
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTNÍK 
 
 
 

      ÚRADU 
PRIEMYSELNÉHO 
VLASTNÍCTVA 

      SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   9 
                    4. september2017 
 
 
 
 
 
 
        Vydáva: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 
ISSN 2453-7551       Švermova 43, 974 04  Banská Bystrica 4, tel.: 048/43 00 272. 
 



OBSAH 
 

 
Zverejnené patentové prihlášky ...........................................................................................................................................       9 
Udelené patenty ...................................................................................................................................................................     15 
Európske patenty .................................................................................................................................................................     23 
Dodatkové ochranné osvedčenia  ........................................................................................................................................     78 
Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov .............................................................................................................................     87 
Zapísané úžitkové vzory ......................................................................................................................................................     96 
Zapísané dizajny ..................................................................................................................................................................   103 
Zverejnené prihlášky ochranných známok ..........................................................................................................................   128 
Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky .........................................................................................   206 
Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky .........................................................................................   221 
Obnovené ochranné známky ...............................................................................................................................................   231 
Prevody ochranných známok ..............................................................................................................................................   276 
Zmeny v údajoch o majiteľoch ochranných známok ...........................................................................................................   278 
 
 
 
 
INHALT 
 
Veröffentlichung der Patentanmeldungen ...........................................................................................................................       9 
Erteilte Patente ....................................................................................................................................................................     15 
Europäische Patente ............................................................................................................................................................     23 
Ergänzende Schutzzertifikate  .............................................................................................................................................     78 
Veröffentlichte Gebrauchsmuster ........................................................................................................................................     87 
Eingetragene Gebrauchsmuster ...........................................................................................................................................     96 
Eingetragene Designs ..........................................................................................................................................................   103 
Veröffentlichte Markenanmeldung ......................................................................................................................................   128 
Eingetragene Marken ohne Änderung nach der Veröffentlichung der Anmeldung .............................................................   206 
Eingetragene Marken mit Änderung nach der Veröffentlichung der Anmeldung ...............................................................   221 
Erneuerte Marken ................................................................................................................................................................   231 
Markenübertragungen .........................................................................................................................................................   276 
Änderungen in Angaben über die Markeninhaber ...............................................................................................................   278 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
 
Publication of Patent Applications ......................................................................................................................................       9 
Granted Patents ...................................................................................................................................................................     15 
European Patents .................................................................................................................................................................     23 
Supplementary Protection Certificates  ...............................................................................................................................     78 
Publication of Utility Model Applications ..........................................................................................................................     87 
Registered Utility Models ...................................................................................................................................................     96 
Registered Designs ..............................................................................................................................................................   103 
Published Trademark Applications .....................................................................................................................................   128 
Registered Trademarks without Modification after Publishing of the Application .............................................................   206 
Registered Trademarks with Modification after Publishing of the Application ..................................................................   221 
Renewal Trademarks ...........................................................................................................................................................   231 
Transfers of Trademarks .....................................................................................................................................................   276 
Modification of Data of Trademark Holders .......................................................................................................................   278 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

organizácia duševného 
vlastníctva (ARIPO) 

AR Argentína 
AT Rakúsko 
AU Austrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdžan 
 
BA Bosna a Hercegovina 
BB Barbados 
BD Bangladéš 
BE Belgicko 
BF Burkina 
BG Bulharsko 
BH Bahrajn 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermudy 
BN Brunej 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Svätý Eustach 

a Saba 
BR Brazília 
BS Bahamy 
BT Bhután 
BV Bouvetov ostrov 
BW Botswana 
BX Úrad Beneluxu pre duševné 

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

EA Eurázijská patentová 
organizácia (EAPO) 

EC Ekvádor 
EE Estónsko 
EG Egypt 
EH Západná Sahara 
EM Úrad Európskej únie pre 

duševné vlastníctvo (EUIPO)2 
EP Európsky patentový úrad 
ER Eritrea 
ES Španielsko 
ET Etiópia 
 
FI Fínsko 
FJ Fidži 
FK Falklandy 
FO Faerské ostrovy 
FR Francúzsko 
 
GA Gabon 
GB Spojené kráľovstvo  
GC Patentový úrad Rady pre 
 spoluprácu arabských 

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

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

Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva 
(WIPO) 

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

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

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

(OAPI) 
OM Omán 
 
 



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

US Spojené štáty, USA 
UY Uruguaj 
UZ Uzbekistan 
 
VA Vatikán 
VC Svätý Vincent 

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

duševného vlastníctva 
(WIPO) 

WS Samoa 
 
XN Nordický patentový 
 inštitút (NPI) 
XU Medzinárodná únia pre  

ochranu nových odrôd rastlín  
(UPOV) 

XV Vyšehradský patentový  
 inštitút (VPI) 
XX Neznáme štáty, iné subjekty  
 alebo organizácie 
 
YE Jemen 
 
ZA Južná Afrika 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
A3 Zverejnené patentové prihlášky podľa zákona  

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

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

 
 

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

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

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

(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípa- 
 de odbočenia 
(71) Meno (názov) prihlasovateľa (-ov) 
(72) Meno pôvodcu (-ov) 
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) 
(74) Meno (názov) zástupcu (-ov) 
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT 
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT 
(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky 
(97) Číslo zverejnenia európskej patentovej prihlášky ale-

bo vydania európskeho patentového spisu 
 

 

Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 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 



8 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  9 - 2017 - SK (patenty)  
 
 
 

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) 
 
12-2016 B67C 3/00 
15-2016 B60C 11/00 
18-2016 A62C 33/00 
20-2016 A61K 9/00 

  21-2016 F24D 13/00 
  23-2016 E05C 1/00 
5004-2016 G01B 11/00 
5005-2016 F25C 3/00 

 5007-2016 F03G 3/00 
50012-2016 A01P 3/00 
50013-2016 F03D 3/00 
50014-2017 E04C 1/00 

50028-2017 B25J 13/00 
50029-2017 G05B 13/00 

 
 

(51) A01P 3/00, A01N 25/00, A01N 37/00, 
 A01N 47/00 
(21) 50012-2016 
(22) 26.2.2016 
(71) Bioka s.r.o., Šenkvice, SK; 
(72) Kakalík Ivan, Ing., PhD., Šenkvice, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Použitie roztoku uhličitanu draselného ako 

postreku v poľnohospodárstve proti hubovým 
chorobám, ako je múčnatka a botrytída (ple-
seň sivá) 

(57) Opísané je použitie ekologického a lacného príp-
ravku uhličitanu draselného alebo uhličitanu dra-
selného v kombinácii so surfaktantom v koncen-
trácii od 0,1 do 1,8 hmotn. proti hubovým choro-
bám, ako je múčnatka viniča (Uncinula necator, 
Erysiphe necator), múčnatka uhoriek (Erysiphe 
cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe 
polyphaga), múčnatka jablone (Podosphaera leu-
cotricha, Oidium farinosum), chrastavitosť jablo-
ne (Venturia inaequalis, Fusicladium detriticum), 
chrastavitosť hrušiek (Venturia pirina), múčnatka 
mrkvy (Erysiphe heraclei, Erysiphe umbellifera-
rum), múčnatka broskyne (Sphaerotheca pannosa), 
múčnatka trávová (Blumeria graminis), múčnatka 
repová (Erysiphe betae), múčnatka egreša (Mic-
rosphaera grossulariae, Sphaerotheca mors uvae), 
múčnatka dubová (Microsphaera alphitoides), múč-
natka hrachová (Erysiphe pisi), Moniliová hnilo-
ba kôstkovín (Monilia laxa) a pleseň sivá - botry-
tída (Botryotinia fuckeliana, Botrytis cinerea). 

 
 

(51) A61K 9/00, A61P 35/00, A61K 36/00 
(21) 20-2016 
(22) 22.2.2016 
(71) Osztoš Ladislav, Prievidza, SK; 
(72) Osztoš Ladislav, Prievidza, SK; 
(54) Fyto - protirakovinové kvapky 
(57) Opísaný je liečivý prípravok pozostávajúci z nas-

ledovných zložiek: topoľovka ružová, orech krá-
ľovský, praslička roľná, nechtík lekársky, palina 
pravá, klinčekovec voňavý, mliečnik mandľolis-
tý, lieh a destilovaná voda. 

 
 

(51) A62C 33/00, B05B 1/00 
(21) 18-2016 
(22) 18.2.2016 
(71) Prometeus-SL s.r.o., Stará Ľubovňa, SK; 
(72) Tyrpák Peter, Bc., Stará Ľubovňa, SK; 
(54) Hadica na vytvorenie vodnej steny 
 
 
 
 

(57) Hadica na vytvorenie vodnej steny je plochá ha-
dica (1), na ktorej po celej dĺžke sú v zvolených 
rozstupoch v línii nainštalované dýzy (4). Dýzy 
(4) sú tvorené pevnou časťou (2), ktorá je napev-
no nainštalovaná do hadíc (1) a tvorí základnú 
časť dodávajúcu vodu kanálikom uprostred do 
dutiny pod hlavičkou vymeniteľných častí (3) 
dýz (4), ktoré dodávanej vode dávajú smer, tvar  
a požadovaný prietok. Vymeniteľné časti (3) sa  
v závislosti od požadovaných parametrov odlišu-
jú počtom otvorov, šírkou otvorov a uhlom, ktorý 
navzájom zvierajú. Spojenie vymeniteľnej časti 
(3) s pevnou časťou (2) je realizované pomocou 
závitu, pričom pevná časť (2) je vybavená von-
kajším závitom vo svojej hornej časti a vymeni-
teľná časť (3) je vybavená vnútorným závitom. 

 

  
 
 

(51) B25J 13/00, B25J 9/00, B25J 17/00 
(21) 50028-2017 
(22) 23.2.2016 
(67) 50024-2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

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

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

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

 

  
 
 

(51) B60C 11/00 
(21) 15-2016 
(22) 15.2.2016 
(71) Vika Konštantín, Ing., CSc., Bratislava, SK; 
(72) Vika Konštantín, Ing., CSc., Bratislava, SK; 
(54) Vysúvateľné protišmykové hroty 
(57) Vysúvateľné protišmykové hroty (41) vysúvateľ-

né a zasúvateľné cez priečne priebežné otvory  
v behúni (21) pozostávajú z pohyblivých alebo 
pevne prichytených protišmykových hrotov (41) 
v otáčavom valci (4), vedenom na vodiacom ra-
mene (3) z vnútornej strany v plynom nehustenej 
samonosnej pružnej pneumatike (2) v mieste jej 
styku s terénom. Vodiace rameno (3) je výkyvne 
upevnené na náprave (6) a ovládané piestom (51) 
hydraulického valca (5) a vratnou pružinou (52). 
Na výkyvnom vodiacom ramene (3) sú spolu  
s vratnou pružinkou (32) výkyvne prichytené aj 
ramená vyhadzovačov (31) tuhých častíc alebo 
kvapalín. Otáčavý valec (4) je alternatívne dutý  
a je v ňom otočne uložený excentrický výtlačný 
valček (42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

(51) B67C 3/00 
(21) 12-2016 
(22) 3.2.2016 
(71) Šofranko Ján, Široké, SK; 
(72) Šofranko Ján, Široké, SK; 
(74) Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ  

& partners, s.r.o., Košice, SK; 
(54) Spôsob plnenia obalov v tlakovo uzavretom pries-

tore a zariadenie na jeho vykonávanie 
(57) Plniace zariadenie je tvorené dvomi základnými 

časťami, a to vrchnou pevnou časťou (1) a spod-
nou rotujúcou časťou (2), pričom na tieto časti sú 
pripojené sterilizačná multifunkčná ihla (7), pl-
niaca hlava (9), uzatváracia hlava (9), uzatvárací 
ventil (13) plnenia. Na riadenie procesu sterilizá-
cie je vhodné umiestniť do plniaceho priestoru 
(12) senzory teploty a tlaku. Do pohyblivej spod-
nej rotujúcej časti (2) je upnutý obal (3) pritlače-
ním jeho hrdla (16) k tesniacej ploche spodnej 
rotujúcej časti (2), čím dochádza k utesneniu 
obalu (3). V spodnej rotujúcej časti (2) je vytvo-
rený otvor so sedlom na utesnenie spodného ven-
tilu (4) a otvor na nasadenie obalu (3). Uzavretý 
plniaci priestor (12) zároveň pri sýtených nápo-
joch eliminuje potrebu odtlakovania obalu (3)  
s produktom (14) pred uzatvorením. 
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(51) E04C 1/00, E04B 2/00 
(21) 50014-2017 
(22) 28.2.2017 
(31) P. 416305 
(32) 29.2.2016 
(33) PL 
(71) TERMWALL Rafal Zieliński, Rzeszów, PL; 
(72) Zieliński Rafal, Rzeszów, PL; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Dutá stavebná tvárnica 
(57) Dutá stavebná tvárnica, najmä keramická, z ke-

ramzitu alebo betónu, je určená na vymurovanie 
najmä rohov ľubovoľného druhu jednoplášťo-
vých stien vrátane nosných stien a priečok. Dutá 
stavebná tvárnica má tvar pravouhlého rovno-
bežnostena s výčnelkami a vybraniami vytvore-
nými na bočných stenách a je vybavená izolač-
nými kanálikmi. Je charakteristická tým, že dĺžka 
a dutej tvárnice sa pohybuje v rozmedzí 1-1,5 ná-
sobku jej šírky c zhodnej so šírkou b základnej 
dutej tvárnice a je vybavená štyrmi štrbinovými 
otvormi (2) situovanými rovnobežne s bočnými 
stenami dutej tvárnice tak, že ich konce (2) sa 
nachádzajú blízko seba, a medzi štrbinovými ot-
vormi (2) a stenami dutej tvárnice je vytvorený 
aspoň jeden rad izolačných kanálov (1), pričom 
jedna bočná stena (3) dutej tvárnice je vybavená 
najmenej dvomi výčnelkami (4) a s ňou susedia-
ca bočná stena (5) má najmenej dve vybrania (6) 
zodpovedajúce tvarom výčnelkom (4), alebo obi-
dve susediace bočné steny (3, 5) sú vybavené 
najmenej dvomi výčnelkami (4) alebo najmenej 
dvomi vybraniami (6). 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) E05C 1/00 
(21) 23-2016 
(22) 26.2.2016 
(71) Voronič Maroš, Michalovce, SK; 
(72) Voronič Maroš, Michalovce, SK; 
(54) Tlačno-ťažný istiaci mechanizmus 
(57) Tlačno-ťažný istiaci mechanizmus pozostáva z te-

la (1), ktoré má otvory pre piest (2), západku (3), 
lanko (5), čap (4), tlačnú pružinu piesta (7) a tlač-
nú pružinu západky (6). Poloha všetkých súčias-
tok je zaistená čapom (4), ktorý slúži aj ako tre-
cia plocha pre lanko (5). Pohyblivým súčiastkam 
kladie odpor tlačná pružina západky (6) a tlačná 
pružina piesta (7). Piest (2) a západka (3) sú spojené 
lankom (5). Piest (2) má výrez pre lanko (5). Jed-
nosmerná zábrana (9) prechádza cez západku (3). 
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(51) F03D 3/00 
(21) 50013-2016 
(22) 1.3.2016 
(71) Morvová Marcela, doc. RNDr. PhD., Bratislava, 

SK; Ondrejka Stanislav, Machulince, SK; Hude-
cová Angelika, Ing., Zlaté Moravce, SK; 

(72) Morvová Marcela, doc. RNDr. PhD., Bratislava, 
SK; Chudoba Vladimír, Mgr., Námestovo, SK; Sta-
ňo Ľubomír, Bc., Bratislava, SK; Žilková Andrea, 
Bc., Hriňová, SK; Amena Michal, Bratislava, SK; 

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

(54) Veterná turbína s vertikálnou osou rotora 
(57) Konštrukcia vertikálnej veternej ružice kombino-

vaného typu obsahuje lamely usporiadané do tro-
jíc v jednej rovine, tvoriacich jednu vrstvu. Jed-
notlivé vrstvy (trojice lamiel) tvoria v samotnej 
vertikálnej ružici sústavu vrstiev. Každá vrstva je 
natočená oproti predchádzajúcej o 8°. Sústava 
môže obsahovať 16 (otočenie o 120°, 48 lamiel), 
32 vrstiev (otočenie o 240°, 96 lamiel) a 48 vrs-
tiev (otočenie o 360°, 144 lamiel), resp. násobky 
týchto počtov vrstiev a lamiel. Každá lamela po-
zostáva z troch funkčných komponentov. Časť 
najbližšia k osi rotácie má tvar polvalca kolmého 
na os otáčania. Na ňu kolmo nadväzuje časť ob-
sahujúca aerodynamický profil z vonkajšej strany 
a dutý profil zvnútra. Tento koncový profil je 
ukončený rozšírením typu jet. Usporiadanie la-
miel do popísaného tvaru sa vyznačuje pomalo-
bežnosťou a nízkou štartovacou rýchlosťou. Tur-
bína je dokonale stranovo symetrická, a preto je 
schopná využívať vietor zo všetkých strán vráta-
ne turbulentného vetra. Ďalšou výhodou je, že 
má veľký moment zotrvačnosti a z toho dôvodu 
efektívne využíva jednotlivé nárazy vetra, čím vy-
tvára efekt kombinácie veterná ružica-uskladňo-
vač energie. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

(51) F03G 3/00, F03B 17/00 
(21) 5007-2016 
(22) 22.2.2016 
(71) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Hydraulická odstredivá pohonná jednotka 
(57) Hydraulická odstredivá pohonná jednotka pozos-

táva zo statora a hnaného rotora s ložiskami  
a utesňovacími prvkami, pričom v aspoň jednej 
paralelnej úrovni uložený rotor (2) je hnaný a je 
vybavený sústavou radiálnych kanálov (3) s vto-
kovými otvormi (7.1) v osovej časti rotora (2)  
a s výtokovými otvormi (7.2) v obvodovej časti 
rotora (2). Medzi statorom (1) a rotorom (2) sa 
nachádza prstencová pracovná komora (5); vto-
kové otvory (7.1) v sústave radiálnych kanálov 
(3) sú navzájom hydraulicky prepojené. Vnútor-
ná stena statora (1) je vybavená aspoň jednou 
opornou plochou (4), ktorá sa nachádza aspoň  
v jednom mieste tesného priblíženia výtokového 
otvoru (7.2) radiálneho kanála (3) rotora (2). Sús-
tava radiálnych kanálov (3) a prstencová pracov-
ná komora (5) sú aspoň sčasti vyplnené pracov-
ným kvapalným médiom (6). 

 

  
 
 

(51) F24D 13/00, F24H 1/00 
(21) 21-2016 
(22) 23.2.2016 
(71) Pojezdala Jozef, Ing., Svinná, SK; 
(72) Pojezdala Jozef, Ing., Svinná, SK; 
(54) Zariadenie na vykurovanie domov 
(57) Zariadenie na vykurovanie domov pozostáva z od-

porového výhrevného kábla (l), ktorý je uložený 
v zaoblených drážkach tvaru skrutkovice (2)  
v liatinovom telese (3), v ktorom je uložená vo-
da, a napojenom na svorkovnice (4) ovládaciu  
a regulačnú techniku. 
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(51) F25C 3/00 
(21) 5005-2016 
(22) 10.2.2016 
(71) Podhorský Dušan, RNDr., DrSc., Bratislava, SK; 
(72) Podhorský Dušan, RNDr., DrSc., Bratislava, SK; 
(54) Ovplyvňovanie doby topenia vysokohorských 

ľadovcov a snehových polí a úprava produkcie 
množstva snehu a jeho vodnatosti 

(57) Použitie aerosólových zmesí na báze ílovitých 
anorganických minerálov, ako sú bentonity a smek-
tity, na ovplyvňovanie doby topenia ľadovcov  
a snehových plôch a na úpravu produkcie množ-
stva snehu a jeho vodnatosti, pričom koncentrá-
cia aerosólovej zmesi je 15 až 30 % obj. a ľado-
tvorná aktivita bentonitu je 107 až 109 jadier. g=1 
a napúčavosť 1g bentonitu je 7až 9 g vodnatosti 
snehu. Riešenie sa použije pri umelom zasnežo-
vaní lyžiarskych svahoch aj iných plôch. Ďalšou 
výhodou je, že po roztopení (zmena fázy) sa za-
chová aj príslušná vlaha povrchu. Aplikáciou rie-
šenia v zimnom období, modifikáciou oblačnosti 
As-Ns prostredníctvom leteckého rozprašovania 
bentonitov (smektitov) možno zväčšovať úhrny 
snehových zrážok tak, aby parametre nadložného 
snehu na ľadovci sa vplyvom globálnych klima-
tických zmien v podstatnej miere menili iba mi-
nimálne. 

 
 

(51) G01B 11/00, G01B 21/00 
(21) 5004-2016 
(22) 5.2.2016 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Šugár Peter, prof. Ing., CSc., Trnava, SK; Šugá-

rová Jana, doc. Ing., PhD., Trnava, SK; Buranský 
Ivan, Ing., PhD., Modranka, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Merací prípravok na meranie geometrických 

parametrov osovosymetrických rotačných sú-
čiastok z tenkých plechov v závislosti na ploš-
nej anizotropii materiálu a spôsob merania 

(57) Merací prípravok na meranie geometrických pa-
rametrov osovosymetrických rotačných súčiastok 
z tenkých plechov v závislosti na plošnej anizot-
ropii materiálu je rotačným telesom zloženým  
z prvej súosovej valcovej časti (1) a druhej súoso-
vej valcovej časti (2) rozdielnych priemerov, pri-
čom druhá súosová valcová časť (2) má zapuste-
nú rovinnú plochu (3) a na ňu kolmú plochu (4) 
so smerovou hranou (5), v ktorej leží os symetrie 

prvej súosovej valcovej časti (1) a druhej súoso-
vej valcovej časti (2). 

  
 
 

(51) G05B 13/00, G05D 23/00 
(21) 50029-2017 
(22) 23.2.2016 
(67) 50026-2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

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

(54) Systém regulácie teploty vody kotlov na báze 
optimalizovaného imunitného regulátora 

(57) Systém regulácie teploty vody kotla na báze op-
timalizovaného imunitného regulátora je tvorený 
blokom (1) spracovania signálov, blokom (2) op-
timalizovaného imunitného regulátora, blokom 
(3) regulovanej sústavy a blokom (4) snímača tep-
loty vody na výstupe kotla. Vstupmi do bloku (2) 
optimalizovaného imunitného regulátora sú žia-
daná teplota vody privedená spojom (5) a sku-
točná teplota vody privedená spojom (6) z výstu-
pu bloku (1) spracovania signálov, ktorého vstu-
pom je výstup bloku (4) snímača teploty vody na 
výstupe kotla privedený spojom (9). Výstupom 
bloku (2) optimalizovaného imunitného reguláto-
ra je riadiaci signál vedený spojom (7) do bloku 
(3) regulovanej sústavy, výstup ktorého je spo-
jom (8) predstavujúcim teplotu na výstupe kotla 
privedený do bloku (4) snímača teploty vody na 
výstupe kotla. 
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(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01P 3/00  50012-2016 
A61K 9/00        20-2016 
A62C 33/00        18-2016 
B25J 13/00  50028-2017 

B60C 11/00        15-2016 
B67C 3/00        12-2016 
E04C 1/00  50014-2017 
E05C 1/00        23-2016 

F03D 3/00  50013-2016 
F03G 3/00    5007-2016 
F24D 13/00        21-2016 
F25C 3/00    5005-2016 

G01B 11/00    5004-2016 
G05B 13/00  50029-2017 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
288488 F22D 1/00 
288489 G02B 6/00 

288490 B60B 15/00 
288491 F16D 69/00 

288492 G01S 3/00 
288493 F23G 7/00 

288494 G01T 1/00 
288495 B25J 19/00 

 
 

(51) B25J 19/00, B25J 17/00, B25J 13/00, B25J 9/00 
(11) 288495 
(21) 50028-2015 
(22) 17.2.2014 
(40) 3.9.2015 
(67) 50013-2014 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Mižá-

ková Jana, PaedDr., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján, doc. 
Ing., PhD., Prešov, SK; Vagaská Alena, PaedDr., 
PhD., Prešov, SK; Krchová Denisa, Ing., Prešov, SK; 

(54) Lineárny aktuátor s umelým svalom 
 
 

(51) B60B 15/00 
(11) 288490 
(21) 94-2012 
(22) 3.12.2012 
(40) 5.8.2014 
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - 

Technická fakulta, Nitra, SK; 
(72) Abrahám Rudolf, Ing., PhD., Nitra, SK; Kočner 

Michal, Ing., Nová Baňa, SK; Angleta Ľuboš, 
Ing., PhD., Nová Baňa, SK; Majdan Radoslav, Ing., 
PhD., Nitra, SK; Holos Július, Mgr., Šaľa, SK; 

(54) Výsuvné lopatkové koleso na zníženie nežia-
ducich vplyvov traktora na životné prostredie 

 
 

(51) F16D 69/00 
(11) 288491 
(21) 128-2010 
(22) 26.6.2009 
(31) 0854332 
(32) 27.6.2008 
(33) FR 
(40) 4.2.2011 
(73) Valeo Matériaux de Friction, Limoges, FR; 
(72) Alix Isabelle, Chateauponsac, FR; Pineda Philip-

pe, Brive La Gaillarde, FR; Sanchez Laurent, Li-
moges, FR; Couraud Dominique, La Roche L´a-
beille, FR; 

(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(86) PCT/FR2009/051234 
(87) WO 2009/156700 
(54) Obloženie suchej spojky a spôsob výroby 

 
 

(51) F22D 1/00 
(11) 288488 
(21) 5008-2013 
(22) 8.3.2013 
(31) PV 2012-165 
(32) 8.3.2012 
(33) CZ 
(40) 2.10.2013 
 
 

(73) Ptáček Milan, Ing., Hranice, CZ; 
(72) Ptáček Milan, Ing., Hranice, CZ; 
(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na získavanie energie zo zvyškové-

ho tepla spalín, ktorých počiatočná teplota je 
vyššia ako teplota ich rosného bodu a ktoré 
obsahujú agresívne zložky, najmä spalín kot-
lov na pevné palivá 

 
 

(51) F23G 7/00, F23K 3/00 
(11) 288493 
(21) 50030-2011 
(22) 3.8.2011 
(31) PV 2010-605 
(32) 6.8.2010 
(33) CZ 
(40) 4.2.2013 
(73) TTS energo s. r. o., Třebíč, CZ; 
(72) Suchý Petr, Ing., Želetava, CZ; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob prípravy a spaľovania balíkov slamy na 

energetické účely a zariadenie na vykonávanie 
tohto spôsobu 

 
 

(51) G01S 3/00, F41G 3/00 
(11) 288492 
(21) 48-2009 
(22) 13.7.2009 
(40) 5.4.2011 
(73) Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 

Liptovský Mikuláš, SK; 
(72) Lakota Bohuslav, doc. Ing., CSc., Liptovský Mi-

kuláš, SK; Exnar Zdislav, doc. Ing., CSc., Lip-
tovský Mikuláš, SK; 

(54) Presný snímač uhla ožiarenia 
 
 

(51) G01T 1/00, G01S 5/00 
(11) 288494 
(21) 50026-2015 
(22) 30.7.2014 
(40) 1.4.2016 
(67) 50098-2014 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ 

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

(54) Senzorický systém detekcie polohy zdroja žia-
renia 
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(51) G02B 6/00, G02F 1/00 
(11) 288489 
(21) 41-2011 
(22) 20.5.2011 
(40) 3.12.2012 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Martinček Ivan, doc. Mgr., PhD., Žilina, SK; Pu-

diš Dušan, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; 
(54) Spôsob obmedzovania a vypínania optického 

výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
B25J 19/00  288495 
B60B 15/00  288490 

F16D 69/00  288491 
F22D 1/00  288488 

F23G 7/00  288493 
G01S 3/00  288492 

G01T 1/00  288494 
G02B 6/00  288489 
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FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) (21) 
 
50034-2013 
50035-2013 
 

50045-2013 
  5018-2014 

 
 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) (21) 
 
    167-2010 
50054-2010 
    122-2011 
    123-2011 

  5008-2011 
50037-2011 
      41-2013 
      62-2014 

 
 
 
 
 
 
MC4A Zrušené patenty 
 
 

(11) 285330 
(21) 389-2000 
(22) 9.9.1998 
(54) Použitie formoterolu a budesonidu na výrobu 

farmaceutického prostriedku na liečbu chronic-
kej obštrukčnej pľúcnej choroby 

 Dátum zrušenia: 21.7.2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
282207 04.07.2017 
283261 08.07.2017 
283565 02.07.2017 
283990 10.07.2017 
284410 14.07.2017 

284491 02.07.2017 
284515 14.07.2017 
284881 18.07.2017 
285300 19.07.2017 
285505 29.07.2017 

285711 03.07.2017 
285857 03.07.2017 
286391 17.07.2017 
286431 23.12.2016 
286445 03.07.2017 

286461 23.07.2017 
286587 22.07.2017 
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MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
283375 11.12.2016 
284147 09.12.2016 
284884 13.12.2016 
285157 09.12.2016 
285187 08.12.2016 
285807 23.12.2016 

285950 09.12.2016 
286175 18.12.2016 
286406 16.12.2016 
286719 11.12.2016 
287115 10.12.2016 
287302 12.12.2016 

287530 06.12.2016 
287575 22.12.2016 
287669 18.12.2016 
287711 22.12.2016 
287787 15.12.2016 
288324 20.12.2016 

288340 06.12.2016 
288341 06.12.2016 
288363 20.12.2016 
288389 06.12.2016 
288390 16.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
 
 

(11) 284618 
(21) 1446-2000 
(73) LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach, 

DE; UCB Biopharma SPRL, Brussels, BE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach, 

DE; UCB MANUFACTURING IRELAND LIMI-
TED, Shannon, County Clare, IE; 

 Dátum zápisu do registra: 23.8.2017 
 
 

(11) 285501 
(21) 1511-2001 
(73) Viega Technology GmbH & Co. KG, Attendorn, DE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 VIEGA GmbH & Co. KG, Attendorn, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 14.8.2017 

 
 

(11) 288392 
(21) 5041-2015 
(73) DR Unit, spol. s r.o., Pezinok, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Brna Boris, Pezinok, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 17.8.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
QA4A Ponuky licencií na patenty 
 
 

(11) 288494 
(21) 50026-2015 
(54) Senzorický systém detekcie polohy zdroja žia-

renia 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 10.7.2017 

 
 

(11) 288495 
(21) 50028-2015 
(54) Lineárny aktuátor s umelým svalom 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 10.7.2017 
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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 znenia európskeho patentové-

ho 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 európskeho paten-

tového spisu alebo zmeneného znenia európskeho 
patentového spisu 

(46) Dátum sprístupnenia prekladu patentových nárokov 
(48) Dátum sprístupnenia opraveného prekladu paten-

tových nárokov alebo európskeho 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 
alebo vydania zmeneného znenia európskeho paten-
tového 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) 

 
BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady pa-

tentových nárokov európskych patentových pri-
hlášok 

FA9A Zastavené konania o európskych patentových 
prihláškach z dôvodu späťvzatia 

GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na ná-
rodné prihlášky 

GB9A Prevody a prechody práv na európske patentové 
prihlášky 

PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 
prihlášky (zálohy) 

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

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

prihlášky 
QB9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

európske patentové prihlášky 
QC9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-

ske patentové prihlášky 
 
 
 
 
 
 

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

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

nosti 
MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie 

udržiavacích poplatkov 
NG4A Európske patenty zachované v zmenenom znení 

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

(zálohy) 
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty 

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

európske patenty 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-

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

skych patentových spisov 
SC4A Sprístupnené preklady zmenených európskych pa-

tentových spisov 



22 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2017 - SK (európske patenty) 
 

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

Opravy v európskych patentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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SC4A Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 23599 C07D 487/00 
E 23600 F41G  3/00 
E 23601 F16B 11/00 
E 23602 H04B  7/00 
E 23603 F16B 11/00 
E 23604 A61K 39/00 
E 23605 E06B  7/00 
E 23606 C07K 14/00 
E 23607 E05B  3/00 
E 23608 B05C  5/00 
E 23609 G01F  1/00 
E 23610 C01F 11/00 
E 23611 B41M  5/00 
E 23612 C07K  1/00 
E 23613 C07K 16/00 
E 23614 H02K  1/00 
E 23615 C07D 231/00 
E 23616 C07D 487/00 
E 23617 H04N 19/00 
E 23618 A47J 37/00 
E 23619 C07C 215/00 
E 23620 G01F  1/00 
E 23621 B61D 39/00 
E 23622 C07K 16/00 
E 23623 C23G  3/00 
E 23624 C07D 401/00 
E 23625 E01C 19/00 
E 23626 C07D 413/00 
E 23627 A61K 39/00 
E 23628 A01N 37/00 
E 23629 C12N  5/00 
E 23630 C07D 471/00 
E 23631 F28F  3/00 
E 23632 C07D 213/00 
E 23633 G06Q 20/00 
E 23634 C07D 241/00 
E 23635 C07D 231/00 
E 23636 A61K 39/00 
E 23637 C12N  5/00 
E 23638 C12N 15/00 
E 23639 A61K 31/00 
E 23640 C12N 15/00 
E 23641 B23Q 39/00 
E 23642 C08L 23/00 
E 23643 A61K 49/00 
E 23644 C07D 409/00 
E 23645 C04B 28/00 
E 23646 C12P 13/00 
E 23647 H03K 17/00 
E 23648 C07K 14/00 
E 23649 B29C 51/00 
E 23650 A61K 48/00 
E 23651 G10L 19/00 
E 23652 B26D  1/00 
E 23653 A61K 31/00 
E 23654 C07D 401/00 
E 23655 H05H  1/00 
E 23656 C07K  5/00 
E 23657 A61K  9/00 
E 23658 A61K 31/00 
E 23659 E01B  9/00 
E 23660 H04B  7/00 
E 23661 F21K 99/00 
E 23662 F26B 21/00 
E 23663 H04N 19/00 

E 23664 B62D 25/00 
E 23665 C07D 401/00 
E 23666 C12N 15/00 
E 23667 A61K 31/00 
E 23668 H04N  7/00 
E 23669 C07D 207/00 
E 23670 C07K 16/00 
E 23671 E01B  7/00 
E 23672 C07D 405/00 
E 23673 A61K 31/00 
E 23674 C08F 265/00 
E 23675 C11D  3/00 
E 23676 D21C 11/00 
E 23677 B32B 15/00 
E 23678 G01N 33/00 
E 23679 A61K 39/00 
E 23680 C07D 471/00 
E 23681 D21H 11/00 
E 23682 H04W  4/00 
E 23683 H04B  7/00 
E 23684 C07D 491/00 
E 23685 C07K  1/00 
E 23686 B29C 53/00 
E 23687 A44B 11/00 
E 23688 B32B 38/00 
E 23689 B29C 47/00 
E 23690 C25C  7/00 
E 23691 H02H  3/00 
E 23692 C25C  3/00 
E 23693 B01J  2/00 
E 23694 E04B  1/00 
E 23695 C09D  5/00 
E 23696 F41H  7/00 
E 23697 C07K 14/00 
E 23698 A23L 33/00 
E 23699 C22C 19/00 
E 23700 F16B 12/00 
E 23701 H04B  7/00 
E 23702 B65G  1/00 
E 23703 A61M  1/00 
E 23704 A24F 47/00 
E 23705 A61K 45/00 
E 23706 C07F 15/00 
E 23707 A47K  3/00 
E 23708 C07C 235/00 
E 23709 B23K 35/00 
E 23710 C21D  1/00 
E 23711 A47J 31/00 
E 23712 G01B 11/00 
E 23713 F23M  5/00 
E 23714 B65D 81/00 
E 23715 C07D 471/00 
E 23716 C07K 14/00 
E 23717 C07D 403/00 
E 23718 C07D 487/00 
E 23719 B60R 25/00 
E 23720 C07F  7/00 
E 23721 B01J 20/00 
E 23722 A61K 31/00 
E 23723 A01N 43/00 
E 23724 E06B  9/00 
E 23725 C12P 21/00 
E 23726 C23C  2/00 
E 23727 C12Q  1/00 
E 23728 C07D 471/00 

E 23729 C07D 498/00 
E 23730 H04W 40/00 
E 23731 E02D  5/00 
E 23732 H04N 19/00 
E 23733 B65H 19/00 
E 23734 A24F 47/00 
E 23735 C07D 487/00 
E 23736 A61L 27/00 
E 23737 C07C 45/00 
E 23738 F28F  3/00 
E 23739 A61K 35/00 
E 23740 E05D 15/00 
E 23741 C04B 35/00 
E 23742 C07D 207/00 
E 23743 B05B 13/00 
E 23744 B60S  1/00 
E 23745 A61K  9/00 
E 23746 C07C 255/00 
E 23747 F04B 39/00 
E 23748 C08L 67/00 
E 23749 A01N 43/00 
E 23750 C12N 15/00 
E 23751 F16K  1/00 
E 23752 A47K  3/00 
E 23753 G06F 13/00 
E 23754 B62D  1/00 
E 23755 A61K 38/00 
E 23756 A61M  3/00 
E 23757 C10L  9/00 
E 23758 A61K 38/00 
E 23759 A61K 38/00 
E 23760 F01P  5/00 
E 23761 A61K 31/00 
E 23762 C03B  5/00 
E 23763 G01N 33/00 
E 23764 C07K 14/00 
E 23765 H04L  1/00 
E 23766 E02F  3/00 
E 23767 E02F  3/00 
E 23768 A61K  9/00 
E 23769 C07D 401/00 
E 23770 C07D 213/00 
E 23771 C07C 317/00 
E 23772 C23C  2/00 
E 23773 A01H  5/00 
E 23774 G21F  9/00 
E 23775 F24D  3/00 
E 23776 C07D 495/00 
E 23777 G06M  1/00 
E 23778 B31B  7/00 
E 23779 B62D 25/00 
E 23780 A61K 39/00 
E 23781 A61K 38/00 
E 23782 G06F  9/00 
E 23783 E04B  2/00 
E 23784 B01J  8/00 
E 23785 E01C 11/00 
E 23786 C07D 405/00 
E 23787 C07D 213/00 
E 23788 A41D 13/00 
E 23789 A46B 13/00 
E 23790 C07C  7/00 
E 23791 C12P 19/00 
E 23792 B61D 17/00 
E 23793 C12N  7/00 

E 23794 C04B 35/00 
E 23795 A62C 99/00 
E 23796 A61K 39/00 
E 23797 A63F  5/00 
E 23798 E04G  5/00 
E 23799 E02F  9/00 
E 23800 B01D 21/00 
E 23801 C02F  9/00 
E 23802 C08L 25/00 
E 23803 B65B 69/00 
E 23804 B60W 50/00 
E 23805 C07D 489/00 
E 23806 B65D 19/00 
E 23807 H04L  1/00 
E 23808 A23K 10/00 
E 23809 C01B 33/00 
E 23810 C07K 14/00 
E 23811 A61K 31/00 
E 23812 A01C  5/00 
E 23813 H04N 19/00 
E 23814 F26B 15/00 
E 23815 B22D 17/00 
E 23816 A61K 36/00 
E 23817 B23G  1/00 
E 23818 H05B  3/00 
E 23819 E04B  2/00 
E 23820 A23C 19/00 
E 23821 G01B 11/00 
E 23822 A61K 51/00 
E 23823 C07D 519/00 
E 23824 B29C 47/00 
E 23825 C12N  7/00 
E 23826 H04N 19/00 
E 23827 C23C  2/00 
E 23828 C23C  2/00 
E 23829 C09D  1/00 
E 23830 A61H 15/00 
E 23831 H04N 19/00 
E 23832 C12N 15/00 
E 23833 B05B  7/00 
E 23834 G01M  1/00 
E 23835 E05B 15/00 
E 23836 B65H 75/00 
E 23837 H04W 52/00 
E 23838 B65D 33/00 
E 23839 A61K 39/00 
E 23840 F23D 14/00 
E 23841 C07D 401/00 
E 23842 A61K 31/00 
E 23843 A63C  5/00 
E 23844 H04L  1/00 
E 23845 B62B  3/00 
E 23846 C07H 19/00 
E 23847 C07D 401/00 
E 23848 B65H 31/00 
E 23849 C08J  3/00 
E 23850 C09D  5/00 
E 23851 A61K  9/00 
E 23852 A01N 43/00 
E 23853 H01M  4/00 
E 23854 C08G 69/00 
E 23855 A61K 31/00 
E 23856 A01M 13/00 
E 23857 A61K 39/00 
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(51) A01C 5/00 
(11) E 23812 
(96) 14195358.8, 28.11.2014 
(97) 2944176, 4.1.2017 
(31) 102014106811 
(32) 14.5.2014 
(33) DE 
(73) Schmidt Robert, Bobritzsch (OT Sohra), DE; 
(72) Schmidt Robert, Bobritzsch (OT Sohra), DE; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Lesné výsevné zariadenie na výsev listnatých 

stromov s ťažkými plodmi 
 
 

(51) A01H 5/00, C12N 15/00 
(11) E 23773 
(96) 11735271.6, 21.1.2011 
(97) 2525650, 15.3.2017 
(31) 297641 P 
(32) 22.1.2010 
(33) US 
(73) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana 

46268, US; 
(72) AINLEY William Michael, Carmel, Indiana 46032, 

US; BLUE Ryan C., Fishers, Indiana 46037, US; 
MURRAY Michael G., Carmel, Indiana 46033, 
US; CORBIN David Richard, Carmel, Indiana 
46032, US; MILES Rebecca Ruth, Pendleton, 
Indiana 46064, US; WEBB Steven R., Westfield, 
Indiana 46074, US; 

(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
(86) PCT/US2011/022145 
(87) WO 2011/091317 
(54) Inžiniersky zostavené ELPs (engineered lan-

ding pads) na cielenie gélov v rastlinách 
 
 

(51) A01M 13/00, A01M 17/00, A01G 25/00, 
 A01N 59/00, A01M 1/00 
(11) E 23856 
(96) 13786169.6, 31.10.2013 
(97) 2931031, 14.12.2016 
(31) 102012024180 
(32) 11.12.2012 
(33) DE 
(73) Lučební Závody Draslovka a.s. Kolín, Kolín IV, 

CZ; 
(72) WEIS Volker, Pfaffenhofen a.d.Ilm, DE; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP2013/003288 
(87) WO 2014/090357 
(54) Spôsob ošetrenia poľnohospodárskej pôdy ply-

nom 
 
 

(51) A01N 37/00, A01N 65/00 
(11) E 23628 
(96) 12709947.1, 21.2.2012 
(97) 2677867, 30.11.2016 
(31) 1151546 
(32) 25.2.2011 
(33) FR 
(73) Salveco, Saint Die Des Vosges, FR; 
(72) AUBERGER Stephan, Neuvillers Sur Fave, FR; 
(74) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava, 

SK; 
(86) PCT/FR2012/050367 
(87) WO 2012/114039 
(54) Biocídne produkty 

 
 

(51) A01N 43/00, A61P 33/00, A61K 31/00, 
 A01N 47/00, A01N 49/00, A01N 31/00 
(11) E 23852 
(96) 11714200.0, 1.4.2011 
(97) 2552201, 14.12.2016 
(31) 320559 P 
(32) 2.4.2010 
(33) US 
(73) Merial, Inc., Duluth, GA 30096, US; 
(72) ROSENTEL Joseph K. Jr., Johns Creek GA 30097, 

US; TEJWANI Monica, Monmouth Junction NJ 
08852, US; DAS-NANDY Arima, Titusville NJ 
08560, US; 

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

(86) PCT/US2011/030930 
(87) WO 2011/123773 
(54) Paraziticídne kompozície obsahujúce niekoľ-

ko účinných látok, spôsoby a ich použitie 
 
 

(51) A01N 43/00, A01N 61/00, A01N 47/00, 
 A01N 25/00 
(11) E 23723 
(96) 04763235.1, 15.7.2004 
(97) 1651039, 4.1.2017 
(31) 10334300 
(32) 28.7.2003 
(33) DE 
(73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am 

Rhein, DE; 
(72) HAASE Detlev, Frankfurt, DE; KRAUSE Hans-

Peter, Hofheim, DE; SCHNABEL Gerhard, El-
senfeld, DE; DECKWER Roland, Frankfurt, DE; 

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

(86) PCT/EP2004/007836 
(87) WO 2005/011378 
(54) Koncentrát olejovej suspenzie obsahujúci dif-

lufenikan 
 
 

(51) A01N 43/00, A01N 31/00, A01N 37/00, 
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MG4A Čiastočne zrušené európske patenty 
 
 

(11) E 6143 
(97) 1472663 
 Dátum účinnosti rozhodnutia o čiastočnom zru-

šení: 7.8.2017 
 Patentové nároky sa stanovujú v tomto znení: 

1. Bezpečnostná plomba so základným telesom 
(1) a s ním cez spojovací člen (2) spojenou so zá-
suvnou časťou (6) z pružne tvarovateľného mate-
riálu, ktorá má prijímací priestor (4, 4a) základ-
ného telesa (1) vybavený zásuvným otvorom (14) 
a výstupným otvorom (10) a ktorá je prostredníc-
tvom uzatváracieho mechanizmu (3) v jednom 
smere zamknuteľná, vyznačujúca sa tým, že os 
(6a) zásuvnej časti (6) v oblasti prijímacieho 
priestoru (4, 4a) medzi vstupným otvorom (14) a 
uzatváracím mechanizmom (3) a uzatváracím 
mechanizmom (3) a výstupným otvorom (10) 
alebo v priestore medzi uzatváracím mechaniz-
mom (3) a výstupným otvorom (10) nemá aspoň 
čiastočne priamočiary priebeh. 
2. Bezpečnostná plomba podľa nároku 1, vyzna-
čujúca sa tým, že os (6a) v mieste prijímacieho 
priestoru (4, 4a) má tvar oblúka alebo je zalomená. 
3. Bezpečnostná plomba podľa nároku 1 a 2, vy-
značujúca sa tým, že minimálne jedna časť pri-
jímacieho priestoru (4) je vytvorená ako odklon. 
4. Bezpečnostná plomba podľa nároku 1 alebo 2, 
vyznačujúca sa tým, že aspoň ďalšie časti prijí-
macieho priestoru (4) sú navrhnuté tak, že sú 
vložené medzi uzatvárací mechanizmus (3) a vý-
stupný otvor (10). 
 

5. Bezpečnostná plomba podľa nároku 1 až 3, 
vyznačujúca sa tým, že zásuvná časť (6) má vy-
bratia (9), vyhĺbenia, zárezy alebo im podobné 
tvary, ktoré sú v súčinnosti s uzatváracím me-
chanizmom (3) a zásuvnú časť (6) uvoľňujú len  
v smere výstupného otvoru (10). 
6. Bezpečnostná plomba podľa nároku 1 až 5, 
vyznačujúca sa tým, že uzatvárací mechanizmus 
(3) je uložený v prijímacom priestore (4, 4a), ur-
čuje otvor pre zásuvnú časť (6) a má najmenej 
jeden orgán (7), ktorý je v zábere s vybraniami 
(9), zárezmi alebo podobnými prvkami. 
7. Bezpečnostná plomba podľa nároku 1 až 6, 
vyznačujúca sa tým, že uzatvárací mechanizmus 
(3) je prevedený v tvare misky, ktorá je pevne 
uložená v prijímacom priestore (4, 4a) a je zho-
tovená z pružného plastu alebo kovu. 
8. Bezpečnostná plomba podľa nároku 1 až 7, 
vyznačujúca sa tým, že zásuvná časť (6) má 
kruhový, oválny alebo pravouhlý prierez. 
9. Bezpečnostná plomba podľa nároku 1 až 8, 
vyznačujúca sa tým, že vstupný otvor (14) 
a/alebo výstupný otvor (10) a zásuvná časť (6) sú 
zhruba tvarovo zhodné. 
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 Dátum zápisu do registra: 10.8.2017 

 
 

(11) E 21032 
(97) 2361157, 2.3.2016 
(73) KREMLIN REXON, Meylan, FR; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 SAMES Technologies, Meylan, FR; 
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 Dátum uzavretia zmluvy: 1.5.2017 
 Dátum zápisu do registra: 1.8.2017 
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(11) E 21390 
(97) 1937343, 30.3.2016 
(73) Mallinckrodt Critical Care Finance Inc., Hazelwood, 

MO, US; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Therakos, Inc., West Chester, PA, US; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 1.5.2017 
 Dátum zápisu do registra: 1.8.2017 

 
 

(11) E 21390 
(97) 1937343, 30.3.2016 
(73) Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C., Dublin, 

IE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Mallinckrodt Critical Care Finance Inc., Hazel-

wood, MO, US; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 1.5.2017 
 Dátum zápisu do registra: 1.8.2017 

 
 

(11) E 21390 
(97) 1937343, 30.3.2016 
(73) Mallinckrodt IP, Dublin, IE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C., Dublin, 

IE; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 1.5.2017 
 Dátum zápisu do registra: 1.8.2017 

 
 

(11) E 21390 
(97) 1937343, 30.3.2016 
(73) Mallinckrodt Hospital Products IP Limited, Dub-

lin, IE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Mallinckrodt IP, Dublin, IE; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 1.5.2017 
 Dátum zápisu do registra: 1.8.2017 

 
 

(11) E 22505 
(97) 2021025, 17.8.2016 
(73) TLA Targeted Immunotherapies AB, Stockholm, 

SE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 ITH Immune Therapy Holdings AB, Stockholm, 

SE; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 20.4.2017 
 Dátum zápisu do registra: 9.8.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TC4A Zmeny mien 
 
 

(11) E 2630 
(97) 1668211, 1.8.2007 
(73) U-Shin France SAS, Créteil Cedex, FR; 
 Dátum zápisu do registra: 15.8.2017 
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(97) 1611306, 18.7.2007 
(73) U-Shin France SAS, Créteil Cedex, FR; 
 Dátum zápisu do registra: 11.8.2017 

 
 

(11) E 4362 
(97) 1568662, 9.4.2008 
(73) Aqseptence Group GmbH, Aarbergen, DE; VA 

TECH WABAG GmbH, Wien, AT; 
 Dátum zápisu do registra: 16.8.2017 
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(97) 1893341, 12.11.2008 
(73) SAMES KREMLIN, Meylan, FR; 
 Dátum zápisu do registra: 10.8.2017 

 
 

(11) E 6211 
(97) 1957734, 22.7.2009 
(73) U-Shin France SAS, Créteil Cedex, FR; 
 Dátum zápisu do registra: 15.8.2017 

 
 

(11) E 6504 
(97) 1926560, 25.11.2009 
(73) SAMES KREMLIN, Meylan, FR; 
 Dátum zápisu do registra: 10.8.2017 

 
 

(11) E 8815 
(97) 1994243, 23.6.2010 
(73) U-Shin France SAS, Créteil Cedex, FR; 
 Dátum zápisu do registra: 15.8.2017 

 
 

(11) E 9152 
(97) 1480756, 26.1.2011 
(73) SAMES KREMLIN, Meylan, FR; 
 Dátum zápisu do registra: 10.8.2017 
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(73) U-Shin France SAS, Créteil Cedex, FR; 
 Dátum zápisu do registra: 15.8.2017 
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 Dátum zápisu do registra: 15.8.2017 
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(11) E 13729 
(97) 2160501, 28.11.2012 
(73) U-Shin France SAS, Créteil Cedex, FR; 
 Dátum zápisu do registra: 15.8.2017 

 
 

(11) E 14123 
(97) 2356356, 20.3.2013 
(73) SAMES KREMLIN, Meylan, FR; 
 Dátum zápisu do registra: 10.8.2017 

 
 

(11) E 16328 
(97) 2355934, 2.4.2014 
(73) SAMES KREMLIN, Meylan, FR; 
 Dátum zápisu do registra: 10.8.2017 

 
 

(11) E 16330 
(97) 2328689, 26.2.2014 
(73) SAMES KREMLIN, Meylan, FR;  
 Dátum zápisu do registra: 10.8.2017 

 
 

(11) E 17003 
(97) 2358480, 25.6.2014 
(73) SAMES KREMLIN, Meylan, FR;  
 Dátum zápisu do registra: 10.8.2017 

 
 

(11) E 17944 
(97) 2147122, 16.7.2014 
(73) LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED, London, 

GB;  
 Dátum zápisu do registra: 24.8.2017 

 
 

(11) E 19233 
(97) 2468274, 1.7.2015 
(73) Luye Pharma AG, Miesbach, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 24.8.2017 

 
 

(11) E 19862 
(97) 2729258, 9.9.2015 
(73) SAMES KREMLIN, Meylan, FR;  
 Dátum zápisu do registra: 10.8.2017 

 
 

(11) E 20453 
(97) 2164644, 2.12.2015 
(73) SAMES KREMLIN, Meylan, FR;  
 Dátum zápisu do registra: 10.8.2017 

 
 

(11) E 21032 
(97) 2361157, 2.3.2016 
(73) SAMES KREMLIN, Meylan, FR;  
 Dátum zápisu do registra: 10.8.2017 

 
 

(11) E 21363 
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(73) Luye Pharma AG, Miesbach, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 24.8.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TE4A Zmeny adries 
 
 

(11) E 17475 
(97) 2513093, 27.8.2014 
(73) Centrexion Therapeutics Corporation, Boston, MA, 

US;  
 Dátum zápisu do registra: 15.8.2017 

 
 

(11) E 21390 
(97) 1937343, 30.3.2016 
(73) INO Therapeutics LLC, Hampton, NJ, US; 
 Dátum zápisu do registra: 1.8.2017 
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TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
 
 

(11) E 21763 
(54) Zlúčeniny s dvojitým pôsobením založené na 

supraštruktúrach antagonistov/blokátorov an-
gio-tenzínového receptora (arb) a inhibítora 
neutrálnej endopeptidázy (nep) 

 Vestník č. 1/2017 - SC4A, str. 34 
 

(11) E 22135 
(54) Inteligentná relokácia P-GW pre kontinuitu 

SIPTO služby 
 Vestník č. 2/2017 - SC4A, str. 78 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

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

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

(95) Výrobok chránený základným patentom, pre kto-
rý bolo požiadané o udelenie alebo predĺženie do-
by platnosti osvedčenia alebo na ktorý bolo ude-
lené osvedčenie, alebo vo vzťahu ku ktorému bo-
la predĺžená platnosť osvedčenia 
Typ: (liečivo/výrobok na ochranu rastlín) 
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 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(21) 12-2017 
(22) 12.6.2017 
(68) EP 2 498 802 
(54) Farmaceutická kompozícia zahŕňajúca agonistu 

GLP-1, inzulín a metionín 
(71) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am 

Main, DE;  
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(92) EU/1/16/1157, 13.1.2017 
(93) EU/1/16/1157, 13.1.2017, EU 
(95) Inzulín glargín/lixisenatid vo všetkých formách 

chránených základným patentom 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 14-2017 
(22) 7.7.2017 
(68) EP 2 525 812 
(54) Antikoagulačné antidotá 
(71) Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingel-

heim am Rhein, DE; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(92) EU/1/15/1056, 24.11.2015 
(93) EU/1/15/1056, 24.11.2015, EU 
(95) Idarucizumab 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50007-2017 
(22) 2.5.2017 
(68) EP 1 758 590 
(54) Použitie detergentu na nechirurgické odstránenie 

tuku 
(71) Los Angeles Biomedical Research Institute at Har-

bor-UCLA Medical Center, Torrance, CA, US; The 
Regents of the University of California, Oakland, 
CA, US; 

(74) KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s., Bratislava, SK; 
(92) 46/0463/16-S, 7.11.2016 
(93) IS/1/16/071/01, 31.7.2016, IS 
(95) Sodná soľ kyseliny deoxycholovej 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50009-2017 
(22) 31.5.2017 
(68) EP 2 808 340 
(54) Rekombinantný FSH vrátane alfa 2,3- a alfa 2,6- 

-sialylácie 
(71) Ferring B.V., Hoofddorp, NL; 
(74) KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/16/1150, 14.12.2016 
(93) EU/1/16/1150, 14.12.2016, EU 
(95) Folitropín delta 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50010-2017 
(22) 15.6.2017 
(68) EP 1 656 021 
(54) Herbicídne zmesi obsahujúce metazachlór so sta-

bilitou počas skladovania 
(71) BASF SE, Ludwigshafen, DE; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) 16-11-1867, 28.12.2016 
(93) AS2-39H2015, 1.7.2015, LT 
(95) Metazachlor/dimethenamid-P/clomazone 
 Typ: výrobok na ochranu rastlín 
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 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 265 
(21) 5003-2016 
(22) 24.3.2016 
(68) EP 2 380 910 
(54) Antigén viažuci molekuly so zvýšenou Fc recep-

tor viažucou afinitou a efektorovou funkciou 
(73) Roche Glycart AG, Schlieren-Zuerich, CH; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/14/937, 24.7.2014 
(93) EU/1/14/937, 24.7.2014, EU 
(95) Obinutuzumab 
 Typ: liečivo 
(94) 24.7.2029 

 
 
 
 

(11) 266 
(21) 5004-2016 
(22) 10.5.2016 
(68) 286205 
(54) Modifikovaný faktor VIII a DNA, ktorá ho kóduje 
(73) Emory University, Atlanta, GA, US; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/15/1035, 13.11.2015 
(93) EU/1/15/1035, 13.11.2015, EU 
(95) Susoktokog alfa 
 Typ: liečivo 
(94) 17.2.2026 
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Zastavené konania o žiadostiach o udelenie dodatkového 
ochranného osvedčenia na návrh žiadateľa 

 
 

(21) 50016-2015 
(22) 14.7.2015 
(68) EP 2 276 483 
(54) Tuhé formy zahrnujúce (+)-2-[1-(3-etoxy-4-me-

toxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4-acetylamino-
izoindolín-1,3-dión, ich prostriedky a ich použitia 

(71) CELGENE CORPORATION, Summit, NJ, US; 
(74) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/14/981/001; EU/1/14/981/002; 
 EU/1/14/981/003, 15.1.2015 
(93) EU/1/14/981/001; EU/1/14/981/002; 
 EU/1/14/981/003, 15.1.2015, EU 
(95) Apremilast 
 Typ: liečivo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku 
 
30 25.07.2017 
 
 
 
 
 
 
 

Zverejnené žiadosti o predĺženie doby platnosti 
dodatkového ochranného osvedčenia 

 
 

(11) 29 
(21) 3-2004 
(23) 24.10.2016 
(68) 282800 
(54) Zlúčeniny antagonizujúce tachykinínové recepto-

ry pre morfolín a tiomorfolín, farmaceutické pros-
triedky s ich obsahom, spôsob ich výroby a ich 
použitie 

(71) Merck Sharp & Dohme Corp., Rahway, NJ, US; 
(92) EU/1/03/262/001, EU/1/03/262/002, 
 EU/1/03/262/003, EU/1/03/262/004, 
 EU/1/03/262/005, EU/1/03/262/006, 1.5.2004 
(93) EU/1/03/262/001, EU/1/03/262/002, 
 EU/1/03/262/003, EU/1/03/262/004, 
 EU/1/03/262/005, EU/1/03/262/006, 13.11.2003, 

EU 
(95) 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluórmetyl)-

fenyl]etoxy]-3-(4-fluórfenyl)-4-morfolinyl]-
metyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-ón 
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ND9A Predĺženia doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(11) 16 
(21) 7-2003 
(23) 23.7.2015 
(68) 281067 
(54) Hydroxysubstituované azetidinónové zlúčeniny, spô-

sob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich 
obsahom a ich použitie 

(73) Merck Sharp & Dohme Corp., Rahway, NJ, US; 
(74) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) 31/0072/03-S, 11.4.2003 
(93) 54486.00.00, 54487.00.00, 54488.00.00, 
 54489.00.00, 17.10.2002, DE 
(95) Ezetimib 
(94) 17.4.2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PC4A Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 43 
(21) 5005-2006 
(73) LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach, 

DE; UCB Biopharma SPRL, Brussels, BE;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach, 

DE; UCB MANUFACTURING IRELAND LI-
MITED, Shannon, County Clare, IE;  

 Dátum zápisu do registra: 23.8.2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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) 194 
(21) 50001-2014 
(22) 6.3.2014 
(54) Enterosolventne potiahnutý cysteamín, cysteamín 

a ich deriváty 
(93) EU/1/13/861, 6.9.2013, EU 
(94) 10.9.2028 
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 Čiastočné zrušenie dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(11) 16 
(21) 7-2003 
(22) 27.6.2003 
(54) Hydroxysubstituované azetidinónové zlúčeniny, 

spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok  
s ich obsahom a ich použitie 

(93) 54486.00.00, 54487.00.00, 54488.00.00, 
 54489.00.00, 17. 10. 2002 
 Dátum účinnosti rozhodnutia o čiastočnom zru-

šení: 12.6.2017 
 Doba platnosti osvedčenia podľa článku 13 tohto 

nariadenia je na základe nemeckej registrácie  
č. 54486.00.00-54489.00.00 zo dňa 17.10.2002 
udelenej na liečivý prípravok (prvá registrácia  
v Európskej únii) do 17.10.2017. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne v žiadostiach 
o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 

 
 

(21) 10-2017 
(95) Empagliflozín/linagliptín vo všetkých formách 

chránených základným patentom 
 Typ: liečivo 
 Vestník č. 7/2017 - str. 72 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
U1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov podľa 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Y2 Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007 

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

alebo vydania európskeho patentového spisu 

 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 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) 
 
  5008-2015 E04B  1/00 
50086-2015 B61C 15/00 
      67-2016 F23G  5/00 
    111-2016 E04B  1/00 
    143-2016 G01R 33/00 
  5058-2016 A62C  3/00 
  5064-2016 E04D 11/00 

  5073-2016 A01K  1/00 
50112-2016 E05B 27/00 
50116-2016 E04B  1/00 
50134-2016 E01F 15/00 
        1-2017 E04H 12/00 
        5-2017 F16B  5/00 
        6-2017 F16B  7/00 

  14-2017 D06F 57/00 
  24-2017 F01B 13/00 
  47-2017 E04C  3/00 
  52-2017 G09F  7/00 
  77-2017 B60R 25/00 
  87-2017 B65D 85/00 
103-2017 B65D  5/00 

    118-2017 F16B 25/00 
50013-2017 C06B 33/00 
50022-2017 B65D  1/00 
50025-2017 E05B 19/00 
50050-2017 B01F  7/00 

 
 
 

(51) A01K 1/00, B60R 22/00 
(21) 5073-2016 
(22) 14.11.2016 
(71) Harmatha Stojan, Bratislava, SK; 
(72) Harmatha Stojan, Bratislava, SK; 
(54) Cestovná bezpečnostná taška určená najmä na 

prepravu malých zvierat v aute 
(57) Cestovná bezpečnostná taška určená najmä pre 

zvieratá je zhotovená tak, že na spevnenú časť te-
lesa (1) tašky nadväzuje aspoň jeden pevný pop-
ruh (2) alebo odnímateľný popruh (6), ktorý je na 
druhom konci ukončený klipom (3) do zámku 
bezpečnostných pásov v aute. 

 
 

 
 
 

(51) A62C 3/00 
(21) 5058-2016 
(22) 14.9.2016 
(71) Adamec Štefan, Ing., Myjava, SK; 
(72) Adamec Štefan, Ing., Myjava, SK; 
(54) Jednorazový požiarny vak s roznecovadlom 
(57) Jednorazový požiarny vak s roznecovadlom je tvo-

rený telesom (1) majúcim v naplnenom stave tvar 
slzy, v hornej časti obsahuje plniaci otvor s vekom 
(3) a roznecovadlá sú umiestnené v plášti (2), v ná-
plni (5) alebo vo veku (3). 

 
 
 
 

  
 
 

(51) B01F 7/00, B01J 2/00, B29B 9/00 
(21) 50050-2017 
(22) 14.4.2017 
(67) 50030-2017 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava 1, SK; 
(72) Macho Oliver, Ing., Bratislava, SK; Eckert Ma-

roš, Ing., Bratislava, SK; Peciar Peter, Ing. PhD., 
Bratislava, SK; Peciar Marián, prof. Ing. PhD., 
Bratislava, SK; Fekete Roman, doc. Ing. PhD., 
Bratislava, SK; Kabát Juraj, Ing., Bratislava, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Sferonizátor partikulárneho materiálu 
(57) Sferonizátor partikulárneho materiálu má nosnú 

konštrukciu (1) a pracovnú komoru (5) s obvo-
dovou stenou a s profilovaným rotačným diskom 
(6), ktorý je poháňaný elektromotorom (9). Ob-
vodová stena prilieha k okraju rotačného disku 
(6), pričom celá pracovná komora (5) je umies-
tnená na naklápacom ráme (1), ktorý je pomocou 
čapu (4) výkyvne pripevnený k nosnej konštruk- 
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 cii (1). Naklápací rám (2) je vzhľadom na nosnú 
konštrukciu (1) uhlovo nastaviteľný v rozsahu 
aspoň do 10°, výhodne do 90° odklonu osi otáča-
nia rotačného disku (6) od zvislice. Pracovná ko-
mora (5) je zhora uzavretá uzáverom, ktorý pri-
lieha na hornú hranu obvodovej steny. Je výhod-
né, ak obvodová stena pracovnej komory (5) má 
nad úrovňou rotačného disku (6) valcový tvar, 
ktorý nahor prechádza do kužeľového, nahor sa 
zužujúceho tvaru. V spodnej časti pracovnej ko-
mory (5) môže byť aspoň jedna dýza (8) na od-
sávanie prachu a/alebo na prívod sušiaceho 
vzduchu. Sferonizátor má ovládací panel (10) na 
riadenie sferonizačného postupu. 

 

  
 
 

(51) B60R 25/00, B60R 1/00 
(21) 77-2017 
(22) 28.3.2017 
(71) Aufrichtová Zuzana, Ing. arch., Bratislava, SK; 
(72) Aufrichtová Zuzana, Ing. arch., Bratislava, SK; 
(54) Blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu 

motorového vozidla dočasným znefunkčnením 
spätného zrkadla 

(57) Blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu mo-
torového vozidla dočasným znefunkčnením spät-
ného zrkadla pozostáva z puzdra (3) na spätné 
zrkadlo, bezpečnostného obojku (2) a bezpečnos-
tného zámku (1) spojených do jedného celku. Osa-
denie blokovacieho zariadenia na spätné zrkadlo 
motorového vozidla spôsobí jeho dočasnú nespô-
sobilosť prevádzky v premávke na pozemných 
komunikáciách. 

 

  
 
 

(51) B61C 15/00 
(21) 50086-2015 
(22) 7.9.2015 
(71) Delta - Vývoj, s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Ivančík Peter, Šenkvice, SK; 
(74) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
 
 

(54) Spôsob úpravy tlakov na nápravy lokomotív  
a prostriedok na takúto úpravu 

(57) Spôsob úpravy tlakov na nápravy lokomotív, kde 
nedostatočný tlak na nápravy sa upraví záťažou, 
ktorá sa pevne umiestni v určených bodoch loko-
motívy, rovnomerne rozmiestni a zabezpečí proti 
bočnému nárazu. 

 

  
 
 

(51) B65D 1/00, B65D 51/00, B65D 77/00, B65D 83/00 
(21) 50022-2017 
(22) 27.2.2017 
(71) Hluška Milan, Ing., Bratislava - Dúbravka, SK; 
(72) Hluška Ján, Ing., Lúčky, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Uzáver nápojovej fľaše 
(57) Uzáver nápojovej fľaše má teleso (1) so závitom 

určeným na pripojenie k hrdlu fľaše. Teleso (1) 
má otvor s tesnením (2), ktoré je prispôsobené na 
vloženie a utesnenie pohyblivo vedenej sacej 
slamky alebo sacej hadice (7). Tesnenie (2) záro-
veň na svojom vonkajšom okraji v styku s tele-
som (1) vytvára jednosmerný ventil na nasávanie 
vzduchu do fľaše pri nasávaní nápoja. Tesnenie 
(2) môže mať tvar rúrky s vnútorným kužeľovým 
zúžením (3) a môže mať hornú prírubu (5) a spod-
nú prírubu (6), ktoré tvoria olemovanie otvoru  
v telese (1) uzáveru. Jednosmerný ventil môže 
zahrňovať skupinu ventilových otvorov (4), ktoré 
sú umiestnené po obvode pri okraji otvoru v tele-
se (1) uzáveru, pričom ventilové otvory (4) sú  
z vnútornej strany uzáveru prekryté pružným ok-
rajom tesnenia (2). Uzáver môže mať záklopku 
(9) na uzatvorenie otvoru s tesnením (2), pričom 
vnútorná plocha záklopky (9) v uzavretom stave 
prilieha na horný okraj tesnenia (2). 
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(51) B65D 5/00, B65D 85/00, B65D 3/00 
(21) 103-2017 
(22) 3.5.2017 
(71) Kubizna Dalibor, Malženice, SK; 
(72) Kubizna Dalibor, Malženice, SK; 
(54) Kartónový boxík na hranolky 
(57) Boxík (1) určený na hranolky vybavený sklada-

teľným dnom (2), ďalej vybavený nastrihnutiami 
(3) na vrchnom okraji (4) a plochami (5) určený-
mi na lepenie, boxík (1) pozostáva z jedného ku-
su kartóna. 

 

  
 
 

(51) B65D 85/00, B65D 77/00, A24F 15/00 
(21) 87-2017 
(22) 11.4.2017 
(71) Malec Jozef, Nižný Klátov, SK; 
(72) Malec Jozef, Nižný Klátov, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Výrobok s pružným mechanizmom 
(57) Opísaný je výrobok s pružným mechanizmom, 

ktorý je určený najmä na samootváranie a manu-
álne zatváranie otvárateľného a zatvárateľného 
výrobku, ktorý je tvorený telovou časťou (1) vý-
robku, na ktorú je pripevnená vyklápacia časť 
(11) výrobku, pričom na vnútornú stranu telovej 
časti (1) výrobku a vnútornú stranu vyklápacej časti 
(11) výrobku je pripevnený najmenej jeden pruž-
ný mechanizmus (2), ďalej na vonkajšiu stranu 
telovej časti (1) výrobku a na vrchnú stranu vy-
klápacej časti výrobku (11) je pripevnená zaisťo-
vacia (3) časť výrobku. 

  
 
 

(51) C06B 33/00 
(21) 50013-2017 
(22) 13.2.2017 
(71) Solava Miroslav, Ing., Nová Dubnica, SK; Bog-

danov Bogdan, gen., Karlovo, BG; 
(72) Solava Miroslav, Ing., Nová Dubnica, SK; Bog-

danov Bogdan, gen., Karlovo, BG; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Termobarická výbušná zmes 
(57) Termobarická výbušná zmes určená najmä na vý-

robu munície lisovaním, obsahujúca trhavinovú 
výbušninu v množstve od 30 do 74 hmotn. %, 
hliník ako kovové palivo v množstve od 20 do 45 
hmotn. % a spojivo, pričom množstvo spojiva vztiah-
nuté na množstvo trhavinovej výbušniny je od  
1 do 6 hmotn. %, pričom spojivom je pokrytá tr-
havinová výbušnina a spojivom môžu byť fluór 
obsahujúce polyméry. Ďalej obsahuje fluór obsa-
hujúci polymér v množstve od 5 do 30 hmotn. %, 
výhodne od 8 do 20 hmotn.%, pričom obsah flu-
óru vo fluór obsahujúcom polyméri je od 57 do 
76 hmotn. % a celkové množstvo kyslíka a fluóru 
v zmesi je dostatočné na oxidáciu celého množ-
stva hliníka. 

 
 

(51) D06F 57/00 
(21) 14-2017 
(22) 19.1.2017 
(71) Rečlo Vladimír, Vyhne, SK; 
(72) Rečlo Vladimír, Vyhne, SK; 
(54) Viacpolohový sušiak na bielizeň 
(57) Viacpolohový sušiak určený na sušenie bielizne 

vo viacerých polohách nosného rámu s prichyte-
nými šnúrami na vešanie bielizne. Po vysušení  
a pozbieraní bielizne zo šnúr sa sušiak sklopí do 
zvislej polohy. 

 
 

(51) E01F 15/00, E01D 19/00 
(21) 50134-2016 
(22) 28.12.2016 
(71) Stavby OMO s.r.o., Hranice, CZ; 
(72) Číhal Jaroslav, Hranice, CZ; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(54) Dištančný diel pre záchytné systémy, najmä na 

cesty a mosty, a záchytný systém s týmto diš-
tančným dielom 
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(57) Dištančný diel (8) pre záchytné systémy, najmä 
na cesty a mosty, obsahujúci dutý uzavretý profil 
obsahujúci čelnú stenu (81) na upevnenie zvod-
nice (18), zadnú stenu (82) na upevnenie dištanč-
ného dielu (8) k stĺpiku (1) a navzájom protiľahlé 
bočnice, pričom každá z bočníc je zalomená ale-
bo ohnutá pozdĺž línie, tvoriacej požadovanú de-
formačnú líniu (85), ktorá rozdeľuje každú z boč-
níc na prednú bočnicovú časť (83) nadväzujúcu 
na čelnú stenu (81) a zadnú bočnicovú časť (84) 
nadväzujúcu na zadnú stenu (82). 

 

  
 
 

(51) E04B 1/00 
(21) 5008-2015 
(22) 5.5.2015 
(71) Polák Matúš, Ing. Arch., Nové Mesto nad Váhom, 

SK; Rezník Martin, Ing. Arch., Bratislava, SK; 
(72) Polák Matúš, Ing. Arch., Nové Mesto nad Váhom, 

SK; Rezník Martin, Ing. Arch., Bratislava, SK; 
(74) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
(54) Stavebný modulový rám 
(57) Stavebný modulový rám podľa predloženého rie-

šenia pozostáva z konštrukcie geometrického 
tvaru, výhodne kocky alebo kvádra, vytvorenej  
z drevených trámov (03), (04), (05), (06) a stĺpov 
(02), ktoré sú spájané pomocou spojovacích die-
lov dvojramenných (01.5), trojramenných (01.1), 
štvorramenných (01.2), päťramenných (01.3) 
alebo šesťramenných (01.4), kde uvedené spojo-
vacie diely sú vytvorené z oceľových dutých pro-
filov štvoruholníkového alebo kruhového prierezu, 
navzájom fixovaných a vystužených trojuholní-
kovou alebo viacuholníkovou výstuhou (08) s naj-
menej jedným otvorom (09) na kotvenie oceľo-
vého ťahadla (07) s napínacím závitom a na mon-
táž. Každé rameno spojovacieho dielu dvojramen-
ného (01.5), trojramenného (01.1), štvorramen-
ného (01.2), päťramenného (01.3) alebo šesťra-
menného (01.4) je vybavené najmenej jedným 
ďalším otvorom (11) na fixovanie drevených 
trámov (03), (04), (05), (06) a stĺpov (02), pričom 
v spoji všetkých ramien uvedených spojovacích 
dielov je montážna komora (13). Montážna ko-
mora (13) je vybavená najmenej jedným ďalším 
otvorom (10) na vzájomné fixovanie susedných 
modulových rámov. 

 
 
 
 

 

 
 
 

(51) E04B 1/00, E04F 13/00 
(21) 111-2016 
(22) 28.10.2016 
(31) CZ-PUV č.2015 - 31 707 
(32) 30.10.2015 
(33) CZ 
(71) fischer international s.r.o., Brandýs nad Labem, CZ; 

Valeš Ladislav, Ing., Světlá pod Ještědem, CZ; 
(72) Kyncl Jiří, Ing., Lysá nad Labem, CZ; Valeš La-

dislav, Ing., Světlá pod Ještědem, CZ; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Konštrukcia na sanáciu alebo zdvojenie pô-

vodných vonkajších tepelnoizolačných kompo-
zitných systémov 

(57) Opísaná je konštrukcia na sanáciu alebo zdvoje-
nie pôvodných vonkajších tepelnoizolačných kom-
pozitných systémov, určených pre obvodové pláš-
te budov s bodovo lepenými izolačnými doska-
mi, ktorá je tvorená pôvodnými tepelnoizolač-
nými doskami (2) a/alebo zdvojujúcimi tepelno-
izolačnými doskami (3), ktorá je ďalej tvorená 
vodorovným celistvým predelovým pásom (4), 
ktorý je vložený do pôvodnej izolačnej dosky (2) 
a prilepený na zatepľovanú podkladovú stenu (1) 
v úrovni stropu (5) lepiacou hmotou na báze ce-
mentu, kde je tesne prerušená súvislá vzduchová 
dutina medzi zatepľovanou podkladovou stenou 
(1) a pôvodnou tepelnoizolačnou doskou (2), pri-
čom hrúbka celistvého predelového pása (4) je 
rovná súčtu hrúbky pôvodnej tepelnoizolačnej 
dosky (2) a a/alebo hrúbky zdvojujúcej izolačnej 
dosky (3) a celistvý predelový pás (4) je okrem 
lepenia mechanicky pripevnený tanierovými prí-
chytkami (6) do zatepľovanej podkladovej steny 
(1), aby statická nosnosť celistvého predelového 
pása garantovane zachytila vlastnú hmotnosť ce-
lej konštrukcie, a to vždy na výšku vzdialenosti 
medzi dvoma celistvými predelovými pásmi (4) 
nad sebou, prerušením súvislej vzduchovej duti-
ny medzi zatepľovanou podkladovou stenou (1)  
a pôvodnou podkladovou doskou (2), keď súčas-
ne sa predelením pôvodnej súvislej dutiny zvyšu-
je tepelnoizolačný účinok zateplenia a zabraňuje 
sa šíreniu plameňa pod povrchom zateplenia  
v prípade požiaru. 
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(51) E04B 1/00, E04C 2/00, E04F 13/00 
(21) 50116-2016 
(22) 8.11.2016 
(71) BK PARKET, s.r.o., Pravenec, SK; 
(72) Langer Dušan, Ing., Kanianka, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
(54) Akustický obkladový panel 
(57) Akustický obkladový panel na obkladanie, najmä 

stien a stropov stavebných objektov, obsahujúci 
hornú vrstvu (1), stredovú vrstvu (2) a dolnú vrs-
tvu (3). Horná vrstva (1) obsahuje najmenej jed-
nu drážku (4) na vedenie zvuku a dolná vrstva 
obsahuje najmenej jednu drážku (4) na vedenie 
zvuku, pričom najmenej jedna drážka (4) na hor-
nej vrstve a najmenej jedna drážka (4) na dolnej 
vrstve sú navzájom umiestnené tak, že sú vzá-
jomne posunuté. 

 

  
 
 

(51) E04C 3/00 
(21) 47-2017 
(22) 24.2.2017 
(71) Dzurik Dušan, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Dzurik Dušan, Ing., Bratislava, SK; 
(74) Regina Ivan, Ing., Košice, SK; 
(54) Stropný nosník z dreva s inštalačnými otvormi 
(57) Stropný nosník z dreva s inštalačnými otvormi, 

pozostáva zo stojiny (1), ktorá má v priečnom re-
ze tvar vertikálneho obdĺžnika s konštantnou šír-
kou a výškou, v pozdĺžnom smere má rovnobež-
ný obrys a v pozdĺžnej osi má symetricky umies-
tnené otvory (13). Dvojdielnym riešením stojiny 
(1) pozostávajúcej z hornej stojiny (11) a spodnej 
stojiny (12) sa dosiahne priaznivejšia nosnosť 
nosníka pri vyšších statických charakteristikách 
prierezu. Riešenie umožňuje v priestore stropu 
umiestniť ďalšie prvky stavby, ktoré si vyžadujú 
inštaláciu v smere kolmom na pozdĺžnu os strop-
ných nosníkov. V priečnom smere cez otvory 
(13) sú vedené elektroinštalácie (7), vodoinštalá-
cie (8), klimatizácia (9), prípadne iné rozvody. 

 

 

 

 

 
 
 

(51) E04D 11/00 
(21) 5064-2016 
(22) 11.10.2016 
(71) Aquafol s.r.o., Zlín, CZ; 
(72) Gregor Tomáš, Mgr., Bratislava, SK; 
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
(54) Strešný plášť plochej strechy 
(57) Technické riešenie opisuje strešný plášť plochej 

strechy, zakončený na vonkajšej strane hydroizo-
lačnou vrstvou (1), pričom pod hydroizolačnou 
vrstvou (1) je umiestnená elektricky vodivá vrs- 
tva (2), ktorá je tvorená polypropylénovou fóliou 
s mriežkou z uhlíkových vláken. Kontrolu tes-
nosti takéhoto plášťa je možné uskutočňovať 
jednoduchým prístrojom na snímanie vysokona-
päťových výbojov, ktorý môže byť vybavený akus-
ticko-optickou indikáciou vysokonapäťových vý-
bojov. 

  
 
 

(51) E04H 12/00, E02D 35/00 
(21) 1-2017 
(22) 3.1.2017 
(71) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
(72) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
(54) Násuvný rektifikačný prípravok pre základo-

vé diely oceľových konštrukcií stožiarov elek-
trických vedení 

(57) Násuvný rektifikačný prípravok pre základové 
diely oceľových konštrukcií stožiarov elektric-
kých vedení pozostáva z telesa (1) U profilu, na 
ktorého prvom ramene je v jednej okrajovej časti 
pevne upevnená matica rektifikačného závitové-
ho člena (2) s naskrutkovanou skrutkou presahu-
júcou pod spodnú hranu telesa (1) U profilu. 
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(51) E05B 19/00, E05B 35/00, E05B 27/00 
(21) 50025-2017 
(22) 28.2.2017 
(31) 2016-32248 
(32) 31.3.2016 
(33) CZ 
(71) ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Rych-

nov nad Kněžnou, CZ; 
(72) Holda Jiří, Jaroměř, CZ; 
(74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s, Bratislava, SK; 
(54) Kľúč, uzamykacia valcová vložka, kombinácia 

kľúča s uzamykacou valcovou vložkou a polo-
tovar kľúča 

(57) Technické riešenie sa týka najmä kľúča vybave-
ného plochým driekom, uzamykacej valcovej vlož-
ky a kombinácie kľúča s uzamykacou valcovou 
vložkou a polotovaru na výrobu kľúča. 

 

  
 
 

(51) E05B 27/00, E05B 35/00, E05B 19/00 
(21) 50112-2016 
(22) 19.10.2016 
(31) PUV 2016-32626 
(32) 28.7.2016 
(33) CZ 
(71) ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Rych-

nov nad Kněžnou, CZ; 
(72) Štencl Jiří, Javornice, CZ; Fibikar Luboš, Bc., 

Žďár nad Orlicí, CZ; Remeň Roman, Ing., MBA, 
Žiar nad Hronom, SK; 

(74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s, Bratislava, SK; 
(54) Kľúč, uzamykacia valcová vložka, kombinácia 

kľúča s uzamykacou valcovou vložkou a plo-
tovar kľúča 

 

(57) Podstatou technického riešenia riešiaceho tieto  
a ďalšie problémy je kľúč, valcová uzamykacia 
vložka, ich súprava a polotovar na výrobu kľúča, 
pri ktorých sa ako ďalší bezpečnostný prvok po-
užíva od špičky kľúča skosená horná hrana kľúča 
v spolupráci s tvarovým vrubom na chrbte kľúča. 

 

  
 
 

(51) F01B 13/00 
(21) 24-2017 
(22) 8.2.2017 
(71) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Lack To-
máš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Blatnický Miro-
slav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo Ján, Ing., PhD., 
Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, Ing., PhD., 
Slopná, SK; 

(72) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-
ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Lack 
Tomáš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Blatnický Mi-
roslav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo Ján, Ing., 
PhD., Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, Ing., PhD., 
Slopná, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
(54) Kinematické usporiadanie mechanizmu s ro-

tujúcimi valcami 
(57) Kinematické usporiadanie mechanizmu s rotujú-

cimi valcami pozostáva z kulisového mechaniz-
mu tvoreného doskou (1) s mimoúrovňovým krí-
žovým usporiadaním ojničnej drážky (2) a po-
mocnej drážky (3), v ktorých mimoúrovňovom 
priesečníku sa nachádza os (4) rotácie kulisového 
mechanizmu. Radiálne na os (4) rotácie kuliso-
vého mechanizmu sú ku kulisovému mechaniz-
mu oproti sebe upevnené dva valce (5) ukončené 
hlavou (6) valca. Vo valcoch (5) sú uložené pies-
ty (7), ktoré sú medzi sebou prepojené spoločnou 
ojnicou (8) prechádzajúcou cez ojničnú drážku 
(2), pričom v strede ojnice (8) je umiestnený oj-
ničný kameň (9). V pomocnej drážke (3) je umies-
tnený pomocný kameň (10). Do otvoru v ojnič-
nom kameni (9) zapadá prvý čap (11) kľukového 
hriadeľa (13) a do otvoru pomocného kameňa (10) 
zapadá druhý čap (12) kľukového hriadeľa (13), 
pričom medzi prvým čapom (11) kľukového 
hriadeľa (13) a druhým čapom (12) kľukového 
hriadeľa (13) je umiestnená os (14) rotácie kľu-
kového hriadeľa (13). Os (4) rotácie kulisového 
mechanizmu a os (14) rotácie kľukového hriade-
ľa (13) sú nesúosé. 
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(51) F16B 5/00, E04B 1/00 
(21) 5-2017 
(22) 3.1.2017 
(71) Golfer SK, s.r.o., Chorvátsky Grob, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob rýchleho spájania dvoch priliehajúcich 

rovinných plôch pre spojenia telies a rýchlou-
pínací skrutkový spoj 

(57) Rýchloupínací skrutkový spoj dvoch priliehajú-
cich rovinných plôch pre spojenia telies pozostá-
va z prvej spájanej plochy (1) so sústavou prvých 
spojovacích výrezov (2) v okrajových hranách 
prvej spájanej plochy (1) a ďalej pozostáva z dru-
hej spájanej plochy (3) so sústavou druhých spo-
jovacích výrezov (4) v okrajových hranách dru-
hej spájanej plochy (3). Pritom prvé spojovacie 
výrezy (2) prvej spájanej plochy (1) a druhé spo-
jovacie výrezy (4) druhej spájanej plochy (3) sú  
v zákryte. Ďalej pozostáva zo sústavy spojova-
cích skrutiek (5) s hranatým driekom (6) osade-
ným za hlavou (7) spojovacej skrutky (5), pričom 
spojovacia skrutka (5) je vybavená čiastočne na-
skrutkovanou maticou (8). Hranaté drieky (6) spo-
jovacích skrutiek (5) sú uložené na dnách prvých 
spojovacích výrezov (2) prvej spájanej plochy (1) 
a na dnách druhých spojovacích výrezov (4) dru-
hej spájanej plochy (3). Vnútorné plochy hláv (7) 
spojovacích skrutiek (5) sú rovinné a doliehajú 
na vonkajšiu stranu druhej spájanej plochy (3). 
Vnútorné plochy matíc (8) doliehajú na vonkaj-
šiu stranu prvej spájanej plochy (1) alebo naopak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) F16B 7/00, E04B 1/00 
(21) 6-2017 
(22) 3.1.2017 
(71) Golfer SK, s.r.o., Chorvátsky Grob, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Väzobný montážny modul a rýchloupínací spo-

jovací uzol skladačkových montovaných kon-
štrukcií 

(57) Rýchloupínací spojovací uzol skladačkových mon-
tovaných konštrukcií je tvorený väzobným mon-
tážnym modulom (4), ďalej aspoň jedným spojo-
vacím tyčovým prvkom (5) vybaveným upínacou 
doskou (6) a rýchloupínacími maticovými skrut-
kami (7). Upínacia doska (6) má v centrálnej čas-
ti technologické vybranie (8), do ktorého je vsu-
nutý a pevne spojený spojovací tyčový prvok (5). 
Upínacia doska (6) má tvar steny objemového 
útvaru väzobného montážneho modulu (4), pri-
čom v okrajových hranách upínacej dosky (6) je 
rozmiestnená sústava striedavo usporiadaných 
prvých úzkych spojovacích výrezov (2) a dru-
hých širokých spojovacích výrezov (3). Spojova-
cí tyčový prvok (5) je ukončený klipovým zám-
kom (8) komplementárnym k tvarovému vybra-
niu (1) v centrálnych častiach stien objemového 
útvaru väzobného montážneho modulu (4). 
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(51) F16B 25/00 
(21) 118-2017 
(22) 16.5.2017 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Bašťovanský Ronald, Ing., PhD., Žilina, SK; Po-

ljak Silvester, Ing., PhD., Žilina, SK; Bronček 
Jozef, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Dzimko Ma-
rián, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
(54) Združený konfirmátový spojovací prvok do 

dreva a konfirmátový skrutkový spoj 
(57) Združený konfírmátový spojovací prvok do dre-

va, ktorého prvou časťou je samorezná skrutka 
(1) s hlavou (3) a driekom celým alebo aspoň 
sčasti vybaveným závitom, je ďalej riešený tak, 
že druhou časťou je puzdro (2) v tvare rúrky, pri-
čom dĺžka ls samoreznej skrutky (1) k dĺžke Lp 
puzdra (2) je k v pomere 1,2 až 2,7 a vnútorný 
priemer puzdra (2) sa rovná vonkajšiemu prieme-
ru závitu samoreznej skrutky (1). Puzdro (2) je 
nasunuté až k hlave samoreznej skrutky (1). Kon-
fírmátový skrutkový spoj dvoch drevených, dre-
votrieskových a drevovláknitých dielov, najmä 
dosiek obsahujúci združený konfírmátový spojo-
vací prvok a je riešený tak, že časť puzdra (2) za-
sahuje do prvého spojovacieho dielu (6) s prie-
bežným otvorom (5) s väčším priemerom Di  
a tiež zasahuje do druhého spojovacieho dielu (7) 
s otvorom (5) s väčším priemerom Di. Pritom 
samorezná skrutka (1) voľne prechádza puzdrom 
(2) a závitom zasahuje do druhého spojovacieho 
dielu (7) s otvorom (5) s menším priemerom D2. 

 

  
 
 

(51) F23G 5/00 
(21) 67-2016 
(22) 9.6.2016 
(31) 2015-31229 
(32) 19.6.2015 
(33) CZ 
(71) NET - ENERGY spol. s r.o., Tečovice, CZ; 
(72) Sušil Zdenek, Zlín - Malenovice, CZ; Ganev Iou-

ri, Wien, AT; 
(74) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
(54) Pyrolýzne zariadenie 
(57) Pyrolýzne zariadenie (10), ktoré pozostáva zo su-

šiaceho reaktora (1), pyrolýzneho reaktora (2), rúr-
kového výmenníka tepla (3), chladiaceho zaria-
denia (4), odťahového ventilátora (5) a transportné-
ho mechanizmu pohybu suroviny. Sušiaci reaktor 
(1), pyrolýzny reaktor (2) a chladiace zariadenie  
 

 

 (4) sú sériovo spojené na plynulú dopravu orga-
nických surovín, ich sušenie, pyrolýzu a chlade-
nie pyrolýznych produktov. Výhodné je, ak sú spo-
jené vo vodorovnej rovine kolmé na seba. Trans-
portným mechanizmom pohybu suroviny sú zá-
vitovkové dopravníky (1.1, 2.1, 4.1). Sušiaci re-
aktor (1) má v hornej časti zabudovaný odťahový 
ventilátor (5). 

 

  
 
 

(51) G01R 33/00 
(21) 143-2016 
(22) 21.12.2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Oravec Milan, prof. Ing., PhD., Nová Lesná, SK; 

Fic Marek, Ing., Košice, SK; 
(54) Merací hranol pre valcové snímače magnetic-

kej indukcie nízkofrekvenčných magnetických 
polí 

(57) Merací hranol je tvorený telesom (1) hranola  
z nemagnetického materiálu. Steny telesa (1) hra-
nola sú na seba kolmé. Rozmery telesa (1) hrano-
la sú také, aby vyvŕtaný valcový otvor (2) v osi x, 
valcový otvor (3) v osi y a valcový otvor (4)  
v osi z umožňovali zasunúť valcové snímače 
magnetickej indukcie bez ich uvoľnenia z otvo-
rov. Valcový otvor (2) v osi x, valcový otvor (3) 
v osi y a valcový otvor (4) v osi z sú na seba vzá-
jomne kolmé, tvoria ortogonálny pravotočivý 
systém s počiatkom v strede vertikálnej osi telesa 
(1) hranola. Teleso (1) hranola je označené znač-
kou (5) pre opakované rovnaké umiestnenie v osi 
x a značkou (6) pre opakované rovnaké umies-
tnenie v osi y pre opakované rovnaké umiestne-
nie telesa (1) hranola vzhľadom na meraný ob-
jekt za predpokladu, že na meranom objekte je 
tiež referenčná značka v osi x a osi y. 
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(51) G09F 7/00, B42D 15/00 
(21) 52-2017 
(22) 2.3.2017 
(71) Rusnáčik Branislav, Bratislava, SK; 
(72) Rusnáčik Branislav, Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
(54) Otvárateľná pamiatková alebo reklamná, ale-

bo zberateľská 2D/3D magnetka so skrytým 
informačným obsahom 

(57) Otvárateľná pamiatková alebo reklamná alebo zbe-
rateľská 2D/3D magnetka so skrytým informač-
ným obsahom pozostáva zo zadného plátu (1), kde 
aspoň jeho časť je z magnetickej fólie, a predné-
ho plátu (2), kde zadný plát (1) a predný plát (2) 
sú z vonkajšej strany spojené krycou fóliou  
s ohybným lemom medzi nimi, pričom na vnútor-
né strany zadného plátu (1) a predného plátu (2) 
sú aplikované dve textové a/alebo obrazové 2D/3D 
stránky, a vonkajšia strana predného plátu (2) má 
informačnú plochu (3). 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01K  1/00    5073-2016 
A62C  3/00    5058-2016 
B01F  7/00  50050-2017 
B60R 25/00        77-2017 
B61C 15/00  50086-2015 
B65D  1/00  50022-2017 
B65D  5/00      103-2017 

B65D 85/00        87-2017 
C06B 33/00  50013-2017 
D06F 57/00        14-2017 
E01F 15/00  50134-2016 
E04B  1/00    5008-2015 
E04B  1/00      111-2016 
E04B  1/00  50116-2016 

E04C  3/00        47-2017 
E04D 11/00    5064-2016 
E04H 12/00          1-2017 
E05B 19/00  50025-2017 
E05B 27/00  50112-2016 
F01B 13/00        24-2017 
F16B  5/00          5-2017 

F16B  7/00      6-2017 
F16B 25/00  118-2017 
F23G  5/00    67-2016 
G01R 33/00  143-2016 
G09F  7/00    52-2017 

 
 



96 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2017 - SK (zapísané úžitkové vzory)  
 
 
FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
7871 F16H  1/00 
7872 F24B  1/00 
7873 A23L  7/00 
7874 A47G 19/00 

7875 B22F  3/00 
7876 F16H  1/00 
7877 F41B  5/00 
 

7878 A21C 14/00 
7879 B62B  3/00 
7880 C05G  3/00 
 

7881 B62D 47/00 
7882 F16H  1/00 
7883 C02F  3/00 

 
 

(51) A21C 14/00, A21B 5/00 
(11) 7878 
(21) 50130-2016 
(22) 12.12.2016 
(31) PUV 2015-31941 
(32) 22.12.2015 
(33) CZ 
(45) 4.9.2017 
(47) 28.7.2017 
(72) Cechl Martin, Praha, CZ; 
(73) Cechl Martin, Praha, CZ; 
(74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., Bratislava, SK; 
(54) Súprava formy na výrobu kornúta z cesta, tŕň, 

tvarovací kus a dutý kryt formy 
 
 

(51) A23L 7/00, A23L 25/00, A23L 21/00, A23L 33/00 
(11) 7873 
(21) 77-2016 
(22) 24.6.2016 
(45) 4.9.2017 
(47) 28.7.2017 
(72) Vietoris Vladimír, doc. Ing., PhD., SPU Nitra, 

Nitra, SK; Židek Radoslav, doc. Ing., PhD., SPU 
Nitra, Nitra, SK; Golian Jozef, prof. Ing., Dr., SPU 
Nitra, Nitra, SK; Bobková Alica, Ing., PhD., SPU 
Nitra, Nitra, SK; Kozelová Dagmar, Ing., PhD., 
SPU Nitra, Nitra, SK; Belej Ľubomír, Ing., PhD., 
SPU Nitra, Nitra, SK; Čurlej Jozef, Ing., PhD., 
SPU Nitra, Nitra, SK; 

(73) SPU Nitra, Nitra, SK; 
(54) Cereálna tyčinka s obsahom fytoaktívnych látok 

 
 

(51) A47G 19/00 
(11) 7874 
(21) 50108-2016 
(22) 11.10.2016 
(31) 50066-2016 
(32) 11.10.2016 
(33) SK 
(45) 4.9.2017 
(47) 28.7.2017 
(67) 50066-2016 
(72) Cyprian Róbert, Dubnica nad Váhom, SK; 
(73) MIDAS PRO, s. r. o., Dubnica nad Váhom, SK; 
(74) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
(54) Svetielkujúce úžitkové sklo 

 
 
 
 
 
 
 
 

(51) B22F 3/00, B22F 5/00 
(11) 7875 
(21) 15-2016 
(22) 10.2.2016 
(45) 4.9.2017 
(47) 28.7.2017 
(72) Kováč Ivan, Ing., PhD., Nitra, SK; Mikuš Rasti-

slav, Ing., PhD., Cabaj Čápor, SK; Žarnovský Jo-
zef, doc. Ing., PhD., Nitra, SK; Šoška Radovan, 
Ing., Martin, SK; 

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

(54) Spôsob výroby razidiel a foriem 
 
 

(51) B62B 3/00, B62B 5/00 
(11) 7879 
(21) 103-2016 
(22) 20.9.2016 
(45) 4.9.2017 
(47) 31.7.2017 
(72) Labaš Miroslav, Košice, SK; 
(73) Labaš Miroslav, Košice, SK; 
(74) Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ  

& partners, s.r.o., Košice, SK; 
(54) Použitie materiálu s antibakteriálnymi účinka-

mi na výrobu súčastí nákupných košíkov, naj-
mä rúčok a riadidiel 

 
 

(51) B62D 47/00, F16C 1/00 
(11) 7881 
(21) 50125-2016 
(22) 12.11.2014 
(45) 4.9.2017 
(47) 31.7.2017 
(67) 82-2014 
(72) Pavlanský Ladislav, JUDr., Harichovce, SK; Roch 

Štefan, Spišská Nová Ves, SK; 
(73) ROŠERO - P, s. r. o., Spišská Nová Ves, SK; 
(54) Systém prenosu hnacej sily pre vozidlo so zní-

ženou časťou rámu podvozka medzi náprava-
mi a vozidlo obsahujúce takýto systém 

 
 

(51) C02F 3/00 
(11) 7883 
(21) 50041-2015 
(22) 28.4.2015 
(45) 4.9.2017 
(47) 31.7.2017 
(72) Pénzes Ladislav, Ing., Báč, SK; Cséfalvay Juraj, 

Tomášov, SK; 
(73) Pénzes Ladislav, Ing., Báč, SK; Cséfalvay Juraj, 

Tomášov, SK; Aquatec VFL s. r. o., Dubnica nad 
Váhom, SK; 
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(74) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na čistenie odpadových vôd 

aktivačným procesom so zvýšeným odstraňo-
vaním dusíka a fosforu 

 
 

(51) C05G 3/00, C05G 1/00, C05D 9/00 
(11) 7880 
(21) 117-2016 
(22) 9.11.2016 
(45) 4.9.2017 
(47) 31.7.2017 
(72) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK; 
(73) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava - Rača, SK; 
(54) Kvapalné hnojivá obsahujúce stopové biogén-

ne prvky a ich použitie 
 
 

(51) F16H 1/00, F16D 3/00 
(11) 7871 
(21) 50104-2016 
(22) 3.10.2016 
(45) 4.9.2017 
(47) 28.7.2017 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tó-

thová Mária, Ing., PhD., Vranov nad Topľou, SK; 
Vojtko Imrich, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Redukčná prevodovka s vlnovcom a predĺženým 

výstupným hriadeľom 
 
 

(51) F16H 1/00 
(11) 7876 
(21) 50106-2016 
(22) 5.10.2016 
(45) 4.9.2017 
(47) 28.7.2017 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tót-

hová Mária, Ing., Vranov nad Topľou, SK; Dup-
láková Darina, Ing., Topoľovka, SK; Zbihlej Jo-
zef, Ing., Prešov, SK; 

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

a predĺženým vstupným hriadeľom 
 
 

(51) F16H 1/00, F16D 3/00 
(11) 7882 
(21) 50097-2016 
(22) 13.9.2016 
(45) 4.9.2017 
(47) 31.7.2017 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ 

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

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Redukčná prevodovka s dvoma vlnovcami 

 
 

(51) F24B 1/00, F23M 5/00 
(11) 7872 
(21) 65-2016 
(22) 1.6.2016 
(45) 4.9.2017 
(47) 28.7.2017 
(72) Vronč Miroslav, Spišský Štvrtok, SK; 
(73) Vronč Miroslav, Spišský Štvrtok, SK; 
(54) Teplovodná krbová vložka 

 
 

(51) F41B 5/00, F42B 6/00 
(11) 7877 
(21) 50119-2016 
(22) 14.11.2016 
(45) 4.9.2017 
(47) 28.7.2017 
(72) Daudík Jozef, Čekovce, SK; 
(73) Daudík Jozef, Čekovce, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Rotačný nadstavec projektilov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A21C 14/00  7878 
A23L  7/00  7873 
A47G 19/00  7874 
B22F  3/00  7875 

B62B  3/00  7879 
B62D 47/00  7881 
C02F  3/00  7883 
 

C05G  3/00  7880 
F16H  1/00  7882 
F16H  1/00  7871 
 

F16H  1/00  7876 
F24B  1/00  7872 
F41B  5/00  7877 

 
 



98 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2017 - SK (oznámenia - úžitkové vzory)  
 
 
MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
4868 23.07.2017 
4891 13.07.2017 
4893 26.07.2017 
4912 26.07.2017 
4930 11.07.2017 
4966 23.07.2017 
5148 19.07.2017 
5545 22.12.2016 

5559 18.12.2016 
5560 22.12.2016 
5580 01.12.2016 
5583 15.12.2016 
5641 15.12.2016 
5680 17.12.2016 
5716 15.12.2016 
5743 11.12.2016 

6550 07.12.2016 
6551 21.12.2016 
6559 05.12.2016 
6585 03.12.2016 
6604 14.12.2016 
6625 25.12.2016 
6702 06.12.2016 
6744 18.12.2016 

6784 03.12.2016 
6785 03.12.2016 
6807 03.12.2016 
6971 20.12.2016 
7038 19.12.2016 

 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51)
 
5668 B07C  5/00  
5759 C02F  1/00  
5772 B60B 23/00  

5862 E01F 15/00  
5863 E01F 15/00  
5938 H02G  3/00  

6075 E02B  3/00  
6669 G21F  9/00  
6777 E04B  2/00  

6854 G06F 19/00 
6891 B60P  1/00 
7022 E01F 15/00 

 
 

(51) B07C 5/00, G01N 21/00, B07B 9/00 
(11) 5668 
(21) 5038-2010 
(22) 2.7.2010 
(73) IREL, spol. s r. o., Brno-Lesná, CZ; 
(54) Zariadenie na optické triedenie zmesi námeľa 

a obilniny 
 
 

(51) B60B 23/00 
(11) 5772 
(21) 5058-2010 
(22) 2.9.2010 
(73) Ing. Juraj Mažgut FARM P R O F I, Bratislava, SK; 
(54) Reduktor/expander rozchodu kolesa pre poľ-

nohospodársku techniku, najmä traktory 
 
 

(51) B60P 1/00, B60J 5/00 
(11) 6891 
(21) 50090-2013 
(22) 22.7.2013 
(73) EBECO s. r. o., Nižná, SK;  
(54) Systém dvier dopravného prostriedku 

 
 

(51) C02F 1/00, C02F 9/00, B01D 21/00 
(11) 5759 
(21) 50075-2010 
(22) 21.9.2010 
(73) KUNST, spol. s r. o., Hranice, CZ; 
(54) Zariadenie na predčistenie odpadových vôd  

v čistiarňach a úpravniach vôd 
 
 
 
 
 
 

(51) E01F 15/00 
(11) 5862 
(21) 5067-2010 
(22) 15.11.2010 
(73) ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZ;  
(54) Zvodidlo zábradlia, najmä pre mosty rýchlos-

tných ciest a diaľnic 
 
 

(51) E01F 15/00 
(11) 5863 
(21) 5068-2010 
(22) 15.11.2010 
(73) ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZ; 
(54) Stĺpik zvodidiel 

 
 

(51) E01F 15/00 
(11) 7022 
(21) 50128-2013 
(22) 11.11.2013 
(73) ArcelorMittal Ostrava a.s., Ostrava - Kunčice, CZ; 
(54) Jednostranné zvodidlo 

 
 

(51) E02B 3/00 
(11) 6075 
(21) 96-2010 
(22) 19.7.2010 
(73) BAMIDA, s. r. o., Prešov, SK; 
(54) Protipovodňová bariéra 
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(51) E04B 2/00, E04B 1/00 
(11) 6777 
(21) 50098-2013 
(22) 12.8.2013 
(73) Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., České Bu-

dějovice, CZ;  
(54) Dierovaný murovací prvok pre akusticky de-

liace steny 
 
 

(51) G06F 19/00 
(11) 6854 
(21) 50079-2013 
(22) 30.6.2013 
(73) T - Industry, s. r. o., Myjava, SK;  
(54) Systém a spôsob diaľkového odpočtu meradiel 

energií a/alebo médií 
 
 
 

(51) G21F 9/00 
(11) 6669 
(21) 45-2013 
(22) 12.3.2013 
(73) MECHATRONICKÉ SYSTÉMY a.s., Bratislava, 

SK;  
(54) Robotizovaná linka plnenia a prípravy úlož-

ných obalových súborov na hlbinné ukladanie 
vyhorených palivových článkov 

 
 

(51) H02G 3/00, F16L 5/00 
(11) 5938 
(21) 50047-2010 
(22) 1.7.2010 
(73) KABELOVNA KABEX a.s., Holýšov, CZ;  
(54) Hermetická káblová priechodka pre stredné  

a vysoké napätie a jej biologická ochrana 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
B07C  5/00  5668 
B60B 23/00  5772 
B60P  1/00  6891 

C02F  1/00  5759 
E01F 15/00  7022 
E01F 15/00  5862 

E01F 15/00  5863 
E02B  3/00  6075 
E04B  2/00  6777 

G06F 19/00  6854 
G21F  9/00  6669 
H02G  3/00  5938

 
 
 
 
 
 
 
GB2K Prevody a prechody práv na prihlášky úžitkových vzorov 
 
 

(21) 50071-2016 
(22) 30.5.2016 
(71) TRAFIMET GROUP S.P.A., Castegnero (VI), IT; 
 Predchádzajúci prihlasovateľ: 
 Papp Róbert, Dlhá nad Váhom, SK; Lipták Kris-

tián, Ing., Veľké Úľany, SK; Lauko Robert, Ing., 
Bratislava - Staré Mesto, SK; 

 Dátum uzavretia zmluvy: 20.6.2017 
 Dátum zápisu do registra: 9.8.2017 
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PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 5555 
(21) 5094-2009 
(73) Dobrodenka Peter, Ing., Ladce, SK; Dobrodenka 

Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka Anton, Dulov, SK; 
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Lack To-
máš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Blatnický Miro-
slav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo Ján, Ing., PhD., 
Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, Ing., PhD., Slop-
ná, SK; 

 Predchádzajúci majiteľ: 
 Dobrodenka Peter, Ing., Ladce, SK; Dobrodenka 

Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka Anton, Dulov, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 8.6.2017 
 Dátum zápisu do registra: 24.8.2017 

 
 

(11) 7009 
(21) 5016-2014 
(73) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žili-
na, SK; Lack Tomáš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; 
Blatnický Miroslav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo 
Ján, Ing., PhD., Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, 
Ing., PhD., Slopná, SK;  

 Predchádzajúci majiteľ: 
 Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK;  
 Dátum uzavretia zmluvy: 8.6.2017 
 Dátum zápisu do registra: 24.8.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 7518 
(21) 5038-2015 
(73) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žili-
na, SK; Lack Tomáš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; 
Blatnický Miroslav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo 
Ján, Ing., PhD., Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, 
Ing., PhD., Slopná, SK;  

 Predchádzajúci majiteľ: 
 Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK;  
 Dátum uzavretia zmluvy: 8.6.2017 
 Dátum zápisu do registra: 24.8.2017 

 
 

(11) 7606 
(21) 5001-2016 
(73) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Lack To-
máš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Blatnický Miro-
slav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo Ján, Ing., PhD., 
Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, Ing., PhD., Slop-
ná, SK;  

 Predchádzajúci majiteľ: 
 Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK;  
 Dátum uzavretia zmluvy: 8.6.2017 
 Dátum zápisu do registra: 24.8.2017 

 
 

(11) 7824 
(21) 50111-2015 
(73) SENSONEO j.s.a., Bratislava - Záhorská Bystrica, 

SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 BRAIN:IT s. r. o., Bratislava, SK;  
 Dátum zápisu do registra: 23.8.2017 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
28408 05/06.00 
28409 25/02.09 
28410 32/00.00 
28411 20/02.03 

28412 07/01.05 
28413 25/03.11 
28414 06/09.00 
28415 09/05.08 

28416 09/03.01 
28417 15/09.17 
28420 12/08.01 
28421 32/00.00 

28422 09/01.01 
28423 09/01.01 
28424 12/16.06 

 
 

11 (51) 05/06.00, 12/99.00 
(11) 28408 
(15) 14.8.2017 
(18) 8.3.2022 
(21) 23-2017 
(22) 8.3.2017 
(72) Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK; 
(73) Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Nálepka so spätným odrazom svetla na moto-

rové a prípojné vozidlá s deštrukčnými ná-
sekmi a overovacími znakmi 

 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je ná-

lepka so spätným odrazom svetla na motorové  
a prípojné vozidlá s deštrukčnými násekmi a ove-
rovacími znakmi. 

(28) 6 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
2.1 

  
2.2 

  
3.1 

  
3.2 
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4.1 

  
4.2 

  
5.1 

  
5.2 

  
6.1 

  
6.2 

 
 

 11 (51) 06/09.00 
(11) 28414 
(15) 15.8.2017 
(18) 22.5.2022 
(21) 53-2017 
(22) 22.5.2017 
(72) Kovalančíková Veronika, Halič, SK; 
(73) Kovalančíková Veronika, Halič, SK; 
(54) Opierka hlavy 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je opier-

ka hlavy do autosedačky a na cestovanie. 
(28) 2 
(55) 

  
1.1 

 

  
1.2 
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1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 

  
2.4 

 
 

 11 (51) 07/01.05 
(11) 28412 
(15) 15.8.2017 
(18) 12.4.2022 
(21) 35-2017 
(22) 12.4.2017 
(72) Zelman Marko, Bratislava - mestská časť Staré Mes-

to, SK; 
(73) Zelman Marko, Bratislava - mestská časť Staré Mes-

to, SK; 
(74) JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Bratislava-

Staré Mesto, SK; 
(54) Antikorová termoska s uzáverom 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako antikorová termoska s uzáverom. 
(28) 1 
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(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 
 

 11 (51) 09/01.01 
(11) 28422 
(15) 15.8.2017 
(18) 12.4.2022 
(21) 33-2017 
(22) 12.4.2017 
(72) Zelman Marko, Bratislava - mestská časť Staré Mes-

to, SK; 
(73) Zelman Marko, Bratislava - mestská časť Staré Mes-

to, SK; 
(74) JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Bratislava-

Staré Mesto, SK; 
(54) Antikorová fľaša s uzáverom 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako antikorová fľaša s uzáverom. 
(28) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 
 

 11 (51) 09/01.01 
(11) 28423 
(15) 16.8.2017 
(18) 26.5.2022 
(21) 55-2017 
(22) 26.5.2017 
(72) Timura Michal, Košice, SK; 
(73) Timura Michal, Košice, SK; 
(54) Fľaša na dva nápoje 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je fľa-

ša zložená z dvoch častí spojených závitom do 
jedného výrobku. 

(28) 1 
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(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

 
 

 11 (51) 09/03.01 
(11) 28416 
(15) 15.8.2017 
(18) 30.4.2022 
(21) 40-2017 
(22) 30.4.2017 
(72) Zelman Marko, Bratislava - mestská časť Staré Mes-

to, SK; 
(73) Zelman Marko, Bratislava - mestská časť Staré Mes-

to, SK; 
(74) JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK; 
(54) Papierový obal na nádoby 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako papierový obal na nádoby. 
(28) 1 
 
 

(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 

  
1.3 
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 11 (51) 09/05.08 
(11) 28415 
(15) 15.8.2017 
(18) 18.5.2022 
(21) 54-2017 
(22) 18.5.2017 
(72) Rajczyk Łukasz, Konopiska, PL; 
(73) Aeterno s.r.o., Bratislava - mestská časť Staré Mes-

to, SK; 
(74) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Obaly na kávu 
 Určenie výrobku: 
 Dizajny sú určené na použitie ako obaly na kávu. 
(28) 4 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

  
4.1 

 
 

 11 (51) 12/08.01 
(11) 28420 
(15) 15.8.2017 
(18) 9.5.2022 
(21) 39-2017 
(22) 9.5.2017 
(72) Wagner Boris, Bratislava, SK; 
(73) TAXI SERVIS a.s., Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
(54) Farebné usporiadanie častí karosérie motoro-

vých vozidiel 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok podľa dizajnu, v ktorom je stelesnené 

farebné usporiadanie častí karosérie motorových 
vozidiel typu HATCHBACK alebo SEDAN, je 
určený na prevádzkovanie služieb pomocou mo-
torových vozidiel, ako sú: TAXI, prenájom vozi-
diel, bezpečnostná služba, doručovanie zásielok, 
realitné služby, servisné služby, záchranné služby, 
hasiči a pod. 

(28) 16 
(55) 

  
1.1 

 

 
1.2 
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2.1 

 

 
2.2 

 

 
3.1 

 

 
3.2 

 

 
4.1 

 

 
4.2 

 

 
5.1 

 

 
5.2 

 

 
6.1 

 

 
6.2 
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7.1 

 

 
7.2 

 

 
8.1 

 

 
8.2 

 

 
9.1 

 

 
9.2 

 

 
10.1 

 

 
10.2 

 

 
11.1 

 

 
11.2 
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12.1 

 

 
12.2 

 

 
13.1 

 

 
13.2 

 

 
14.1 

 

 
14.2 

 

 
15.1 

 

 
15.2 

 

 
16.1 

 

 
16.2 
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 11 (51) 12/16.06 
(11) 28424 
(15) 16.8.2017 
(18) 11.5.2022 
(21) 52-2017 
(22) 11.5.2017 
(31) 3129301 
(32) 21.4.2017 
(33) WO 
(72) Van Lotringen Bart, TW EINDHOVEN, NL; 
(73) DAF Trucks N.V., TW EINDHOVEN, NL; 
(74) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Nárazník vozidla a časť nárazníka vozidla 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je náraz-

ník vozidla a časť nárazníka vozidla. 
(28) 3 
(55) 

 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
1.3 

 

 
1.4 

 

 
1.5 

 

 
1.6 

  
1.7 

  
1.8 

 

 
2.1 

 

 
2.2 
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2.3 

 

 
2.4 

 

 
2.5 

 

 
2.6 

  
2.7 

  
2.8 

 

 
3.1 

 

 
3.2 

 

 
3.3 

 

 
3.4 

 

 
3.5 

  
3.6 
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3.7 

 
 

 11 (51) 15/09.17 
(11) 28417 
(15) 15.8.2017 
(18) 25.10.2021 
(21) 129-2016 
(22) 25.10.2016 
(72) Navalaný Jozef, Huncovce, SK; 
(73) Navalaný Jozef, Huncovce, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Forma na výrobu tvárnic 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je forma 

na výrobu tvárnic, určená na výrobu betónových 
výrobkov. 

(28) 2 
(55) 

  
1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 

 

 
1.3 

 

 
1.4 
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1.5 

 

 
2.1 

 

 
2.2 

 

 
2.3 

 

 
2.4 

 

 
2.5 

 
 

 11 (51) 20/02.03 
(11) 28411 
(15) 15.8.2017 
(18) 3.1.2022 
(21) 2-2017 
(22) 3.1.2017 
(73) JT International spol. s r.o., Praha, CZ; 
(74) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Držiak označenia cigariet pre predajný zásobník 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na 

ktorom bude aplikovaný, je držiak označenia ci-
gariet pre predajný zásobník ako súčasť vystave-
ných poličiek. 

(28) 2 
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(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

 

 
1.6 

  
1.7 
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2.1 

  
2.2 

  
2.3 

  
2.4 

  
2.5 

 

 

 
2.6 

 

 

 
2.7 
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 11 (51) 25/02.09 
(11) 28409 
(15) 14.8.2017 
(18) 5.5.2022 
(21) 38-2017 
(22) 5.5.2017 
(72) Šubert Jaroslav, Trenčianska Turná, SK; Poruban 

Peter, Trenčianska Turná, SK; 
(73) Šubert Jaroslav, Trenčianska Turná, SK; Poruban 

Peter, Trenčianska Turná, SK; 
(54) Betónové výrobky - imitácia dreva (furmanská 

dlažba, schodnica) 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je pre-

fabrikovaný výrobok z betónu s imitáciou dreva 
určený na dekoračné využitie v záhradnej archi-
tektúre, na voľné uloženie v altánkoch, prístreš-
koch, na výstavbu chodníkov a palisád v záhra-
dách a pod. 

(28) 3 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
2.1 

  
2.2 

  
3.1 

  
3.2 

 
 

 11 (51) 25/03.11 
(11) 28413 
(15) 15.8.2017 
(18) 13.2.2022 
(21) 15-2017 
(22) 13.2.2017 
(72) Árvay Ladislav, Mojmírovce, SK; 
(73) Árvay Ladislav, Mojmírovce, SK; 
(54) Poštová schránka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako poštová schránka. 
(28) 2 
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(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 

 
 

 11 (51) 32/00.00 
(11) 28410 
(15) 14.8.2017 
(18) 2.6.2022 
(21) 58-2017 
(22) 2.6.2017 
(73) QUALITED s.r.o., Galanta, SK; 
(74) Tao Scorpi, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
(54) Logo 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je logo. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 
 

 11 (51) 32/00.00 
(11) 28421 
(15) 15.8.2017 
(18) 2.6.2022 
(21) 57-2017 
(22) 2.6.2017 
(73) QUALITED s.r.o., Galanta, SK; 
(74) Tao Scorpi, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
(54) Logo 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je logo. 
(28) 3 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 
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(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
05/06.00  28408 
06/09.00  28414 
07/01.05  28412 
09/01.01  28423 

09/01.01  28422 
09/03.01  28416 
09/05.08  28415 
12/08.01  28420 

12/16.06  28424 
15/09.17  28417 
20/02.03  28411 
25/02.09  28409 

25/03.11  28413 
32/00.00  28410 
32/00.00  28421 

 
 
 
 
 
 
 
FG4Q Zapísané dizajny s odloženým zverejnením 
 
 
(11) (51) 
 
28418 05/06.00 
28419 05/06.00 
 
 
 

 11 (51) 05/06.00, 12/99.00 
(11) 28418 
(15) 15.8.2017 
(18) 13.6.2022 
(21) 61-2017 
(22) 13.6.2017 
(46) 9.12.2019 
(72) Blizniak Peter, Ing., Košťany nad Turcom, SK; 
(73) Blizniak Peter, Ing., Košťany nad Turcom, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Nálepka so spätným odrazom svetla na moto-

rové a prípojné vozidlá IV. 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je nálepka 

so spätným odrazom svetla na motorové a prípo-
jné vozidlá IV. 

 
 

 11 (51) 05/06.00, 12/99.00 
(11) 28419 
(15) 15.8.2017 
(18) 5.6.2022 
(21) 59-2017 
(22) 5.6.2017 
(46) 2.12.2019 
(72) Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK; 
(73) Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Nálepka so spätným odrazom svetla na moto-

rové a prípojné vozidlá III. 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je nálepka 

so spätným odrazom svetla na motorové a prípo-
jné vozidlá III. 

 
 

 
 
 
(51) (11) 
 
05/06.00  28418 
05/06.00  28419 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) (11) (58) (11) (58) (11) (58) 
 
27332 06.12.2016 
27802 15.12.2016 
27803 29.12.2016 

27808 09.12.2016 
27809 09.12.2016 
27810 09.12.2016 

27811 09.12.2016 
27812 09.12.2016 
27813 14.12.2016 

27814 29.12.2016 
27826 09.12.2016

 
 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
26573 09/01.01 
26672 16/06.01 

26674 09/01.01 
26686 09/01.01 

26778 05/06.00 
26779 05/06.00 

27424 12/99.00 
27425 05/06.00

 
 

(51) 05/06.00, 12/99.00 
(11) 26778 
(15) 8.12.2003 
(18) 30.8.2022 
(21) 183-2002 
(22) 30.8.2002 
(73) Blizniak Peter, Ing., Košťany nad Turcom, SK; 
(54) Biela svetloodrazová fólia registračných zna-

čiek V. 
 Určenie výrobku: 
 Biela svetloodrazová fólia registračných značiek 

V. sa upevňuje na pevných podkladoch rovna-
kých rozmerov, buď ako samolepiaca alebo lepe-
ním bežnými lepidlami, najmä pri výrobe svetlo-
odrazovej štátnej poznávacej značky určenej na 
prednú i zadnú alebo len na prednú, prípadne len 
na zadnú identifikáciu a evidenciu cestných mo-
torových vozidiel na dopravu osôb alebo vecí 
a/alebo prípojných a zvláštnych vozidiel. 

 
 

(51) 05/06.00, 12/99.00 
(11) 26779 
(15) 9.12.2003 
(18) 10.9.2022 
(21) 193-2002 
(22) 10.9.2002 
(73) Blizniak Peter, Ing., Košťany nad Turcom, SK; 
(54) Svetloodrazová fólia registračných značiek II. 
 Určenie výrobku: 
 Svetloodrazová fólia registračných značiek II. sa 

upevňuje na pevných podkladoch rovnakých roz-
merov, buď ako samolepiaca alebo lepením bež-
nými lepidlami, najmä pri výrobe svetloodrazo-
vej štátnej poznávacej značky určenej na prednú  
i zadnú alebo len na prednú, prípadne len na zad-
nú identifikáciu a evidenciu cestných motoro-
vých vozidiel na dopravu osôb alebo vecí a/alebo 
prípojných a zvláštnych vozidiel. 

 
 
 
 
 

(51) 05/06.00, 12/99.00 
(11) 27425 
(15) 12.2.2008 
(18) 10.9.2022 
(21) 44-2007 
(22) 10.9.2007 
(73) TOPS, spol. s r. o., Košťany nad Turcom, SK;  
(54) Polotransparentná svetloodrazová fólia na svie-

tiacu tabuľku s evidenčným číslom motorových 
a prípojných vozidiel 

 Určenie výrobku: 
 Polotransparentná svetloodrazová fólia na svietia-

cu tabuľku s evidenčným číslom motorových a prí-
pojných vozidiel sa umiestňuje pred plochú lampu, 
upevnenú v rámiku tabuľky s evidenčným číslom 
motorových a prípojných vozidiel, nalepením na 
polopružnú transperickú plastovú polykarbonáto-
vo-polyesterovú tabuľku s rovnakým rozmerom, 
ktorá je po vyznačení evidenčného čísla motoro-
vých a prípojných vozidiel na polotransparentnej 
svetloodrazovej fólii vo vozidle presvecovaná. Spo-
jenie oboch súčastí tabuľky je buď súvislým pri-
lepením samolepiacej vrstvy polotransparentnej 
svetloodrazovej fólie, alebo prostredníctvom ná-
nosu vrstvy bežného lepidla na plastovú tabuľku 
pri výrobe svietiacej svetloodrazovej štátnej poz-
návacej značky. Polopružná transperická plasto-
vá polykarbonátovo-polyesterová tabuľka s polo-
transparentnou svetloodrazovou fóliou po vyzna-
čení evidenčného čísla motorových a prípojných 
vozidiel, upevnená rámikom na karosérii moto-
rových a prípojných vozidiel, je určená na zadnú 
identifikáciu a evidenciu cestných motorových 
vozidiel na dopravu osôb alebo vecí, a/alebo prí-
pojných a zvláštnych vozidiel. Dizajn sa súčasne 
vzťahuje i na svetloodrazovú svietiacu tabuľku 
na evidenčné číslo motorových a prípojných vo-
zidiel vytvorenú iba nalepením takejto polotran-
sparentnej svetloodrazovej fólie na polopružnú 
transperickú plastovú polykarbonátovo-polyeste-
rovú tabuľku. 
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(51) 09/01.01 
(11) 26686 
(15) 17.7.2003 
(18) 5.11.2022 
(21) 240-2002 
(22) 5.11.2002 
(73) Schweppes International Limited, London, GB; 
(54) Plastová fľaša 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je plas-

tová fľaša, určená na nápoje. 
 
 

(51) 09/01.01 
(11) 26674 
(15) 10.7.2003 
(18) 5.11.2022 
(21) 241-2002 
(22) 5.11.2002 
(73) Schweppes International Limited, London, GB; 
(54) Sklenená fľaša 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je skle-

nená fľaša určená na nápoje. 
 
 

(51) 09/01.01 
(11) 26573 
(15) 6.12.2002 
(18) 25.4.2022 
(21) 98-2002 
(22) 25.4.2002 
(73) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düs-

seldorf, DE;  
(54) Nádobka, najmä pre kozmetické produkty ako 

produkty na úpravu vlasov 
 
 
 
 
 

(51) 12/99.00, 05/06.00 
(11) 27424 
(15) 12.2.2008 
(18) 10.9.2022 
(21) 43-2007 
(22) 10.9.2007 
(73) TURČAN DELTA, s.r.o., Košťany nad Turcom, SK; 
(54) Svietiaca svetloodrazová tabuľka s evidenč-

ným číslom motorových a prípojných vozidiel 
 Určenie výrobku: 
 Svietiaca svetloodrazová tabuľka s evidenčným 

číslom motorových a prípojných vozidiel sa 
umiestňuje na vonkajšom povrchu kabíny moto-
rových a prípojných vozidiel, a po umiestnení 
konkrétneho evidenčného čísla v jej vyznačených 
obdĺžnikoch slúži na dobrú vonkajšiu identifiká-
ciu a evidenciu cestných motorových vozidiel ur-
čených na dopravu osôb alebo vecí, a/alebo prí-
pojných a zvláštnych vozidiel ako z čelného, tak 
z bočných uhlov pohľadu i pri zhoršených von-
kajších klimatizačných podmienkach, čím zabez-
pečuje po celý deň zvýšenie bezpečnosti pri jaz-
de motorového alebo prípojného vozidla a vyso-
kú čitateľnosť identifikačného systému vozidla. 

 
 

(51) 16/06.01 
(11) 26672 
(15) 9.7.2003 
(18) 19.7.2022 
(21) 148-2002 
(22) 19.7.2002 
(73) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE; 
(54) Pracovné ochranné okuliare Model "I-VO" 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako ochranný prostriedok očí pri práci. 
 
 
 
 

 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
05/06.00  26778 
05/06.00  27425 

05/06.00  26779 
09/01.01  26674 

09/01.01  26686 
09/01.01  26573 

12/99.00  27424 
16/06.01  26672 
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PC4Q Prevody a prechody práv 
 
 

(11) 27326 
(21) 32-2006 
(78) AŽD SLOVAKIA a. s., Bratislava, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 9.3.2017 
(58) 14.8.2017 

 
 

(11) 27900 
(21) 43-2012 
(78) Unimetal, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 MiKo - graf, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 2.6.2014 
(58) 7.8.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
TB4Q Opravy mien 
 
 

(11) 27326 
(21) 32-2006 
(73) Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Bratisla-

va, SK; 
 Vestník č. 5/2007 - FG4Q, str. 74 
 Vestník č. 8/2011 - ND4Q, str. 100 
 Vestník č. 7/2016 - ND4Q, str. 128 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TC4Q Zmeny mien 
 
 

(11) 27347 
(21) 1-2007 
(73) Aveo Design Group, s.r.o., Gelnica, SK; 
(58) 7.8.2017 

 
 

(11) 27406 
(21) 6-2007 
(73) DIPLOMAT DENTAL s.r.o., Piešťany, SK; 
(58) 16.8.2017 
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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) 
 
2236-2016 
2383-2016 
2384-2016 
2634-2016 
  236-2017 
  251-2017 
  252-2017 
  253-2017 
  362-2017 
  386-2017 
  387-2017 
  472-2017 
  480-2017 
  481-2017 
  482-2017 
  560-2017 
  588-2017 
  592-2017 
  681-2017 
  682-2017 
  707-2017 
  719-2017 
  747-2017 
  760-2017 
  761-2017 
  762-2017 
  763-2017 
  764-2017 
  765-2017 
  766-2017 
  767-2017 
  768-2017 
  769-2017 
  771-2017 
  773-2017 
  774-2017 
  775-2017 
  777-2017 

791-2017 
793-2017 
796-2017 
797-2017 
798-2017 
811-2017 
826-2017 
827-2017 
863-2017 
864-2017 
865-2017 
872-2017 
874-2017 
875-2017 
876-2017 
893-2017 
897-2017 
912-2017 
913-2017 
914-2017 
915-2017 
922-2017 
945-2017 
947-2017 
948-2017 
949-2017 
954-2017 
955-2017 
973-2017 
975-2017 
976-2017 
977-2017 
979-2017 
981-2017 
983-2017 
986-2017 
987-2017 
988-2017 

  989-2017 
  993-2017 
1005-2017 
1011-2017 
1014-2017 
1031-2017 
1032-2017 
1035-2017 
1036-2017 
1038-2017 
1048-2017 
1076-2017 
1079-2017 
1098-2017 
1099-2017 
1106-2017 
1122-2017 
1123-2017 
1124-2017 
1136-2017 
1137-2017 
1138-2017 
1139-2017 
1140-2017 
1141-2017 
1169-2017 
1178-2017 
1179-2017 
1189-2017 
1191-2017 
1192-2017 
1193-2017 
1194-2017 
1195-2017 
1214-2017 
1223-2017 
1248-2017 
1249-2017 

1250-2017 
1251-2017 
1258-2017 
1259-2017 
1285-2017 
1289-2017 
1293-2017 
1303-2017 
1305-2017 
1311-2017 
1313-2017 
1315-2017 
1318-2017 
1319-2017 
1337-2017 
1343-2017 
1347-2017 
1349-2017 
1352-2017 
1370-2017 
1397-2017 
1404-2017 
1406-2017 
1408-2017 
1414-2017 
1415-2017 
1420-2017 
1422-2017 
1423-2017 
1431-2017 
1432-2017 
1438-2017 
1464-2017 
1465-2017 
1513-2017 

 
 

(210) 2236-2016 
(220) 14.10.2016 

 10 (511) 1, 7, 9, 12, 35, 37, 40 
(511) 1 - Okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; 

meniče iónov (chemikálie); kvapaliny na odstra-
ňovanie síranov z akumulátorov; soli do galva-
nických článkov; kyseliny; odpeňovacie roztoky 
do batérií alebo akumulátorov; priemyselné che-
mikálie; chemické činidlá (okrem činidiel na le-
kárske a zverolekárske použitie); soli na priemy-
selné použitie. 
7 - Štartéry motorov; zapaľovanie spaľovacích 
motorov; nakopávacie štartéry motocyklov; gene-
rátory elektriny; generátory prúdu (zdroje prúdu); 
pomocné generátorové agregáty; vákuové aku-
mulátory pre motory s vnútorným spaľovaním; 
hydraulické akumulátory (časti strojov); žeravia-
ce sviečky do dieselových motorov; zapaľovacie 
induktory; vstrekovače motorových palív; spätné 
ventily, klapky (časti strojov); ventily (časti stro-
jov a motorov); kryty (časti strojov); spojky, spo- 
 

jenia, styky, kĺby (časti motorov); katalyzátory do 
motorov; regulátory otáčok strojov a motorov; 
piesty (časti strojov alebo motorov). 
9 - Nabíjacie agregáty elektrických batérií; elek-
trické akumulátory; elektrické kontaktné akumu-
látory; externé elektrické akumulátory; mriežky 
elektrických akumulátorov; platne akumulátorov; 
akumulátorové nádoby; skrine akumulátorov; 
elektrické akumulátory pre elektrické vozidlá; 
elektrické batérie do automobilov; elektrické ba-
térie do motocyklov, štvorkoliek, skútrov a do 
záhradnej techniky; elektrické trakčné batérie; 
prístroje a nástroje na akumuláciu a uchovávanie 
elektrického prúdu; hustomery elektrolytu baté-
rií; -hustomery elektrolytu batérií; nabíjačky ba-
térií; elektrické batérie (články); anódy; anódové 
batérie; protikorózne katódové prístroje; katódy; 
antikatódy; skúšobné prístroje (nie na lekárske 
použitie); prístroje na rozbor plynov; materiály 
na elektrické vedenie (drôty, káble); elektrické 
drôty; elektrické káble; značkovacie vlákna na  
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elektrické drôty; identifikačné puzdrá na elek-
trické drôty; elektrické adaptéry; meradlá; mera-
cie prístroje; elektrické meracie zariadenia; elek-
trické kondenzátory; indikátory strát elektrickej 
energie; nástroje a stroje na skúšanie materiálov; 
elektrolyzéry; elektrické obvody ( elektrotechni-
ka); motorové štartovacie káble; svorky (elektro-
technika); konektory (elektrotechnika); odbočni-
ce, odbočné krabice (elektrotechnika); obmedzo-
vače (elektrotechnika); rozvodové systémy elek-
trického vedenia; rozvodné panely (elektrina); 
elektrické relé; rozvodné skrine, spínacie skrine 
(elektrotechnika); spínače; spojovacie skrinky (elek-
trotechnika); poistky; poistkový drôt z kovových 
zliatin; svetelné alebo mechanické signalizačné 
panely; spojky elektrického vedenia; polovodiče; 
regulátory napätia do vozidiel; transformátory na 
zvýšenie napätia; zachytávače iskier; antény; au-
tomatické ovládacie zariadenia vozidiel; automa-
tické hlásiče nízkeho tlaku v automobilových 
pneumatikách; autorádiá; zabezpečovacie zaria-
denia proti odcudzeniu; rýchlomery, tachometre; 
tachografy vozidiel; zariadenia na zaznamenáva-
nie vzdialenosti; termostaty; termostaty do vozi-
diel; detektory dymu; elektrické odpory; video-
kamery; registračné pokladnice; výstražné troj-
uholníky do vozidiel; ochranná obuv proti úra-
zom, proti ožiareniu a proti ohňu; navigačné ná-
stroje; navigačné prístroje vozidiel (palubné po-
čítače); satelitné navigačné prístroje; zariadenia 
globálneho polohového systému (GPS); sťahova-
teľné obrazové súbory; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie 
(sťahovateľné); zariadenia na spracovanie úda-
jov; simulátory vedenia a riadenia dopravných 
prostriedkov; počítačové programy (sťahovateľ-
né); magnetické nosiče údajov; optické nosiče 
údajov; audiovizuálne kompaktné disky; optické 
kompaktné disky; disky DVD; spojovacie prvky 
(vybavenie zariadení na spracovanie údajov); 
elektronické diáre; neónové reklamy; elektronic-
ké informačné tabule; digitálne tabule; telefónne 
záznamníky; počítačové tlačiarne; zobrazovacie 
dosky (fotografia); elektronické perá (vizuálne 
zobrazovacie zariadenia); karty s integrovanými 
obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); 
počítačové operačné programy (nahraté); monito-
rovacie počítačové programy; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); periférne zaria-
denia počítačov; počítačový hardvér; USB kľúče; 
prenosné počítače; tablety (prenosné počítače); 
magnetické disky; čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na 
spracovanie údajov); vedecké, námorné, geodetic-
ké, fotografické, kinematografické, optické, sig-
nalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prí-
stroje a nástroje; prístroje a nástroje na meranie  
a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distri-
búciu, transformáciu, reguláciu alebo ovládanie 
elektrického prúdu; magnetické nosiče údajov; 
počítacie stroje; hasiace prístroje. 
12 - Automobily; autobusy; autokary; pneumatiky; 
podvozky automobilov; radiace páky vozidiel; 
automobilové karosérie; autopoťahy; sedadlá au-
tomobilov; nosiče batožiny na vozidlá; bezpeč-
nostné pásy na sedadlá automobilov; bezpeč-
nostné sedadlá pre deti do automobilov; brzdy 
vozidiel; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové  
 

dielce do vozidiel; brzdové obloženia do doprav-
ných prostriedkov; brzdové platničky na auto-
mobily; automobilové brzdové kotúče; čalúnenie 
automobilov; čapy náprav; nápravy vozidiel; čel-
né sklá vozidiel; duše pneumatík; plné pneumati-
ky na kolesá dopravných prostriedkov; kryty na 
rezervné kolesá; dvere na dopravné prostriedky; 
obruče hláv kolies; meniče točivých momentov  
v pozemných vozidlách; spojky pozemných vo-
zidiel; hnacie motory do pozemných vozidiel; 
hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodové 
remene do pozemných vozidiel; prevodové hria-
dele do pozemných vozidiel; hroty na pneumati-
ky; hydraulické obvody do vozidiel; kapoty na 
automobilové motory; uchytenia motorov do po-
zemných vozidiel; kapoty na vozidlá; karosérie 
dopravných prostriedkov; torzné tyče vozidiel; 
klaksóny automobilov; kľukové skrine (časti po-
zemných vozidiel, okrem motorov); kolesá au-
tomobilov; lôžka do dopravných prostriedkov; 
elektrické motory do pozemných vozidiel; moto-
ry do pozemných vozidiel; reaktívne motory do 
pozemných vozidiel; reaktívne (propulzné) me-
chanizmy do pozemných vozidiel; náboje kolies 
automobilov; voľnobežky do pozemných vozi-
diel; nákladné dodávkové autá; nákladné autá, 
kamióny; napínače na špice kolies; nárazníky au-
tomobilov; nosiče lyží na autá; okenné tabule na 
okná automobilov; opierky hlavy na sedadlá au-
tomobilov; náradie na opravu duší pneumatík; 
pásky na protektorovanie pneumatík; pneumati-
kové plášte; automobilové pneumatiky; proti-
šmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; 
poťahy na sedadlá automobilov; prevodovky do 
pozemných vozidiel; špice automobilových ko-
lies; protišmykové reťaze; automobilové reťaze; 
protišmykové zariadenia na pneumatiky automo-
bilov; tlmiace pružiny do dopravných prostried-
kov; ventily na automobilové pneumatiky; pruži-
ny závesov do automobilov; vzduchové pumpy 
(výbava automobilov); ráfy kolies automobilov; 
ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných 
vozidiel; súkolesia pozemných vozidiel; redukto-
ry (redukčné ozubené súkolesia do pozemných 
vozidiel); signalizačné zariadenia pri spätnom cho-
de automobilov; sklápacie zadné steny náklad-
ných vozidiel (časti pozemných vozidiel); sme-
rovky na dopravné prostriedky; spätné zrkadlá; 
bočné spätné zrkadlá na vozidlá; stúpadlá na vo-
zidlá; športové autá; tienidlá proti slnku do au-
tomobilov; tlmiče automobilov; volanty vozidiel; 
poťahy na volanty vozidiel; závažia na vyváženie 
kolies vozidiel; závesné tlmiče na dopravné pros-
triedky; tlmiče motorov; spriahadlá pozemných 
vozidiel; elektromobily; zabezpečovacie zariade-
nia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie 
poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; 
zapaľovače cigariet do automobilov; uzávery pa-
livových nádrží vozidiel; ťažné zariadenia vozi-
diel; spojlery na vozidlá; stierače na svetlomety; 
motocykle; trojkolky; štvorkolky (dopravný pros-
triedok); sedadlá na motocykle; bočné prívesné 
vozíky; motocyklové reťaze; motocyklové rámy; 
riadidlá na motocykle; motocyklové motory; mo-
tocyklové stojany (súčasti motocyklov). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s au-
tobatériami, s akumulátormi, so štartovacími káb-
lami a s tovarmi uvedenými v triedach 1, 7, 9  
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a 12 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s autobatériami, s akumulátormi, 
so štartovacími káblami a s tovarmi uvedenými  
v triedach 1, 7, 9 a 12 tohto zoznamu aj prostred-
níctvom internetu; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); predvádzanie tovaru; spracovanie 
textov; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; správa počítačových 
súborov; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; obchodné alebo podnikové audity (re-
vízia účtov); fakturácie; zostavovanie štatistík; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); zásielkové reklam-
né služby; subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; 
marketing; reklama; vydávanie reklamných tex-
tov; prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; televízna reklama; rozhlasová rek-
lama; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; -prieskum trhu; podpora predaja (pre tretie 
osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; on line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia ob-
chodovania na webových stránkach; optimalizá-
cia internetových vyhľadávačov na podporu pre-
daja; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
on line poskytovanie obchodného priestoru pre 
nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozširo-
vanie reklamných oznamov; aktualizovanie rek-
lamných materiálov; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; lepenie plagá-
tov; prenájom reklamných plôch; prenájom rek-
lamných materiálov; obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 35, 37 a 40 tohto 
zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vý-
vozom; poskytovanie rád a informácií o uvede-
ných službách prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu alebo verbálne. 
37 - Nabíjanie batérií vozidiel; inštalácia, údržba, 
opravy a výmena batérií vozidiel; inštalácia, údrž-
ba a opravy elektronických zariadení; inštalácia, 
údržba a opravy meracích prístrojov a nástrojov; 
údržba a opravy motorových vozidiel; údržba 
vozidiel; inštalácia, údržba a opravy strojov; op-
ravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; 
opravy opotrebovaných alebo poškodených mo-
torov; autoservisy (údržba a tankovanie); umý-
vanie dopravných prostriedkov; čistenie vozidiel; 
opravy vozidiel pri dopravných nehodách; in-
formácie o opravách; antikorózne úpravy; lako-
vanie, glazovanie; leštenie vozidiel; klampiarstvo 
a inštalatérstvo; opravy karosérií; nitovanie; pre-
cínovanie (opravy); ošetrovanie vozidiel protiko-
róznymi nátermi; poskytovanie informácií o op-
ravách vozidiel; mazanie vozidiel; vyvažovanie 
pneumatík; protektorovanie pneumatík; vulkani-
zovanie pneumatík (opravy); inštalácie a opravy 
poplašných systémov proti vlámaniu; stavebníctvo  
 

(stavebná činnosť); prenájom stavebných strojov 
a zariadení; prenájom odvodňovacích čerpadiel; 
stavba a opravy skladov; odrušovanie elektrických 
prístrojov a zariadení; poskytovanie rád a infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu alebo ver-
bálne. 
40 - Prenájom autobatérií; prenájom akumuláto-
rov pre vozidlá a prístroje; prenájom generáto-
rov; spájkovanie; zhodnocovanie odpadu; dekon-
taminácia nebezpečných odpadov; likvidácia od-
padu; spracovanie odpadu (transformácia); recyk-
lácia odpadu; zhodnocovanie odpadu; triedenie 
odpadu a recyklovateľného materiálu; poskyto-
vanie rád a informácií o uvedených službách pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu 
alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, žltá, červená 
(731) AUTOBATERKY s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 

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

 
 

(210) 2383-2016 
(220) 9.11.2016 

 10 (511) 9, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-

né); počítačový softvér (nahraté počítačové prog-
ramy); počítačové hry (softvér); sťahovateľné ob-
razové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; 
elektronické publikácie (sťahovateľné); magne-
tické nosiče údajov; optické nosiče údajov. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných 
textov; spracovanie textov; vydávanie reklam-
ných textov; grafická úprava tlačovín na reklam-
né účely; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); aktualizovanie reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných plôch; prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách; príprava a realizácia mediál-
nych a reklamných projektov a koncepcií; podpo-
ra predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tova-
ru; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných výs-
tav; organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; marketing; marketingový prieskum; 
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; obchodné in- 
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formácie a rady spotrebiteľom; komerčné infor-
mačné kancelárie; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre tretie osoby); odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach. 
38 - Poskytovanie diskusných fór online; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete; tele-
komunikačné služby; bezdrôtové vysielanie; roz-
hlasové vysielanie; televízne vysielanie; posiela-
nie správ; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych sú-
borov; kontinuálny prenos dát (streaming); ko-
munikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; elektronická pošta; poskytovanie prístupu 
do databáz; spravodajské kancelárie. 
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zába-
va; informácie o výchove a vzdelávaní; informá-
cie o možnostiach zábavy; informácie o možnos-
tiach rekreácie; vzdelávanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučo-
vanie; školenia; publikačné služby (okrem vydá-
vania reklamných textov); písanie textov; vydáva-
nie textov (okrem reklamných); formátovanie tex-
tov (nie na reklamné účely); vydávanie tlačených 
publikácií; vydávanie kníh; on-line vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); fotografovanie; fotografické reportáže; re-
portérske služby; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; služby agentúr ponúkajúcich vstu-
penky na zábavné podujatia; rezervácie vstupe-
niek na zábavné predstavenia; online poskytova-
nie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); online poskytovanie počíta-
čových hier (z počítačových sietí); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; organi-
zovanie športových súťaží; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie súťaží krásy; organizovanie živých vystú-
pení; organizovanie a vedenie koncertov; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; organizovanie 
plesov; organizovanie módnych prehliadok na 
zábavné účely; organizovanie lotérií; diskotéky 
(služby); nočné kluby (zábava); poskytovanie in-
formácií o tlačených a elektronických publiká-
ciách. 
45 - Online služby sociálnych sietí. 

(540) Dnes čítam 
(731) Čačala Daniel, Hospodárska 71, 917 01 Trnava, SK; 

Šlosár Kamil, Komenského 128, 065 44 Plaveč, SK; 
Zahradnik Igor, Antická 6, 851 10 Bratislava, SK; 

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

 
 
 
 

(210) 2384-2016 
(220) 9.11.2016 

 10 (511) 9, 35, 38, 41, 44, 45 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-

né); počítačový softvér (nahraté počítačové prog-
ramy); počítačové hry (softvér); sťahovateľné ob-
razové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); magnetické 
nosiče údajov; optické nosiče údajov. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných 
textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktu-
alizovanie reklamných materiálov; prenájom rek-
lamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; príprava a realizácia mediálnych a reklam-
ných projektov a koncepcií; podpora predaja (pre 
tretie osoby); predvádzanie tovaru; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
marketing; marketingový prieskum; prieskum tr-
hu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; komerčné informačné kan-
celárie; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné spros-
tredkovateľské služby; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach. 
38 - Poskytovanie diskusných fór online; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete; tele-
komunikačné služby; bezdrôtové vysielanie; roz-
hlasové vysielanie; televízne vysielanie; posiela-
nie správ; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych 
súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); ko-
munikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; elektronická pošta; poskytovanie prístupu 
do databáz; spravodajské kancelárie. 
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; 
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie  
o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach 
rekreácie; vzdelávanie; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie; 
školenia; publikačné služby (okrem vydávania rek-
lamných textov); písanie textov; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie 
na reklamné účely); vydávanie tlačených pub-
likácií; vydávanie kníh; on-line vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); fotografovanie; fotografické reportáže; 
reportérske služby; tvorba rozhlasových a tele-
víznych programov; tvorba divadelných alebo  
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iných predstavení; služby agentúr ponúkajúcich 
vstupenky na zábavné podujatia; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia; online poskyto-
vanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); online poskytovanie počíta-
čových hier (z počítačových sietí); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; organi-
zovanie športových súťaží; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie súťaží krásy; organizovanie živých vystú-
pení; organizovanie a vedenie koncertov; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; organizovanie 
plesov; organizovanie módnych prehliadok na 
zábavné účely; organizovanie lotérií; diskotéky 
(služby); nočné kluby (zábava). 
44 - Poskytovanie informácií v oblasti tetovania; 
poskytovanie informácií v oblasti služieb tetova-
cích štúdií; poskytovanie informácií v oblasti krá-
sy; poskytovanie informácií v oblasti služieb sa-
lónov krásy. 
45 - Online služby sociálnych sietí. 

(540) Dnes tetujem 
(731) Čačala Daniel, Hospodárska 71, 917 01 Trnava, SK; 

Šlosár Kamil, Komenského 128, 065 44 Plaveč, SK; 
Zahradnik Igor, Antická 6, 851 10 Bratislava, SK; 

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

 
 

(210) 2634-2016 
(220) 15.12.2016 

 10 (511) 9, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-

né); počítačový softvér (nahraté počítačové prog-
ramy); počítačové hry (softvér); sťahovateľné ob-
razové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; 
elektronické publikácie (sťahovateľné); magne-
tické nosiče údajov; optické nosiče údajov. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných 
textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktu-
alizovanie reklamných materiálov; prenájom rek-
lamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; príprava a realizácia mediálnych a reklam-
ných projektov a koncepcií; podpora predaja (pre 
tretie osoby); predvádzanie tovaru; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
marketing; marketingový prieskum; prieskum tr-
hu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; pos- 
 
 
 
 

kytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; komerčné informačné kan-
celárie; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné spros-
tredkovateľské služby; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach. 
38 - Poskytovanie diskusných fór online; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete; tele-
komunikačné služby; bezdrôtové vysielanie; roz-
hlasové vysielanie; televízne vysielanie; posiela-
nie správ; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych 
súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); ko-
munikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; elektronická pošta; poskytovanie prístupu 
do databáz; spravodajské kancelárie. 
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; 
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie  
o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach 
rekreácie; poskytovanie informácií v oblasti špor-
tu; informácie o výsledkoch športových podujatí; 
vzdelávanie; organizovanie a vedenie vzdeláva-
cích fór s osobnou účasťou; vyučovanie; škole-
nia; publikačné služby (okrem vydávania rekla-
mných textov); písanie textov; vydávanie textov 
(okrem reklamných); formátovanie textov (nie na 
reklamné účely); vydávanie tlačených publikácií; 
vydávanie kníh; on-line vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); fotografovanie; fotografické reportáže: re-
portérske služby; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; služby agentúr ponúkajúcich vstu-
penky na zábavné podujatia: rezervácie vstupe-
niek na zábavné predstavenia; online poskytova-
nie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); online poskytovanie počíta-
čových hier (z počítačových sietí); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; organi-
zovanie športových súťaží; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie súťaží krásy; organizovanie živých vystú-
pení; organizovanie a vedenie koncertov; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; organizovanie 
plesov; organizovanie módnych prehliadok na 
zábavné účely; organizovanie lotérií; diskotéky 
(služby); nočné kluby (zábava). 
45 - Online služby sociálnych sietí. 

(540) Dnes športujem 
(731) Čačala Daniel, Hospodárska 71, 917 01 Trnava, SK; 

Šlosár Kamil, Komenského 128, 065 44 Plaveč, SK; 
Zahradnik Igor, Antická 6, 851 10 Bratislava, SK; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(210) 236-2017 
(220) 2.2.2017 

 11 (511) 16, 30, 35 
(511) 16 - Papier; prospekty; plagáty; papierové alebo 

lepenkové pútače; obtlačky; papierové alebo le-
penkové etikety; obaly (papiernický tovar); pa-
pierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; 
baliace plastové fólie; plastové bublinové fólie 
(na balenie); reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky. 
30 - Cestá na jedlá; chlieb; cestá na chlieb. 
35 - Marketing; reklama; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; rozhlasová reklama; televízna reklama; záso-
bovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); subdodávateľské 
služby (obchodné služby); obchodné sprostred-
kovateľské služby; kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom a vývozom; vydávanie reklamných tex-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; roz-
širovanie reklamných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; pries-
kum verejnej mienky; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre tretie osoby); podpora 
predaja na mieste predaja alebo nákupu pre tretie 
osoby; podpora predaja prostredníctvom vernos-
tných programov pre zákazníkov; maloobchodné 
služby s potravinami; veľkoobchodné služby s pot-
ravinami; obchodné informačné služby poskyto-
vané online z internetu alebo z globálnych počí-
tačových sietí; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; on-
line podpora predaja (pre tretie osoby) prostred-
níctvom internetu. 

(540) PENAM 
 Slovanský zemiakový chlieb 
(731) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

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

 
 

(210) 251-2017 
(220) 6.2.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  

s osobnou účasťou. 
(540) 

  
(731) Občianske združenie Šanca pre nechcených, 

Hruškový sad 18, 841 06 Bratislava 48, SK; 
 
 

(210) 252-2017 
(220) 6.2.2017 

 11 (511) 45 
(511) 45 - Právne služby poskytované jednotlivcom, 

združeniam, organizáciám a podnikom; bezpeč-
nostné služby na ochranu osôb a majetku. 

 

(540) 

  
 

(731) Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior, 
Fedákova 5, 841 02 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 253-2017 
(220) 6.2.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  

s osobnou účasťou. 
(540) 

  
 

(731) Občianske združenie Šanca pre nechcených, Hruš-
kový sad 18, 841 06 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 362-2017 
(220) 17.2.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Prípravky na ničenie škodcov; fungicídy; her-

bicídy. 

(540) ASPECT 
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee, 

51373 Leverkusen, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 386-2017 
(220) 21.2.2017 

 11 (511) 36, 41, 43, 44 
(511) 36 - Sprostredkovanie nehnuteľností; správa neh-

nuteľností. 
41 - Zábava vo forme živej prezentácie taneč-
ných, varietných a hudobných vystúpení; nočné 
kluby (zábava); fitnes kluby (zdravotné a kon-
dičné cvičenia); organizovanie a vedenie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav, spoločenských 
stretnutí, konferencií, kongresov, seminárov a stret-
nutí v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a zá-
bavy; rezervácie vstupeniek do divadla a opery. 
43 - Prenájom prechodného ubytovania; rezervá-
cie prechodného ubytovania; hotelierske služby; 
motely (služby); bary (služby); kaviarne (služby); 
reštauračné (stravovacie) služby; pohostinstvá (služ-
by); prenájom priestorov pre konanie spoločen-
ských stretnutí, konferencií, kongresov, výstav, 
seminárov a zhromaždení. 
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44 - Salóny krásy; kadernícke salóny, holičstvá 
(služby); masáže; sauny (služby); vírivé kúpele 
(služby); soláriá (služby); prenájom vybavenia 
pre opaľovacie terasy; aromaterapeutické služby. 

(540) TAPESTRY COLLECTION 
 BY HILTON 
(731) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 

Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, 
GB; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 387-2017 
(220) 21.2.2017 

 11 (511) 36, 41, 43, 44 
(511) 36 - Sprostredkovanie nehnuteľností; správa neh-

nuteľností. 
41 - Zábava vo forme živej prezentácie tanečných, 
varietných a hudobných vystúpení; nočné kluby 
(zábava); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvi-
čenia); organizovanie a vedenie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav, spoločenských stretnutí, kon-
ferencií, kongresov, seminárov a stretnutí v ob-
lasti vzdelávania, kultúry, športu a zábavy; rezer-
vácie vstupeniek do divadla a opery. 
43 - Prenájom prechodného ubytovania; rezervá-
cie prechodného ubytovania; hotelierske služby; 
motely (služby); bary (služby); kaviarne (služ-
by); reštauračné (stravovacie) služby; pohostin-
stvá (služby); prenájom priestorov pre konanie 
spoločenských stretnutí, konferencií, kongresov, 
výstav, seminárov a zhromaždení. 
44 - Salóny krásy; kadernícke salóny, holičstvá 
(služby); masáže; sauny (služby); vírivé kúpele 
(služby); soláriá (služby); prenájom vybavenia 
pre opaľovacie terasy; aromaterapeutické služby. 

(540) TAPESTRY 
(731) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 

Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, 
GB; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 472-2017 
(220) 27.2.2017 

 11 (511) 42 
(511) 42 - Architektonické navrhovanie; stavebné pro-

jektovanie; štúdie technických projektov; staveb-
né projektovanie čistých priestorov; stavebné 
projektovanie obchodných priestorov; vypraco-
vávanie technických projektových štúdií pre sta-
vebné projekty; stavebné projektovanie kuchýň; 
navrhovanie interiéru kuchýň; architektonické 
služby pre projektovanie budov; stavebné projek-
tovanie športovísk; navrhovanie vzhľadu športovísk; 
stavebné projektovanie maloobchodných priesto-
rov; navrhovanie interiéru maloobchodných pries-
torov; stavebné projektovanie bytových domov; 
navrhovanie interiéru bytových domov; projek-
tantské služby v podobe technických výkresov; 
urbanistické plánovanie; technické projektové 
plánovanie; vypracovávanie projektových analy-
tických štúdií; stavebné projektovanie v pozem- 
 

 
 
 

 nom staviteľstve; technické výskumné štúdie a pro-
jekty; technické projektové štúdie v oblasti sta-
vebníctva; poskytovanie informácií o výskum-
ných a technických projektových štúdiách v ob-
lasti využívania prírodnej energie. 

(540) 

  
 

(731) Baroš Tomáš, Orgovánová 540/14, 040 11 Koši-
ce, SK; 

 
 

(210) 480-2017 
(220) 2.3.2017 

 11 (511) 5, 10, 35, 37, 39, 42 
(511) 5 - Očkovacie látky; krvná plazma; živné pôdy pre 

bakteriologické kultúry; mikrobiologické a bio-
chemické diagnostické prípravky na lekárske po-
užitie; liečivé infúzie; farmaceutické roztoky po-
užívané pri dialýze; kontrolné roztoky na farma-
ceutické použitie; biologické prípravky na lekár-
ske použitie; biochemické prípravky na lekárske 
použitie; farmaceutické prípravky; diétne látky 
na lekárske použitie; roztoky na veterinárne po-
užitie; tabletky so živočíšnym uhlím na farmace-
utické použitie; diétne potraviny na lekárske po-
užitie; výživové doplnky; vitamínové prípravky; 
potraviny bez fenylalanínu na lekárske použitie; 
diétne nápoje na lekárske použitie; lekárske a zve-
rolekárske prípravky; bylinkové výťažky na le-
kárske použitie; liečivé nápoje; farmaceutické príp-
ravky vo forme injekčných imunoglobulínových 
prípravkov; farmaceutické aminokyselinové prí-
pravoky pre fenylketonurikov; vakcíny na veteri-
nárne použitie; koncentrované farmaceutické roz-
toky soli na hemodialýzu. 
10 - Prístroje a zariadenia pre zdravotníctvo. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; ob-
chodné sprostredkovateľské služby prostredníc-
tvom internetu. 
37 - Opravy a údržba zdravotníckej techniky. 
39 - Cestná doprava; nákladná doprava. 
42 - Farmaceutický výskum v oblasti imunolo-
gických a farmaceutických prípravkov, konzultácie 
v oblasti imunologickej a farmaceutickej výroby. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) IMUNA PHARM, a. s., Jarková 269/17, 082 22 

Šarišské Michaľany, SK; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
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(210) 481-2017 
(220) 2.3.2017 

 11 (511) 5, 10, 35, 37, 39, 42 
(511) 5 - Očkovacie látky; krvná plazma; živné pôdy 

pre bakteriologické kultúry; mikrobiologické  
a biochemické diagnostické prípravky na lekár-
ske použitie; liečivé infúzie; farmaceutické roz-
toky používané pri dialýze; kontrolné roztoky na 
farmaceutické použitie; biologické prípravky na 
lekárske použitie; biochemické prípravky na le-
kárske použitie; farmaceutické prípravky; diétne 
látky na lekárske použitie; roztoky na veterinárne 
použitie; tabletky so živočíšnym uhlím na farma-
ceutické použitie; diétne potraviny na lekárske 
použitie; výživové doplnky; vitamínové príprav-
ky; potraviny bez fenylalanínu na lekárske použi-
tie; diétne nápoje na lekárske použitie; lekárske  
a zverolekárske prípravky; bylinkové výťažky na 
lekárske použitie; liečivé nápoje; farmaceutické 
prípravky vo forme injekčných imunoglobulíno-
vých prípravkov; farmaceutické aminokyselinové 
prípravoky pre fenylketonurikov; vakcíny na ve-
terinárne použitie; koncentrované farmaceutické 
roztoky soli na hemodialýzu. 
10 - Prístroje a zariadenia pre zdravotníctvo. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; ob-
chodné sprostredkovateľské služby prostredníc-
tvom internetu. 
37 - Opravy a údržba zdravotníckej techniky. 
39 - Cestná doprava; nákladná doprava. 
42 - Farmaceutický výskum v oblasti imunolo-
gických a farmaceutických prípravkov, konzultácie 
v oblasti imunologickej a farmaceutickej výroby. 

(540) 

  
(591) červená, čierna 
(731) IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 

Šarišské Michaľany, SK; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 

 
 

(210) 482-2017 
(220) 2.3.2017 

 11 (511) 5, 10, 35, 37, 39, 42 
(511) 5 - Očkovacie látky; krvná plazma; živné pôdy 

pre bakteriologické kultúry; mikrobiologické  
a biochemické diagnostické prípravky na lekár-
ske použitie; liečivé infúzie; farmaceutické roz-
toky používané pri dialýze; kontrolné roztoky na 
farmaceutické použitie; biologické prípravky na 
lekárske použitie; biochemické prípravky na le-
kárske použitie; farmaceutické prípravky; diétne 
látky na lekárske použitie; roztoky na veterinárne 
použitie; tabletky so živočíšnym uhlím na farma-
ceutické použitie; diétne potraviny na lekárske 
použitie; výživové doplnky; vitamínové príprav-
ky; potraviny bez fenylalanínu na lekárske použi-
tie; diétne nápoje na lekárske použitie; lekárske  
a zverolekárske prípravky; bylinkové výťažky na 
lekárske použitie; liečivé nápoje; farmaceutické  
 

 prípravky vo forme injekčných imunoglobulíno-
vých prípravkov; farmaceutické aminokyselinové 
prípravoky pre fenylketonurikov; vakcíny na ve-
terinárne použitie; koncentrované farmaceutické 
roztoky soli na hemodialýzu. 
10 - Prístroje a zariadenia pre zdravotníctvo. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; ob-
chodné sprostredkovateľské služby prostredníc-
tvom internetu. 
37 - Opravy a údržba zdravotníckej techniky. 
39 - Cestná doprava; nákladná doprava. 
42 - Farmaceutický výskum v oblasti imunologic-
kých a farmaceutických prípravkov, konzultácie 
v oblasti imunologickej a farmaceutickej výroby. 

(540) 

  
(591) červená 
(731) IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 

Šarišské Michaľany, SK; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 

 
 

(210) 560-2017 
(220) 10.3.2017 

 11 (511) 37, 39, 40 
(511) 37 - Odstraňovanie azbestu; upratovacie služby 

zamerané na zber odpadu, okrem dopravy. 
39 - Doprava a skladovanie odpadu; preprava od-
padu na skládky odpadu; prenájom skladovacích 
kontajnerov na odpady; zber priemyselného od-
padu (doprava); zber komunálneho odpadu (dop-
rava). 
40 - Recyklácia odpadu; spracovanie odpadu (trans-
formácia); likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; 
zhodnocovanie odpadu; triedenie odpadu a recyk-
lovateľného materiálu; informačné, poradenské  
a konzultačné služby v oblasti recyklácie odpadu; 
poradenstvo v oblasti likvidácie odpadu; spraco-
vanie nebezpečného odpadu (transformácia). 

(540) 

  
 

(731) Plastic People Invest s.r.o., Dunajská 12, 811 08 
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK; 

 
 

(210) 588-2017 
(220) 14.3.2017 
(310) 535641 
(320) 1.12.2016 
(330) CZ 

 11 (511) 5, 29, 30, 31, 32 
(511) 5 - Výživové doplnky; diétne látky na lekárske 

použitie; proteínové výživové doplnky; probio-
tické výživové doplnky; diétne výživové doplnky 
na lekárske použitie; vitamínové prípravky; mul-
tivitamínové prípravky; vitamínové a minerálne  
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 výživové doplnky; výživové vlákniny; diétne ná-
poje na lekárske použitie; výživové doplnky vo 
forme nápojových zmesí; prípravky na zníženie 
chuti do jedla na lekárske použitie; tabletky na 
chudnutie. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; spracované ovocie, huby a zelenina; spra-
cované orechy a strukoviny; spracované semená; 
konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie  
a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; kompóty; su-
šené brusnice; vajcia; mlieko; mliečne výrobky  
a ich náhradky; proteínové mlieko; potravinárske 
oleje a tuky; prípravky na výrobu polievok; mar-
garínové náhradky; mäsové náhradky; náhradky 
syrov; náhradky masla; hydinové náhradky; ná-
hradky vajíčok. 
30 - Ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové vý-
robky; jačmeň (potraviny), chlieb; pečivo (pekárske 
výrobky); cukrovinky; raňajkové cereálie; raňaj-
kové cereálie v prášku; zmrzliny; cukor; med; 
melasa; droždie; prášok do pečiva; soľ; horčica; 
ocot; omáčky (chuťové prísady); korenie; káva; 
čaj; kakao; kakaové náhradky; medové náhradky. 
31 - Čerstvé ovocie; orechy (surové, nespracova-
né); čerstvá zelenina; čerstvé záhradné bylinky; 
čerstvé brusnice; semená (surové, nespracované); 
konzumné korene. 
32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje); mine-
rálne vody (nápoje); sirupy na výrobu nápojov; 
ovocné džúsy, zeleninové džúsy (nápoje); sójové 
nápoje, nie náhradky mlieka; nealkoholické ná-
poje obsahujúce vitamíny, nealkoholické nápoje 
obohatené o proteíny; prípravky na výrobu nápojov. 

(540) Nutribellin 
(731) Persceuticals AG, Hostattweg 2, 6052 Hergiswil 

(Kanton Nadwalden), CH; 
(740) Devínsky Peter, JUDr., LL.M., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 592-2017 
(220) 14.3.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) DEPRIM 
(731) LEK farmacevtska druzba d.d., Verovskova 57, 

1526 Ljubljana, SI; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 681-2017 
(220) 22.3.2017 

 11 (511) 32, 43 
(511) 32 - Pivo. 

43 - Podávanie jedál a nápojov v reštauráciách a ba-
roch; reštauračné (stravovacie) služby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) Quintela s.r.o., Trnavská cesta 112A, 821 04 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(210) 682-2017 
(220) 22.3.2017 

 11 (511) 32, 43 
(511) 32 - Pivo. 

43 - Podávanie jedál a nápojov v reštauráciách a ba-
roch; reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) 

  
 

(731) Quintela s.r.o., Trnavská cesta 112A, 821 04 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(210) 707-2017 
(220) 27.3.2017 

 11 (511) 30, 35, 39, 43 
(511) 30 - Káva; pražená zrnková káva; kávové výťaž-

ky; kávové nápoje; prípravky na výrobu kávo-
vých nápojov; ľadová káva; kávové príchute; ká-
vové náhradky; zákusky, koláče; torty; sušienky; 
sladké pečivo a cukrárske výrobky; jemné pečivo 
s náplňou; prírodné sladidlá; cukor; zmrzliny; 
cukrovinky. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s ká-
vou; marketing; reklama; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; poskytovanie obchod-
ných informácií o produktoch prostredníctvom 
internetu; on-line inzercia; on-line objednávkové 
služby; obchodné poradenstvo v oblasti výrob-
kov uvedených v triede 30 tohto zoznamu; ob-
chodné poradenstvo v oblasti služieb uvedených 
v triede 39 a 43 tohto zoznamu. 
39 - Balenie kávy; preprava maloobchodného to-
varu. 
43 - Kaviarne; pohostinstvá (služby); dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (kete-
ring). 
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(540) 

  
 

(591) zelená, červená, čierna 
(731) Caffé Trieste Distribution s.r.o., 28.řijna 297/5, 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, CZ; EXCEL-
SIOR caffé s.r.o., Alžbetina 36, 040 01 Košice 1, SK; 

(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 719-2017 
(220) 27.3.2017 

 11 (511) 7, 35, 37 
(511) 7 - Zariadenia na umývanie automobilov; zaria-

denia na automatické umývanie vozidiel; elek-
trické ručné vysávače; ručné elektricky poháňané 
striekacie stroje; ručné náradia na motorový po-
hon; elektrické ručné vysávače s vymeniteľnými 
komorami; ručné štartéry motorov, okrem moto-
rov vozidiel. 
35 - On line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); rek-
lama; marketing; rozhlasová reklama; televízna 
reklama; reklama v kinách; reklama v časopisoch; 
reklama prostredníctvom priameho marketingu; 
reklama v populárnej a odbornej tlači; maloob-
chodné služby s čistiacimi potrebami; maloob-
chodné služby s čistiacimi prípravkami; prezen-
tácia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; maloobchodné služby súvisiace s ná-
hradnými dielmi do automobilov; veľkoobchod-
né služby s čistiacimi potrebami; veľkoobchodné 
služby s čistiacimi prípravkami. 
37 - Čistenie interiérov automobilov; umývanie 
automobilov; prenájom zariadení na umývanie 
automobilov; poskytovanie informácií v oblasti 
prenájmu zariadení na umývanie automobilov; 
oprava a údržba vozidiel; údržba čelných skiel 
vozidiel; údržba a opravy motorových vozidiel; 
oprava a údržba elektrických vozidiel; údržba 
motorových vozidiel (opravárenské garáže); údrž-
ba zariadení na umývanie vozidiel; oprava alebo 
údržba dvojkolesových motorových vozidiel; op-
rava a údržba vozidiel hromadnej dopravy; údrž-
ba častí a súčastí motorových pozemných vozi-
diel; oprava a údržba častí a súčastí motorových 
vozidiel; oprava a údržba častí podvozkov a ka-
rosérie pre vozidlá; oprava a údržba motorov pre 
motorové vozidlá a častí motorov pre motorové 
vozidlá; upratovacie služby; upratovacie služby  
v oblasti priemyselného čistenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, svetlá oranžová, tmavá oranžová 
(731) MAX WASH s.r.o., Brnianska 505, 911 05 Tren-

čín 5, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 747-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 17, 18, 25 
(511) 17 - Mäkká guma (surovina alebo polotovar); od-

liatky z gumy (polotovary); gumové dosky (polo-
tovary); gumové vlákna, nie pre textilný priemy-
sel; gumové šnúrky, nie pre textilný priemysel; 
gumové alebo plastové vypchávkové hmoty. 
18 - Koža (surovina alebo polotovar); imitácie 
kože; koža na klobúky (polotovar); cestovné kuf-
re; kufríky; kabelky; nákupné tašky; dáždniky; 
slnečníky; vychádzkové palice. 
25 - Podpätky na obuv; kovové časti na obuv; obuv; 
kožená obuv; papuče; odevy; plavky; klobúky. 

(540) 

  
 

(731) Zámočník Marek, Hraničná 1800/21, 949 01 Nit-
ra 1, SK; 

(740) Advokátska kancelária Mgr. Emese Suba, Komár-
no, SK; 

 
 

(210) 760-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 3 - Mydlá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; 

rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; bie-
liace pracie prášky; ústne vody (nie na lekárske 
použitie); laky na nechty; prípravky na líčenie; 
vlasové vody; krémy na obuv; farby na vlasy; fa-
rebné tónovače na vlasy; leštiace prípravky; vos-
ky na obuv; leštiace prípravky na nábytok a dláž-
ku; vosky na parkety; kolínske vody; kozmetické 
prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky; 
vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruz-
ky; leštiace krémy; kozmetické krémy; sóda na  
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 čistenie; krémy na kožu; prípravky na odstraňo-
vanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo vý-
robnom procese a na lekárske použitie); príprav-
ky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky 
(nie na použitie vo výrobnom procese); odličova-
cie prípravky; prípravky na čistenie zubov; príp-
ravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre 
domácnosť); antistatické prípravky na použitie  
v domácnosti; odlakovače; voňavky; toaletné vo-
dy; prášok pranie z kôry kviláje mydlovej; depi-
lačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný 
vosk; predpieracie a namáčacie prípravky; líčid-
lá; čistiace prípravky; vazelína na kozmetické 
použitie; čistiace oleje; voňavkárske oleje; koz-
metické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; 
pracie prostriedky; toaletné prípravky; čistiace 
prípravky na okná automobilov; kozmetické príp-
ravky na obočie; šampóny; parfumy; prípravky 
na ošetrovanie nechtov; voňavkárske výrobky; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; 
pomády na kozmetické použitie; prípravky na 
holenie; dezodoračné mydlá; voňavé vrecúška do 
bielizne; mydielka; ceruzky na obočie; antiper-
spiranty (kozmetické výrobky); mydlá proti po-
teniu; kozmetické prípravky na opaľovanie; soli 
do kúpeľa nie na lekárske použitie; dezodoranty 
(parfuméria); aviváže; šampóny pre zvieratá cho-
vané v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); 
vody po holení; laky na vlasy; špirály na riasy, 
maskary; spreje na osvieženie dychu; prípravky 
na suché čistenie; osviežovače vzduchu; osvie-
žovače dychu; dezodoranty pre zvieratá chované 
v domácnosti; umývacie prípravky na osobnú 
hygienu; prípravky z aloy pravej na kozmetické 
použitie; lesky na pery; balzamy (nie na lekárske 
použitie); ochranné prípravky na opaľovanie; leš-
tidlá na obuv; prípravky do kúpeľa (nie na lekár-
ske použitie); vlasové kondicionéry; neliečivé 
umývacie prípravky na osobnú hygienu; odlako-
vače na nechty; vosky na podlahy; šampóny pre 
zvieratá (neliečivé hygienické prípravky). 
5 - Náplasti; prípravky proti moliam; lepkavé 
pásky na chytanie múch; biocídy; insekticídy; va-
ta na lekárske použitie; prípravky na umývanie 
psov (insekticídy); herbicídy; potraviny pre doj-
čatá; sušené mlieko pre dojčatá; detské plienky; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; hygienické 
tampóny; menštruačné tampóny; menštruačné 
vložky; hygienické obrúsky; insekticídy; vata na 
lekárske použitie; liečivé čaje; potraviny pre ba-
toľatá. 
16 - Papier; tlačoviny; lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; toaletný papier; kni-
hy; baliaci papier; papierové vreckovky; papie-
rové alebo plastové vrecká na odpadky; papiero-
vé servítky; papierové obrúsky (prestieranie); 
papierové utierky; papierové alebo plastové ab-
sorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; 
papierové alebo plastové hárky alebo fólie regu-
lujúce vlhkosť na balenie potravín. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; súpravy ku-
chynského riadu; tepelnoizolačné nádoby na ná-
poje (termosky); špongie na umývanie; mopy; 
kefy; potreby pre domácnosť; potreby na prípra-
vu jedál (nie elektrické); drôtenky na použitie  
v kuchyni; špongie pre domácnosť; kefky na 
umývanie riadu; podložky na pečenie; nádoby na 
použitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchyn-
ský riad na podávanie jedál. 

29 - Želatína; pokrmové tuky; sardely (neživé); 
arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové mas-
lo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bie-
lok; krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky 
na vývary (bujóny); kaviár; konzervované ovo-
cie; údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové 
hranolčeky; kyslá kapusta; sušený kokos; potra-
vinársky repkový olej; koncentrované vývary; 
džemy; mrazené ovocie; polievky; hrozienka su-
šené; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; 
varená zelenina; sušená zelenina; potravinárske 
oleje; smotana (mliečne výrobky); syry; kandi-
zované ovocie; krokety; kôrovce (neživé); datle; 
mlieko; raky (neživé); rybie plátky (filé); syridlá; 
dusené ovocie; ovocná dreň; ovocné rôsoly; mä-
so; ryby (neživé); potravinárska želatína; huspe-
nina; divina; ďumbierový džem (zázvorový); kon-
zervované sójové bôby (potraviny); tukové ná-
tierky na chlieb; slede (neživé); homáre (neživé); 
potravinársky kukuričný olej; potravinársky olej 
z palmových orechov; potravinársky sezamový 
olej; ustrice (neživé); potravinárska želatína z rýb; 
šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové po-
lievky; zeleninové šťavy na prípravu jedál; mä-
sové výťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys (mlieč-
ny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým obsahom 
mlieka); srvátka; mliečne výrobky; langusty (ne-
živé); slanina; konzervovaná šošovica; margarín; 
marmelády; špik (potraviny); mušle (neživé); mäk-
kýše (neživé); konzumný palmový olej; spraco-
vané škrupinové ovocie; vajcia; sušené vajcia; 
pečeňová paštéta; konzervovaná cibuľa; konzer-
vované olivy; potravinársky olivový olej; potra-
vinársky kostný olej; pektín na prípravu jedál; 
nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobá-
sy, salámy, párky; solené potraviny; prípravky na 
výrobu polievok; paradajkový pretlak; zelenino-
vé šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardin-
ky (neživé); lososy (neživé); konzumný loj; tu-
niaky (neživé); paradajková šťava na prípravu 
jedál; potravinársky slnečnicový olej; držky; kon-
zervované hľuzovky; hydina (mäso); ovocné šup-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; konzervo-
vané šampiňóny; kokosový tuk; potravinársky 
kokosový olej; konzervovaná fazuľa; pečeň; pot-
raviny z rýb; plátky sušeného ovocia; mušle jedlé 
(neživé); ovocie naložené v alkohole; konzervo-
vané ryby; konzervované mäso; morské raky (ne-
živé); slimačie vajcia (konzumné); tofu; šľahač-
ka; bravčové mäso; konzervy s rybami; rybia múč-
ka (potraviny); konzervy s ovocím; mäsové kon-
zervy; zemiakové placky; ryby v slanom náleve; 
holotúrie (morské živočíchy) (neživé); konzervy 
so zeleninou; párky v cestíčku; zemiakové vloč-
ky; jablkový kompót; brusnicový kompót; tahini 
(nátierka zo sezamových jadier); hummus (cíce-
rová kaša); opekané morské riasy; ovocné chu-
ťovky; kyslé mlieko; sójové mlieko (náhradka 
mlieka); mliečne koktaily; papriková nátierka 
(konzervované koreniny); lúpané slnečnicové 
semená; rybacia pena; vtáčie mlieko (nealkoho-
lické); zeleninová pena; rybie ikry (potraviny); 
lúpané semená; aloa pravá (potraviny); konzer-
vovaný cesnak; mlieko obohatené bielkovinami; 
ľanový olej na prípravu jedál; nízkotučné zemia-
kové lupienky; mliečne fermenty na prípravu je-
dál; kompóty; kondenzované sladené mlieko; pa-
radajková pasta; pasta z tekvicovej dužiny; bak- 
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lažánová pasta; arašidové mlieko na prípravu je-
dál; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); konzervované artičo-
ky; ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; 
sušené mlieko; kandizované orechy; ochutené ore-
chy; spracované lieskové orechy; konzervované 
bobuľové ovocie; guakamola (avokádová nátier-
ka); vyprážané cibuľové krúžky; citrónová šťava 
na prípravu jedál; ovsené mlieko; rastlinná smo-
tana; mrazom sušená zelenina; extra panenský 
olivový olej; spracovaná sladká kukurica; orecho-
vé nátierky; zemiakové knedle; párky na prípravu 
hotdogov; párky v kukuričnom cestíčku (corn 
dogs); potravinársky sójový olej; náhradky mlie-
ka; mandľové mlieko; arašidové mlieko; kokoso-
vé mlieko; kokosové mlieko na prípravu jedál; 
nápoje z kokosového mlieka; ryžové mlieko na 
prípravu jedál; nápoje z mandľového mlieka; ná-
poje z arašidového mlieka. 
30 - Cestoviny; mandľové cesto; aníz (semená); 
badián; cukrovinky na zdobenie vianočných strom-
čekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
aromatické prípravky do potravín; koreniny; ne-
kysnutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; 
sucháre; sušienky, keksy; sušienky; mätové cuk-
ríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; ká-
va; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové 
náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); 
kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); prí-
pravky z obilnín; žuvačky; cigória (kávová ná-
hradka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (ko-
renie); chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske 
výrobky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
stužovače šľahačky; smotanové zmrzliny; pala-
cinky; príchute do potravín (okrem éterických 
esencií a esenciálnych olejov); kuchynská soľ; za-
husťovacie prípravky na varenie; kurkuma (pot-
ravina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, me-
dovníky; nové korenie; múka; fazuľová múka; 
kukuričná múka; horčicová múčka; jačmenná 
múka; sójová múka; pšeničná múka (výražková); 
škrob (potraviny); droždie do cesta; keksy; cu-
kor; cukrárske aromatické prísady (okrem esen-
ciálnych olejov); prášok do pečiva; cestá na ko-
láče; ďumbier (korenie); ľad (prírodný alebo 
umelý); ľad do nápojov; glukóza na prípravu je-
dál; krúpy (potraviny); ocot; kečup; mliečne ka-
kaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne 
čokoládové nápoje; kvások; droždie; mandľové 
pusinky (jemné pečivo); makaróny; mletá kuku-
rica; melasový sirup; pražená kukurica; chlieb; 
med; horčica; muškátové orechy; rezance; plnené 
koláče; sendviče; pastilky (cukrovinky); jemné 
pečivárske výrobky; sušienky; pečivo (rožky); 
paprika (koreniny); pizza; čierne korenie; zemia-
ková múčka (potraviny); pudingy; pralinky; ra-
violy; sladké drievko (cukrovinky); ryža; šafran 
(korenie); omáčky (chuťové prísady); pšeničná 
krupica; špagety; torty; vanilkové príchute; vani-
lín (vanilková náhradka); zvitky (cestoviny); pe-
čivo s mäsovou náplňou; zmrzliny; mandľové 
cukrovinky; arašidové cukrovinky; ovsené potra-
viny; ovsené vločky; pivný ocot; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; kávové ná-
hradky; obilninové vločky; marináda (chuťové 
prísady); kuskus (krupica); pikantné zeleninové 
omáčky (chuťové prísady); paradajková omáčka; 
majonézy; slané pečivo (krekery); anglický krém;  
 

ovocné želé (cukrovinky); müsli; ryžové koláče; 
sójová omáčka; jogurty mrazené (mrazené potra-
viny); tacos (mexické jedlo); kukuričné placky 
(tortilly); ľadový čaj; čajové nápoje; strúhanka; 
quiches (slaný koláč); ryžové chuťovky; instant-
ná kukuričná kaša (s vodou alebo s mliekom); 
kukuričná krupica; práškové droždie; sóda bikar-
bóna na prípravu jedál; konzervované záhradné 
bylinky (chuťové prísady); polevy na koláče; čo-
koládové peny; penové zákusky (cukrovinky); 
ovocné omáčky; marinády; syrové sendviče (chee-
seburgers); pesto (bazalková omáčka); ľanové 
semená na prípravu jedál (koreniny); obilné klíč-
ky (potraviny); cereálne tyčinky s vysokým ob-
sahom proteínov; gluténové prísady na kuchárske 
použitie; omáčky na cestoviny; cereálne tyčinky; 
cestá na jedlá; cestá na zákusky; čokoládové cuk-
rárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; 
orechy v čokoláde; mliečna ryžová kaša; mleté 
orechy; posekaný cesnak (chuťové prísady); bur-
ritos (mexické plnené placky); čokoládové ná-
tierky; čokoládovo-orieškové nátierky; knedle; 
agávový sirup (prírodné sladidlo); harmančekové 
nápoje; mliečny karamel (dulce de leche); instan-
tná ryža; hotdogy (teplé párky v rožku); ľadové 
kocky (konzumné); spracované semená používa-
né ako koreniny; sezamové semená (koreniny); 
zelenina v štipľavom náleve. 
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; krmi-
vo pre zvieratá; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; 
čerstvá cvikla; otruby; čerstvé šampiňóny; čer-
stvé gaštany; čakanka; psie sucháre; čerstvé cit-
róny; kokosové orechy; krmivo pre vtáky; čer-
stvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica veľ-
koplodá; čerstvá fazuľa; živé kvety; sušené kvety 
(na dekoráciu); suché krmivo; pšenica; čerstvé 
ovocie; borievky (plody); čerstvé záhradné by-
linky; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovica; 
podstielky pre zvieratá; kukurica; čerstvé liesko-
vé orechy; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy; poma-
ranče; jačmeň; čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé 
zemiaky; čerstvé hrozno; rebarbora; raž; nespra-
covaný konzumný sezam; mandle (ovocie); čer-
stvé arašidy; krmivo pre zvieratá chované v do-
mácnosti; čerstvý špenát; čerstvý cesnak; čerstvá 
tekvica kríčková. 
32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 
pivo; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová 
voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limo-
nád; hroznový mušt (nekvasený); sóda; paradaj-
kový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; tablety 
na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípra-
vu šumivých nápojov; sýtené vody; nealkoholic-
ké aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné ne-
ktáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový 
mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované 
ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické 
nápoje s aloou pravou; pivové koktaily; sójové 
nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje 
pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky 
mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; 
nealkoholické nápoje. 
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33 - Mätový likér; horké likéry; aperitívy; desti-
lované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); kok-
taily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; li-
kéry; medovina; liehoviny; brandy, vínovica; whis-
ky; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické 
nápoje s ovocím; rum; vodka. 
34 - Zápalky; tabak; zapaľovače pre fajčiarov; 
zásobníky plynu do zapaľovačov; cigarety. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; veľkoobchodné služby s kozme-
tickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služ-
by s hygienickými potrebami pre ľudí; veľkoob-
chodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem 
piva); veľkoobchodné služby s toaletnými potre-
bami; veľkoobchodné služby so športovým tova-
rom; veľkoobchodné služby s potravinami; veľ-
koobchodné služby s tlačovinami; veľkoobchod-
né služby s odevmi; veľkoobchodné služby s pa-
piernickým tovarom; veľkoobchodné služby s učeb-
nými pomôckami; veľkoobchodné služby s pivom; 
veľkoobchodné služby s hračkami; veľkoobchod-
né služby s obuvou; veľkoobchodné služby s tka-
ninami; maloobchodné služby s pivom; maloob-
chodné služby s potravinami; maloobchodné služ-
by s hračkami; maloobchodné služby s obuvou; 
maloobchodné služby s odevmi; maloobchodné 
služby so športovými potrebami; maloobchodné 
služby s papiernickým tovarom; maloobchodné 
služby s učebnými pomôckami; maloobchodné 
služby s nealkoholickými nápojmi; maloobchod-
né služby s čistiacimi potrebami; maloobchodné 
služby s toaletnými potrebami; maloobchodné služ-
by s alkoholickými nápojmi (okrem piva); malo-
obchodné služby s hygienickými prostriedkami 
pre ľudí; maloobchodné služby s kozmetickými 
potrebami pre ľudí; maloobchodné služby s pot-
ravinami prostredníctvom internetu; maloob-
chodné služby s pivom prostredníctvom interne-
tu; maloobchodné služby s odevmi prostredníc-
tvom internetu; maloobchodné služby s nealko-
holickými nápojmi prostredníctvom internetu; 
maloobchodné služby s odevnými doplnkami; 
maloobchodné služby s kozmetickými a skrášľo-
vacími výrobkami; maloobchodné služby v ob-
chodných domoch s kozmetikou, toaletnými pot-
rebami, prístrojmi pre domácnosť, ručným nára-
dím, s optickými prístrojmi, elektrickým a elek-
tronickým tovarom pre domácnosť; maloob-
chodné služby s hračkami prostredníctvom inter-
netu; maloobchodné služby s kabelkami; malo-
obchodné služby so šperkmi prostredníctvom in-
ternetu; organizovanie virtuálnych, obchodných 
alebo reklamných veľtrhov prostredníctvom in-
ternetu; poskytovanie reklamného priestoru na 
svetovej počítačovej sieti; obchodné administra-
tívne služby súvisiace s uskutočňovaním predaja 
na svetovej počítačovej sieti; prenájom reklam-
ných tabúľ; prenájom reklamných zariadení; pre-
nájom reklamných plôch; prenájom predajných 
stánkov; marketing; prenájom bilbordov; predvá-
dzanie tovaru; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; 
dražby; lepenie plagátov; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; poradenstvo pri organizovaní  
 

a riadení obchodnej činnosti; vydávanie reklam-
ných textov; aranžovanie výkladov; reklamné agen-
túry; podpora predaja (pre tretie osoby); zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; prenájom pre-
dajných automatov; prezentácie výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; organizova-
nie módnych prehliadok na podporu predaja; pla-
tené reklamné služby typu klikni sem; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; on line poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov 
a služieb; správa spotrebiteľských vernostných 
programov; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama). 
36 - Nehnuteľnosti (služby); správa nehnuteľnos-
tí; správa nájomných domov; prenájom nehnu-
teľností; sprostredkovanie nehnuteľností; organi-
zovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbie-
rok; prenájom kancelárskych priestorov; prená-
jom nákupných priestorov; prenájom priestorov  
v maloobchodnej predajni(okrem predajných 
stánkov); prenájom priestorov v obchodných cen-
trách (okrem predajných stánkov); prenájom ob-
chodných priestorov; vyberanie nájomného; ús-
chovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; úschova cenností; správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby); prenájom bytov; poskytovanie 
zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, dop-
rava; balenie tovarov; vykladanie nákladov; do-
ručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úscho-
va); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skla-
dísk; doprava, preprava; expedičné služby; doru-
čovacie služby (správy alebo tovar); balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; logistické 
služby v doprave. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie živých vystúpení; organizova-
nie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organi-
zovanie módnych prehliadok na zábavné účely. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné 
jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snack-
bary); bary (služby). 

(540) 

  
 

(591) modrá, žlto-oranžová, zelená, sivá, tmavomodrá 
(731) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava - mestská časť Petržalka, SK; 
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(210) 761-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 16, 35, 41, 42, 45 
(511) 16 - Periodiká; brožúry; vyučovacie pomôcky 

okrem prístrojov a zariadení; knihy; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); kalendá-
re; komiksy; letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; komerčné informačné kancelá-
rie; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení 
obchodných alebo priemyselných podnikov; po-
radenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; 
prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský pries-
kum; marketingový prieskum; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; prieskum verejnej 
mienky; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; služby porovnávania cien; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; zostavovanie štatistík; marketing; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských kon-
taktných informácií; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných súťaží; vyučovanie; 
vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizo-
vanie a vedenie konferencií; informácie o výcho-
ve a vzdelávaní; organizovanie a vedenie seminá-
rov; online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; online poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); písanie tex-
tov; odborné preškoľovanie; školské služby (vzde-
lávanie); organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou. 
42 - Skúšanie textílií; kontroly kvality; rozbory vo-
dy; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti. 
45 - Arbitrážne služby; mediačné služby; právny 
výskum; služby rozhodcovských súdov; vypra-
covávanie právnych dokumentov. 

(540) DTEST 
(731) dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - 

Vršovice, CZ; 
 
 

(210) 762-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 3 - Mydlá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; 

rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; bie-
liace pracie prášky; ústne vody (nie na lekárske 
použitie); laky na nechty; prípravky na líčenie; 
vlasové vody; krémy na obuv; farby na vlasy; fa-
rebné tónovače na vlasy; leštiace prípravky; vos-
ky na obuv; leštiace prípravky na nábytok a dláž-
ku; vosky na parkety; kolínske vody; kozmetické 
prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky; 
vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruz-
ky; leštiace krémy; kozmetické krémy; sóda na 
čistenie; krémy na kožu; prípravky na odstraňo-
vanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo vý-
robnom procese a na lekárske použitie); príprav- 
 

 ky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky 
(nie na použitie vo výrobnom procese); odličova-
cie prípravky; prípravky na čistenie zubov; príp-
ravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre 
domácnosť); antistatické prípravky na použitie  
v domácnosti; odlakovače; voňavky; toaletné vo-
dy; prášok pranie z kôry kviláje mydlovej; depi-
lačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný 
vosk; predpieracie a namáčacie prípravky; líčid-
lá; čistiace prípravky; vazelína na kozmetické po-
užitie; čistiace oleje; voňavkárske oleje; kozme-
tické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; pra-
cie prostriedky; toaletné prípravky; čistiace príp-
ravky na okná automobilov; kozmetické príprav-
ky na obočie; šampóny; parfumy; prípravky na 
ošetrovanie nechtov; voňavkárske výrobky; koz-
metické prípravky na starostlivosť o pleť; pomá-
dy na kozmetické použitie; prípravky na holenie; 
dezodoračné mydlá; voňavé vrecúška do bieliz-
ne; mydielka; ceruzky na obočie; antiperspiranty 
(kozmetické výrobky); mydlá proti poteniu; 
kozmetické prípravky na opaľovanie; soli do kú-
peľa nie na lekárske použitie; dezodoranty (par-
fuméria); aviváže; šampóny pre zvieratá chované 
v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); vo-
dy po holení; laky na vlasy; špirály na riasy, 
maskary; spreje na osvieženie dychu; prípravky 
na suché čistenie; osviežovače vzduchu; osviežo-
vače dychu; dezodoranty pre zvieratá chované  
v domácnosti; umývacie prípravky na osobnú 
hygienu; prípravky z aloy pravej na kozmetické 
použitie; lesky na pery; balzamy (nie na lekárske 
použitie); ochranné prípravky na opaľovanie; leš-
tidlá na obuv; prípravky do kúpeľa (nie na lekár-
ske použitie); vlasové kondicionéry; neliečivé umý-
vacie prípravky na osobnú hygienu; odlakovače 
na nechty; vosky na podlahy; šampóny pre zvie-
ratá (neliečivé hygienické prípravky). 
5 - Náplasti; prípravky proti moliam; lepkavé 
pásky na chytanie múch; biocídy; insekticídy; va-
ta na lekárske použitie; prípravky na umývanie 
psov (insekticídy); herbicídy; potraviny pre doj-
čatá; sušené mlieko pre dojčatá; detské plienky; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; hygienické 
tampóny; menštruačné tampóny; menštruačné 
vložky; hygienické obrúsky; insekticídy; vata na 
lekárske použitie; liečivé čaje; potraviny pre ba-
toľatá. 
16 - Papier; tlačoviny; lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; toaletný papier; kni-
hy; baliaci papier; papierové vreckovky; papiero-
vé alebo plastové vrecká na odpadky; papierové 
servítky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; papierové alebo plastové absorpčné 
hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové 
alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlh-
kosť na balenie potravín. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; súpravy ku-
chynského riadu; tepelnoizolačné nádoby na ná-
poje (termosky); špongie na umývanie; mopy; 
kefy; potreby pre domácnosť; potreby na prípra-
vu jedál (nie elektrické); drôtenky na použitie  
v kuchyni; špongie pre domácnosť; kefky na 
umývanie riadu; podložky na pečenie; nádoby na 
použitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchyn-
ský riad na podávanie jedál. 
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29 - Želatína; pokrmové tuky; sardely (neživé); 
arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové mas-
lo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bie-
lok; krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky 
na vývary (bujóny); kaviár; konzervované ovo-
cie; údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové 
hranolčeky; kyslá kapusta; sušený kokos; potra-
vinársky repkový olej; koncentrované vývary; 
džemy; mrazené ovocie; polievky; hrozienka su-
šené; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; 
varená zelenina; sušená zelenina; potravinárske 
oleje; smotana (mliečne výrobky); syry; kandi-
zované ovocie; krokety; kôrovce (neživé); datle; 
mlieko; raky (neživé); rybie plátky (filé); syridlá; 
dusené ovocie; ovocná dreň; ovocné rôsoly; mä-
so; ryby (neživé); potravinárska želatína; huspe-
nina; divina; ďumbierový džem (zázvorový); 
konzervované sójové bôby (potraviny); tukové 
nátierky na chlieb; slede (neživé); homáre (neži-
vé); potravinársky kukuričný olej; potravinársky 
olej z palmových orechov; potravinársky seza-
mový olej; ustrice (neživé); potravinárska želatí-
na z rýb; šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zele-
ninové polievky; zeleninové šťavy na prípravu 
jedál; mäsové výťažky; kefír (mliečny nápoj); 
kumys (mliečny nápoj); mliečne nápoje (s vyso-
kým obsahom mlieka); srvátka; mliečne výrob-
ky; langusty (neživé); slanina; konzervovaná šo-
šovica; margarín; marmelády; špik (potraviny); 
mušle (neživé); mäkkýše (neživé); konzumný pal-
mový olej; spracované škrupinové ovocie; vajcia; 
sušené vajcia; pečeňová paštéta; konzervovaná 
cibuľa; konzervované olivy; potravinársky olivo-
vý olej; potravinársky kostný olej; pektín na príp- 
ravu jedál; nakladaná zelenina; konzervovaný 
hrach; klobásy, salámy, párky; solené potraviny; 
prípravky na výrobu polievok; paradajkový pre-
tlak; zeleninové šaláty; bravčová masť; ovocné 
šaláty; sardinky (neživé); lososy (neživé); kon-
zumný loj; tuniaky (neživé); paradajková šťava 
na prípravu jedál; potravinársky slnečnicový olej; 
držky; konzervované hľuzovky; hydina (mäso); 
ovocné šupky; mleté mandle; spracované araši-
dy; konzervované šampiňóny; kokosový tuk; pot-
ravinársky kokosový olej; konzervovaná fazuľa; 
pečeň; potraviny z rýb; plátky sušeného ovocia; 
mušle jedlé (neživé); ovocie naložené v alkohole; 
konzervované ryby; konzervované mäso; morské 
raky (neživé); slimačie vajcia (konzumné); tofu; 
šľahačka; bravčové mäso; konzervy s rybami; ry-
bia múčka (potraviny); konzervy s ovocím; mä-
sové konzervy; zemiakové placky; ryby v slanom 
náleve; holotúrie (morské živočíchy) (neživé); kon-
zervy so zeleninou; párky v cestíčku; zemiakové 
vločky; jablkový kompót; brusnicový kompót; ta-
hini (nátierka zo sezamových jadier); hummus 
(cícerová kaša); opekané morské riasy; ovocné 
chuťovky; kyslé mlieko; sójové mlieko (náhrad-
ka mlieka); mliečne koktaily; papriková nátierka 
(konzervované koreniny); lúpané slnečnicové 
semená; rybacia pena; vtáčie mlieko (nealkoho-
lické); zeleninová pena; rybie ikry (potraviny); 
lúpané semená; aloa pravá (potraviny); konzer-
vovaný cesnak; mlieko obohatené bielkovinami; 
ľanový olej na prípravu jedál; nízkotučné zemia-
kové lupienky; mliečne fermenty na prípravu je-
dál; kompóty; kondenzované sladené mlieko; pa-
radajková pasta; pasta z tekvicovej dužiny; bak- 
 

lažánová pasta; arašidové mlieko na prípravu je-
dál; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); konzervované artičo-
ky; ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; 
sušené mlieko; kandizované orechy; ochutené 
orechy; spracované lieskové orechy; konzervo-
vané bobuľové ovocie; guakamola (avokádová 
nátierka); vyprážané cibuľové krúžky; citrónová 
šťava na prípravu jedál; ovsené mlieko; rastlinná 
smotana; mrazom sušená zelenina; extra panen-
ský olivový olej; spracovaná sladká kukurica; 
orechové nátierky; zemiakové knedle; párky na 
prípravu hotdogov; párky v kukuričnom cestíčku 
(corn dogs); potravinársky sójový olej; náhradky 
mlieka; mandľové mlieko; arašidové mlieko; ko-
kosové mlieko; kokosové mlieko na prípravu je-
dál; nápoje z kokosového mlieka; ryžové mlieko 
na prípravu jedál; nápoje z mandľového mlieka; 
nápoje z arašidového mlieka. 
30 - Cestoviny; mandľové cesto; aníz (semená); 
badián; cukrovinky na zdobenie vianočných strom-
čekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
aromatické prípravky do potravín; koreniny; ne-
kysnutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; 
sucháre; sušienky, keksy; sušienky; mätové cuk-
ríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; ká-
va; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové 
náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); 
kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); prí-
pravky z obilnín; žuvačky; cigória (kávová ná-
hradka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (ko-
renie); chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske 
výrobky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
stužovače šľahačky; smotanové zmrzliny; pala-
cinky; príchute do potravín (okrem éterických 
esencií a esenciálnych olejov); kuchynská soľ; 
zahusťovacie prípravky na varenie; kurkuma (pot-
ravina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, me-
dovníky; nové korenie; múka; fazuľová múka; 
kukuričná múka; horčicová múčka; jačmenná mú-
ka; sójová múka; pšeničná múka (výražková); 
škrob (potraviny); droždie do cesta; keksy; cukor; 
cukrárske aromatické prísady (okrem esenciál-
nych olejov); prášok do pečiva; cestá na koláče; 
ďumbier (korenie); ľad (prírodný alebo umelý); 
ľad do nápojov; glukóza na prípravu jedál; krúpy 
(potraviny); ocot; kečup; mliečne kakaové nápo-
je; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové 
nápoje; kvások; droždie; mandľové pusinky (jem-
né pečivo); makaróny; mletá kukurica; melasový 
sirup; pražená kukurica; chlieb; med; horčica; muš-
kátové orechy; rezance; plnené koláče; sendviče; 
pastilky (cukrovinky); jemné pečivárske výrob-
ky; sušienky; pečivo (rožky); paprika (koreniny); 
pizza; čierne korenie; zemiaková múčka (potra-
viny); pudingy; pralinky; ravioly; sladké drievko 
(cukrovinky); ryža; šafran (korenie); omáčky (chu-
ťové prísady); pšeničná krupica; špagety; torty; 
vanilkové príchute; vanilín (vanilková náhradka); 
zvitky (cestoviny); pečivo s mäsovou náplňou; zmr-
zliny; mandľové cukrovinky; arašidové cukro-
vinky; ovsené potraviny; ovsené vločky; pivný 
ocot; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládo-
vé nápoje; kávové náhradky; obilninové vločky; 
marináda (chuťové prísady); kuskus (krupica); pi-
kantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); pa-
radajková omáčka; majonézy; slané pečivo (kre-
kery); anglický krém; ovocné želé (cukrovinky);  
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müsli; ryžové koláče; sójová omáčka; jogurty mra-
zené (mrazené potraviny); tacos (mexické jedlo); 
kukuričné placky (tortilly); ľadový čaj; čajové 
nápoje; strúhanka; quiches (slaný koláč); ryžové 
chuťovky; instantná kukuričná kaša (s vodou 
alebo s mliekom); kukuričná krupica; práškové 
droždie; sóda bikarbóna na prípravu jedál; kon-
zervované záhradné bylinky (chuťové prísady); 
polevy na koláče; čokoládové peny; penové zá-
kusky (cukrovinky); ovocné omáčky; marinády; 
syrové sendviče (cheeseburgers); pesto (bazalko-
vá omáčka); ľanové semená na prípravu jedál 
(koreniny); obilné klíčky (potraviny); cereálne ty-
činky s vysokým obsahom proteínov; gluténové 
prísady na kuchárske použitie; omáčky na cesto-
viny; cereálne tyčinky; cestá na jedlá; cestá na 
zákusky; čokoládové cukrárske ozdoby; cukro-
vinkové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; 
mliečna ryžová kaša; mleté orechy; posekaný ces-
nak (chuťové prísady); burritos (mexické plnené 
placky); čokoládové nátierky; čokoládovo-orieš-
kové nátierky; knedle; agávový sirup (prírodné 
sladidlo); harmančekové nápoje; mliečny karamel 
(dulce de leche); instantná ryža; hotdogy (teplé 
párky v rožku); ľadové kocky (konzumné); spra-
cované semená používané ako koreniny; seza-
mové semená (koreniny); zelenina v štipľavom 
náleve. 
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; krmi-
vo pre zvieratá; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; 
čerstvá cvikla; otruby; čerstvé šampiňóny; čer-
stvé gaštany; čakanka; psie sucháre; čerstvé cit-
róny; kokosové orechy; krmivo pre vtáky; čer-
stvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica 
veľkoplodá; čerstvá fazuľa; živé kvety; sušené 
kvety (na dekoráciu); suché krmivo; pšenica; čer-
stvé ovocie; borievky (plody); čerstvé záhradné 
bylinky; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovica; 
podstielky pre zvieratá; kukurica; čerstvé liesko-
vé orechy; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy; poma-
ranče; jačmeň; čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé 
zemiaky; čerstvé hrozno; rebarbora; raž; nespra-
covaný konzumný sezam; mandle (ovocie); čer-
stvé arašidy; krmivo pre zvieratá chované v do-
mácnosti; čerstvý špenát; čerstvý cesnak; čerstvá 
tekvica kríčková. 
32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 
pivo; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová 
voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limo-
nád; hroznový mušt (nekvasený); sóda; paradaj-
kový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; tablety 
na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípra-
vu šumivých nápojov; sýtené vody; nealkoholic-
ké aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné ne-
ktáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový 
mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované 
ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické 
nápoje s aloou pravou; pivové koktaily; sójové 
nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje 
pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky 
mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; 
nealkoholické nápoje. 
33 - Mätový likér; horké likéry; aperitívy; desti-
lované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); kok- 
 

taily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; 
likéry; medovina; liehoviny; brandy, vínovica; 
whisky; alkoholické nápoje okrem piva; alkoho-
lické nápoje s ovocím; rum; vodka. 
34 - Zápalky; tabak; zapaľovače pre fajčiarov; 
zásobníky plynu do zapaľovačov; cigarety. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; veľkoobchodné služby s kozme-
tickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služ-
by s hygienickými potrebami pre ľudí; veľkoob-
chodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem 
piva); veľkoobchodné služby s toaletnými potre-
bami; veľkoobchodné služby so športovým tova-
rom; veľkoobchodné služby s potravinami; veľ-
koobchodné služby s tlačovinami; veľkoobchod-
né služby s odevmi; veľkoobchodné služby s pa-
piernickým tovarom; veľkoobchodné služby s učeb-
nými pomôckami; veľkoobchodné služby s pi-
vom; veľkoobchodné služby s hračkami; veľko-
obchodné služby s obuvou; veľkoobchodné služ-
by s tkaninami; maloobchodné služby s pivom; 
maloobchodné služby s potravinami; maloobchod-
né služby s hračkami; maloobchodné služby s obu-
vou; maloobchodné služby s odevmi; maloobchod-
né služby so športovými potrebami; maloob-
chodné služby s papiernickým tovarom; maloob-
chodné služby s učebnými pomôckami; maloob-
chodné služby s nealkoholickými nápojmi; ma-
loobchodné služby s čistiacimi potrebami; malo-
obchodné služby s toaletnými potrebami; malo-
obchodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem 
piva); maloobchodné služby s hygienickými pros-
triedkami pre ľudí; maloobchodné služby s koz-
metickými potrebami pre ľudí; maloobchodné 
služby s potravinami prostredníctvom internetu; 
maloobchodné služby s pivom prostredníctvom 
internetu; maloobchodné služby s odevmi pros-
tredníctvom internetu; maloobchodné služby s ne-
alkoholickými nápojmi prostredníctvom interne-
tu; maloobchodné služby s odevnými doplnkami; 
maloobchodné služby s kozmetickými a skrášľo-
vacími výrobkami; maloobchodné služby v ob-
chodných domoch s kozmetikou, toaletnými po-
trebami, prístrojmi pre domácnosť, ručným nára-
dím, s optickými prístrojmi, elektrickým a elek-
tronickým tovarom pre domácnosť; maloobchod-
né služby s hračkami prostredníctvom internetu; 
maloobchodné služby s kabelkami; maloobchod-
né služby so šperkmi prostredníctvom internetu; 
organizovanie virtuálnych, obchodných alebo rek-
lamných veľtrhov prostredníctvom internetu; pos-
kytovanie reklamného priestoru na svetovej počí-
tačovej sieti; obchodné administratívne služby sú-
visiace s uskutočňovaním predaja na svetovej 
počítačovej sieti; prenájom reklamných tabúľ; 
prenájom reklamných zariadení; prenájom rek-
lamných plôch; prenájom predajných stánkov; 
marketing; prenájom bilbordov; predvádzanie to-
varu; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; 
lepenie plagátov; prenájom kancelárskych strojov 
a zariadení; poradenstvo pri organizovaní a ria-
dení obchodnej činnosti; vydávanie reklamných 
textov; aranžovanie výkladov; reklamné agentú- 
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ry; podpora predaja (pre tretie osoby); zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; prenájom predajných 
automatov; prezentácie výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu predaja; platené rek-
lamné služby typu klikni sem; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného pries-
toru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
správa spotrebiteľských vernostných programov; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama). 
36 - Nehnuteľnosti (služby); správa nehnuteľnos-
tí; správa nájomných domov; prenájom nehnu-
teľností; sprostredkovanie nehnuteľností; organi-
zovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbie-
rok; prenájom kancelárskych priestorov; prená-
jom nákupných priestorov; prenájom priestorov  
v maloobchodnej predajni(okrem predajných stán-
kov); prenájom priestorov v obchodných centrách 
(okrem predajných stánkov); prenájom obchod-
ných priestorov; vyberanie nájomného; úschovné 
služby, úschova v bezpečnostných schránkach; 
úschova cenností; správcovstvo majetku (pre tre-
tie osoby); prenájom bytov; poskytovanie zliav 
vo vybraných zariadeniach prostredníctvom člen-
skej karty. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, dop-
rava; balenie tovarov; vykladanie nákladov; do-
ručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úscho-
va); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skla-
dísk; doprava, preprava; expedičné služby; doru-
čovacie služby (správy alebo tovar); balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; logistické 
služby v doprave. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); or-
ganizovanie módnych prehliadok na zábavné účely. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné 
jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snac-
kbary); bary (služby). 

(540) 

  
 

(591) modrá, žlto-oranžová, zelená, sivá 
(731) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava - mestská časť Petržalka, SK; 
 
 
 
 
 

(210) 763-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 3 - Mydlá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; 

rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; bie-
liace pracie prášky; ústne vody (nie na lekárske 
použitie); laky na nechty; prípravky na líčenie; 
vlasové vody; krémy na obuv; farby na vlasy; fa-
rebné tónovače na vlasy; leštiace prípravky; vos-
ky na obuv; leštiace prípravky na nábytok a dláž-
ku; vosky na parkety; kolínske vody; kozmetické 
prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky; 
vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruz-
ky; leštiace krémy; kozmetické krémy; sóda na 
čistenie; krémy na kožu; prípravky na odstraňo-
vanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo vý-
robnom procese a na lekárske použitie); príprav-
ky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky 
(nie na použitie vo výrobnom procese); odličova-
cie prípravky; prípravky na čistenie zubov; prí-
pravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre 
domácnosť); antistatické prípravky na použitie v 
domácnosti; odlakovače; voňavky; toaletné vody; 
prášok pranie z kôry kviláje mydlovej; depilačné 
prípravky; epilačné prípravky; depilačný vosk; 
predpieracie a namáčacie prípravky; líčidlá; čis-
tiace prípravky; vazelína na kozmetické použitie; 
čistiace oleje; voňavkárske oleje; kozmetické ple-
ťové vody; čistiace toaletné mlieka; pracie pros-
triedky; toaletné prípravky; čistiace prípravky na 
okná automobilov; kozmetické prípravky na 
obočie; šampóny; parfumy; prípravky na ošetro-
vanie nechtov; voňavkárske výrobky; kozmetické 
prípravky na starostlivosť o pleť; pomády na 
kozmetické použitie; prípravky na holenie; dezo-
doračné mydlá; voňavé vrecúška do bielizne; my-
dielka; ceruzky na obočie; antiperspiranty (koz-
metické výrobky); mydlá proti poteniu; kozme-
tické prípravky na opaľovanie; soli do kúpeľa nie 
na lekárske použitie; dezodoranty (parfuméria); 
aviváže; šampóny pre zvieratá chované v domác-
nosti (neliečivé toaletné prípravky); vody po ho-
lení; laky na vlasy; špirály na riasy, maskary; 
spreje na osvieženie dychu; prípravky na suché 
čistenie; osviežovače vzduchu; osviežovače dy-
chu; dezodoranty pre zvieratá chované v domác-
nosti; umývacie prípravky na osobnú hygienu; 
prípravky z aloy pravej na kozmetické použitie; 
lesky na pery; balzamy (nie na lekárske použi-
tie); ochranné prípravky na opaľovanie; leštidlá 
na obuv; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske 
použitie); vlasové kondicionéry; neliečivé umý-
vacie prípravky na osobnú hygienu; odlakovače 
na nechty; vosky na podlahy; šampóny pre zvie-
ratá (neliečivé hygienické prípravky). 
5 - Náplasti; prípravky proti moliam; lepkavé 
pásky na chytanie múch; biocídy; insekticídy; va-
ta na lekárske použitie; prípravky na umývanie 
psov (insekticídy); herbicídy; potraviny pre doj-
čatá; sušené mlieko pre dojčatá; detské plienky; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; hygienické 
tampóny; menštruačné tampóny; menštruačné 
vložky; hygienické obrúsky; insekticídy; vata na 
lekárske použitie; liečivé čaje; potraviny pre ba-
toľatá. 
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16 - Papier; tlačoviny; lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; toaletný papier; kni-
hy; baliaci papier; papierové vreckovky; papie-
rové alebo plastové vrecká na odpadky; papiero-
vé servítky; papierové obrúsky (prestieranie); 
papierové utierky; papierové alebo plastové ab-
sorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; 
papierové alebo plastové hárky alebo fólie regu-
lujúce vlhkosť na balenie potravín. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; súpravy ku-
chynského riadu; tepelnoizolačné nádoby na ná-
poje (termosky); špongie na umývanie; mopy; 
kefy; potreby pre domácnosť; potreby na prípra-
vu jedál (nie elektrické); drôtenky na použitie  
v kuchyni; špongie pre domácnosť; kefky na umý-
vanie riadu; podložky na pečenie; nádoby na po-
užitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchynský 
riad na podávanie jedál. 
29 - Želatína; pokrmové tuky; sardely (neživé); 
arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové mas-
lo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bie-
lok; krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky 
na vývary (bujóny); kaviár; konzervované ovocie; 
údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové hranol-
čeky; kyslá kapusta; sušený kokos; potravinársky 
repkový olej; koncentrované vývary; džemy; 
mrazené ovocie; polievky; hrozienka sušené; na-
kladané uhorky; konzervovaná zelenina; varená 
zelenina; sušená zelenina; potravinárske oleje; 
smotana (mliečne výrobky); syry; kandizované 
ovocie; krokety; kôrovce (neživé); datle; mlieko; 
raky (neživé); rybie plátky (filé); syridlá; dusené 
ovocie; ovocná dreň; ovocné rôsoly; mäso; ryby 
(neživé); potravinárska želatína; huspenina; divi-
na; ďumbierový džem (zázvorový); konzervova-
né sójové bôby (potraviny); tukové nátierky na 
chlieb; slede (neživé); homáre (neživé); potravi-
nársky kukuričný olej; potravinársky olej z pal-
mových orechov; potravinársky sezamový olej; 
ustrice (neživé); potravinárska želatína z rýb; 
šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové po-
lievky; zeleninové šťavy na prípravu jedál; mä-
sové výťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys (mlieč-
ny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým obsahom 
mlieka); srvátka; mliečne výrobky; langusty (ne-
živé); slanina; konzervovaná šošovica; margarín; 
marmelády; špik (potraviny); mušle (neživé); mäk-
kýše (neživé); konzumný palmový olej; spraco-
vané škrupinové ovocie; vajcia; sušené vajcia; 
pečeňová paštéta; konzervovaná cibuľa; konzer-
vované olivy; potravinársky olivový olej; potra-
vinársky kostný olej; pektín na prípravu jedál; 
nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobá-
sy, salámy, párky; solené potraviny; prípravky na 
výrobu polievok; paradajkový pretlak; zelenino-
vé šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardin-
ky (neživé); lososy (neživé); konzumný loj; tu-
niaky (neživé); paradajková šťava na prípravu 
jedál; potravinársky slnečnicový olej; držky; kon-
zervované hľuzovky; hydina (mäso); ovocné šup-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; konzervo-
vané šampiňóny; kokosový tuk; potravinársky 
kokosový olej; konzervovaná fazuľa; pečeň; po-
traviny z rýb; plátky sušeného ovocia; mušle jed-
lé (neživé); ovocie naložené v alkohole; konzer-
vované ryby; konzervované mäso; morské raky 
(neživé); slimačie vajcia (konzumné); tofu; šľa-
hačka; bravčové mäso; konzervy s rybami; rybia  
 

múčka (potraviny); konzervy s ovocím; mäsové 
konzervy; zemiakové placky; ryby v slanom ná-
leve; holotúrie (morské živočíchy) (neživé); kon-
zervy so zeleninou; párky v cestíčku; zemiakové 
vločky; jablkový kompót; brusnicový kompót; 
tahini (nátierka zo sezamových jadier); hummus 
(cícerová kaša); opekané morské riasy; ovocné 
chuťovky; kyslé mlieko; sójové mlieko (náhrad-
ka mlieka); mliečne koktaily; papriková nátierka 
(konzervované koreniny); lúpané slnečnicové se-
mená; rybacia pena; vtáčie mlieko (nealkoholic-
ké); zeleninová pena; rybie ikry (potraviny); lú-
pané semená; aloa pravá (potraviny); konzervo-
vaný cesnak; mlieko obohatené bielkovinami; 
ľanový olej na prípravu jedál; nízkotučné zemia-
kové lupienky; mliečne fermenty na prípravu je-
dál; kompóty; kondenzované sladené mlieko; pa-
radajková pasta; pasta z tekvicovej dužiny; bak-
lažánová pasta; arašidové mlieko na prípravu je-
dál; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); konzervované artičoky; 
ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; suše-
né mlieko; kandizované orechy; ochutené orechy; 
spracované lieskové orechy; konzervované bobu-
ľové ovocie; guakamola (avokádová nátierka); 
vyprážané cibuľové krúžky; citrónová šťava na 
prípravu jedál; ovsené mlieko; rastlinná smotana; 
mrazom sušená zelenina; extra panenský olivový 
olej; spracovaná sladká kukurica; orechové ná-
tierky; zemiakové knedle; párky na prípravu hot-
dogov; párky v kukuričnom cestíčku (corn dogs); 
potravinársky sójový olej; náhradky mlieka; man-
dľové mlieko; arašidové mlieko; kokosové mlie-
ko; kokosové mlieko na prípravu jedál; nápoje  
z kokosového mlieka; ryžové mlieko na prípravu 
jedál; nápoje z mandľového mlieka; nápoje z ara-
šidového mlieka. 
30 - Cestoviny; mandľové cesto; aníz (semená); 
badián; cukrovinky na zdobenie vianočných strom-
čekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
aromatické prípravky do potravín; koreniny; ne-
kysnutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; 
sucháre; sušienky, keksy; sušienky; mätové cuk-
ríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; ká-
va; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové 
náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); 
kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); príp-
ravky z obilnín; žuvačky; cigória (kávová náhrad-
ka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (korenie); 
chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; 
kukuričné vločky; kukuričné pukance; stužovače 
šľahačky; smotanové zmrzliny; palacinky; prí-
chute do potravín (okrem éterických esencií a esen-
ciálnych olejov); kuchynská soľ; zahusťovacie príp-
ravky na varenie; kurkuma (potravina); prírodné 
sladidlá; korenie; perníky, medovníky; nové ko-
renie; múka; fazuľová múka; kukuričná múka; 
horčicová múčka; jačmenná múka; sójová múka; 
pšeničná múka (výražková); škrob (potraviny); 
droždie do cesta; keksy; cukor; cukrárske aroma-
tické prísady (okrem esenciálnych olejov); prá-
šok do pečiva; cestá na koláče; ďumbier (kore-
nie); ľad (prírodný alebo umelý); ľad do nápojov; 
glukóza na prípravu jedál; krúpy (potraviny); 
ocot; kečup; mliečne kakaové nápoje; mliečne 
kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; kvá-
sok; droždie; mandľové pusinky (jemné pečivo); 
makaróny; mletá kukurica; melasový sirup; pra- 
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žená kukurica; chlieb; med; horčica; muškátové 
orechy; rezance; plnené koláče; sendviče; pastil-
ky (cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; su-
šienky; pečivo (rožky); paprika (koreniny); pizza; 
čierne korenie; zemiaková múčka (potraviny); pu-
dingy; pralinky; ravioly; sladké drievko (cukro-
vinky); ryža; šafran (korenie); omáčky (chuťové 
prísady); pšeničná krupica; špagety; torty; vanil-
kové príchute; vanilín (vanilková náhradka); zvit-
ky (cestoviny); pečivo s mäsovou náplňou; zmr-
zliny; mandľové cukrovinky; arašidové cukro-
vinky; ovsené potraviny; ovsené vločky; pivný 
ocot; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládo-
vé nápoje; kávové náhradky; obilninové vločky; 
marináda (chuťové prísady); kuskus (krupica); 
pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); 
paradajková omáčka; majonézy; slané pečivo (kre-
kery); anglický krém; ovocné želé (cukrovinky); 
müsli; ryžové koláče; sójová omáčka; jogurty 
mrazené (mrazené potraviny); tacos (mexické jed-
lo); kukuričné placky (tortilly); ľadový čaj; čajo-
vé nápoje; strúhanka; quiches (slaný koláč); ry-
žové chuťovky; instantná kukuričná kaša (s vo-
dou alebo s mliekom); kukuričná krupica; práš-
kové droždie; sóda bikarbóna na prípravu jedál; 
konzervované záhradné bylinky (chuťové prísa-
dy); polevy na koláče; čokoládové peny; penové 
zákusky (cukrovinky); ovocné omáčky; mariná-
dy; syrové sendviče (cheeseburgers); pesto (ba-
zalková omáčka); ľanové semená na prípravu je-
dál (koreniny); obilné klíčky (potraviny); cereál-
ne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; gluté-
nové prísady na kuchárske použitie; omáčky na 
cestoviny; cereálne tyčinky; cestá na jedlá; cestá 
na zákusky; čokoládové cukrárske ozdoby; cuk-
rovinkové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; 
mliečna ryžová kaša; mleté orechy; posekaný 
cesnak (chuťové prísady); burritos (mexické pl-
nené placky); čokoládové nátierky; čokoládovo-
orieškové nátierky; knedle; agávový sirup (prí-
rodné sladidlo); harmančekové nápoje; mliečny 
karamel (dulce de leche); instantná ryža; hotdogy 
(teplé párky v rožku); ľadové kocky (konzumné); 
spracované semená používané ako koreniny; se-
zamové semená (koreniny); zelenina v štipľavom 
náleve. 
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; krmi-
vo pre zvieratá; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; 
čerstvá cvikla; otruby; čerstvé šampiňóny; čer-
stvé gaštany; čakanka; psie sucháre; čerstvé cit-
róny; kokosové orechy; krmivo pre vtáky; čer-
stvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica 
veľkoplodá; čerstvá fazuľa; živé kvety; sušené 
kvety (na dekoráciu); suché krmivo; pšenica; čer-
stvé ovocie; borievky (plody); čerstvé záhradné 
bylinky; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovica; 
podstielky pre zvieratá; kukurica; čerstvé liesko-
vé orechy; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy; poma-
ranče; jačmeň; čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé 
zemiaky; čerstvé hrozno; rebarbora; raž; nespra-
covaný konzumný sezam; mandle (ovocie); čer-
stvé arašidy; krmivo pre zvieratá chované v do-
mácnosti; čerstvý špenát; čerstvý cesnak; čerstvá 
tekvica kríčková. 
32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 
pivo; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová  
 

voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limo-
nád; hroznový mušt (nekvasený); sóda; paradaj-
kový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; tablety 
na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípra-
vu šumivých nápojov; sýtené vody; nealkoholic-
ké aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné ne-
ktáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový 
mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované 
ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické 
nápoje s aloou pravou; pivové koktaily; sójové 
nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje 
pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky mlie-
ka; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; 
nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; neal-
koholické nápoje. 
33 - Mätový likér; horké likéry; aperitívy; desti-
lované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); kok-
taily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; 
likéry; medovina; liehoviny; brandy, vínovica; whis-
ky; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické 
nápoje s ovocím; rum; vodka. 
34 - Zápalky; tabak; zapaľovače pre fajčiarov; 
zásobníky plynu do zapaľovačov; cigarety. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; veľkoobchodné služby s kozme-
tickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služ-
by s hygienickými potrebami pre ľudí; veľkoob-
chodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem 
piva); veľkoobchodné služby s toaletnými potre-
bami; veľkoobchodné služby so športovým tova-
rom; veľkoobchodné služby s potravinami; veľ-
koobchodné služby s tlačovinami; veľkoobchod-
né služby s odevmi; veľkoobchodné služby s pa-
piernickým tovarom; veľkoobchodné služby s učeb-
nými pomôckami; veľkoobchodné služby s pivom; 
veľkoobchodné služby s hračkami; veľkoobchod-
né služby s obuvou; veľkoobchodné služby s tka-
ninami; maloobchodné služby s pivom; maloob-
chodné služby s potravinami; maloobchodné služ-
by s hračkami; maloobchodné služby s obuvou; 
maloobchodné služby s odevmi; maloobchodné 
služby so športovými potrebami; maloobchodné 
služby s papiernickým tovarom; maloobchodné 
služby s učebnými pomôckami; maloobchodné 
služby s nealkoholickými nápojmi; maloobchod-
né služby s čistiacimi potrebami; maloobchodné 
služby s toaletnými potrebami; maloobchodné služ-
by s alkoholickými nápojmi (okrem piva); malo-
obchodné služby s hygienickými prostriedkami 
pre ľudí; maloobchodné služby s kozmetickými 
potrebami pre ľudí; maloobchodné služby s po-
travinami prostredníctvom internetu; maloob-
chodné služby s pivom prostredníctvom interne-
tu; maloobchodné služby s odevmi prostredníc-
tvom internetu; maloobchodné služby s nealko-
holickými nápojmi prostredníctvom internetu; 
maloobchodné služby s odevnými doplnkami; ma-
loobchodné služby s kozmetickými a skrášľova-
cími výrobkami; maloobchodné služby v obchod-
ných domoch s kozmetikou, toaletnými potreba-
mi, prístrojmi pre domácnosť, ručným náradím,  
s optickými prístrojmi, elektrickým a elektronic-
kým tovarom pre domácnosť; maloobchodné služ-
by s hračkami prostredníctvom internetu; malo-
obchodné služby s kabelkami; maloobchodné služ-
by so šperkmi prostredníctvom internetu; organi-
zovanie virtuálnych, obchodných alebo reklam- 
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ných veľtrhov prostredníctvom internetu; posky-
tovanie reklamného priestoru na svetovej počíta-
čovej sieti; obchodné administratívne služby sú-
visiace s uskutočňovaním predaja na svetovej 
počítačovej sieti; prenájom reklamných tabúľ; 
prenájom reklamných zariadení; prenájom rek-
lamných plôch; prenájom predajných stánkov; 
marketing; prenájom bilbordov; predvádzanie to-
varu; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizo-
vanie reklamných materiálov; dražby; lepenie 
plagátov; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných tex-
tov; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; 
podpora predaja (pre tretie osoby); zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; prenájom predajných 
automatov; prezentácie výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu predaja; platené rek-
lamné služby typu klikni sem; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného pries-
toru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
správa spotrebiteľských vernostných programov; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama). 
36 - Nehnuteľnosti (služby); správa nehnuteľnos-
tí; správa nájomných domov; prenájom nehnu-
teľností; sprostredkovanie nehnuteľností; organi-
zovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbie-
rok; prenájom kancelárskych priestorov; prená-
jom nákupných priestorov; prenájom priestorov  
v maloobchodnej predajni(okrem predajných 
stánkov); prenájom priestorov v obchodných 
centrách (okrem predajných stánkov); prenájom 
obchodných priestorov; vyberanie nájomného; 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; úschova cenností; správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby); prenájom bytov; poskytovanie 
zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, dop-
rava; balenie tovarov; vykladanie nákladov; do-
ručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úscho-
va); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skla-
dísk; doprava, preprava; expedičné služby; doru-
čovacie služby (správy alebo tovar); balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; logistické 
služby v doprave. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie živých vystúpení; organizova-
nie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organi-
zovanie módnych prehliadok na zábavné účely. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné 
jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackba-
ry); bary (služby). 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

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

 
 

(210) 764-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 5, 29, 32, 35, 39 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; vitamínové príp-

ravky; minerálne výživové doplnky; výživové do-
plnky; diétne potraviny na lekárske použitie; lie-
ky pre humánnu medicínu; sirupy na farmaceu-
tické použitie; výživové prípravky s liečivými 
účinkami na terapeutické a lekárske použitie; mi-
nerálne výživové doplnky; bylinkové čaje na le-
kárske použitie; liečivé rastliny; liečivé nápoje; 
pastilky na farmaceutické použitie; liekové kap-
suly; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky 
na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske 
použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; biel-
kovinové prípravky na lekárske použitie; bielko-
vinové potraviny na lekárske použitie; balzamy 
na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; 
tuky na lekárske použitie; soli na lekárske použi-
tie; tinktúry na lekárske použitie; bylinkové vý-
ťažky na lekárske použitie; rastlinné výťažky na 
farmaceutické použitie; proteínové výživové do-
plnky; farmaceutické prípravky na ošetrovanie 
pokožky; diétne potraviny na lekárske použitie; 
bielkovinové výživové doplnky; rastlinné výťaž-
ky na farmaceutické použitie; včelia materská 
kašička na farmaceutické použitie; propolis na 
farmaceutické použitie; glukózové výživové do-
plnky. 
29 - Želatína; potravinárska želatína; potravinár-
ske oleje a tuky; výťažky z rias na potravinárske 
použitie. 
32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické sý-
tené nápoje; nealkoholické nápoje; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; tab-
lety na prípravu šumivých nápojov. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna 
reklama; rozhlasová reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agen-
túry; navrhovanie reklamných materiálov; písanie 
reklamných textov; vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; rozširovanie 
reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tova-
rov; zásielkové reklamné služby; lepenie plagátov;  
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prenájom reklamných materiálov; prenájom rek-
lamných plôch; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; marke-
ting; vzťahy s verejnosťou (public relations); pod-
pora predaja (pre tretie osoby); obchodné spros-
tredkovateľské služby; maloobchodné alebo veľ-
koobchodné služby s farmaceutickými, zverole-
kárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s le-
kárskymi potrebami. 
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručovanie 
novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku. 

(540) 

  
 

(591) zelená 
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 11 (511) 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 3 - Mydlá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; 

rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; bie-
liace pracie prášky; ústne vody (nie na lekárske 
použitie); laky na nechty; prípravky na líčenie; 
vlasové vody; krémy na obuv; farby na vlasy; fa-
rebné tónovače na vlasy; leštiace prípravky; vos-
ky na obuv; leštiace prípravky na nábytok a dláž-
ku; vosky na parkety; kolínske vody; kozmetické 
prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky; 
vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruz-
ky; leštiace krémy; kozmetické krémy; sóda na 
čistenie; krémy na kožu; prípravky na odstraňo-
vanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo vý-
robnom procese a na lekárske použitie); príprav-
ky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky 
(nie na použitie vo výrobnom procese); odličova-
cie prípravky; prípravky na čistenie zubov; prí-
pravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre 
domácnosť); antistatické prípravky na použitie v 
domácnosti; odlakovače; voňavky; toaletné vody; 
prášok pranie z kôry kviláje mydlovej; depilačné 
prípravky; epilačné prípravky; depilačný vosk; 
predpieracie a namáčacie prípravky; líčidlá; čis-
tiace prípravky; vazelína na kozmetické použitie; 
čistiace oleje; voňavkárske oleje; kozmetické ple-
ťové vody; čistiace toaletné mlieka; pracie pros-
triedky; toaletné prípravky; čistiace prípravky na 
okná automobilov; kozmetické prípravky na 
obočie; šampóny; parfumy; prípravky na ošetro-
vanie nechtov; voňavkárske výrobky; kozmetické 
prípravky na starostlivosť o pleť; pomády na 
kozmetické použitie; prípravky na holenie; dezo-
doračné mydlá; voňavé vrecúška do bielizne; 
mydielka; ceruzky na obočie; antiperspiranty (koz-
metické výrobky); mydlá proti poteniu; kozme-
tické prípravky na opaľovanie; soli do kúpeľa nie  
 

 na lekárske použitie; dezodoranty (parfuméria); 
aviváže; šampóny pre zvieratá chované v domác-
nosti (neliečivé toaletné prípravky); vody po ho-
lení; laky na vlasy; špirály na riasy, maskary; 
spreje na osvieženie dychu; prípravky na suché 
čistenie; osviežovače vzduchu; osviežovače dy-
chu; dezodoranty pre zvieratá chované v domác-
nosti; umývacie prípravky na osobnú hygienu; 
prípravky z aloy pravej na kozmetické použitie; 
lesky na pery; balzamy (nie na lekárske použi-
tie); ochranné prípravky na opaľovanie; leštidlá 
na obuv; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske 
použitie); vlasové kondicionéry; neliečivé umý-
vacie prípravky na osobnú hygienu; odlakovače 
na nechty; vosky na podlahy; šampóny pre zvie-
ratá (neliečivé hygienické prípravky). 
5 - Náplasti; prípravky proti moliam; lepkavé 
pásky na chytanie múch; biocídy; insekticídy; va-
ta na lekárske použitie; prípravky na umývanie 
psov (insekticídy); herbicídy; potraviny pre doj-
čatá; sušené mlieko pre dojčatá; detské plienky; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; hygienické 
tampóny; menštruačné tampóny; menštruačné vlož-
ky; hygienické obrúsky; insekticídy; vata na lekár-
ske použitie; liečivé čaje; potraviny pre batoľatá. 
16 - Papier; tlačoviny; lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; toaletný papier; kni-
hy; baliaci papier; papierové vreckovky; papie-
rové alebo plastové vrecká na odpadky; papiero-
vé servítky; papierové obrúsky (prestieranie); 
papierové utierky; papierové alebo plastové ab-
sorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; 
papierové alebo plastové hárky alebo fólie regu-
lujúce vlhkosť na balenie potravín. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; súpravy ku-
chynského riadu; tepelnoizolačné nádoby na ná-
poje (termosky); špongie na umývanie; mopy; 
kefy; potreby pre domácnosť; potreby na prípra-
vu jedál (nie elektrické); drôtenky na použitie  
v kuchyni; špongie pre domácnosť; kefky na 
umývanie riadu; podložky na pečenie; nádoby na 
použitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchyn-
ský riad na podávanie jedál. 
29 - Želatína; pokrmové tuky; sardely (neživé); 
arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové mas-
lo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bie-
lok; krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky 
na vývary (bujóny); kaviár; konzervované ovo-
cie; údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové 
hranolčeky; kyslá kapusta; sušený kokos; potra-
vinársky repkový olej; koncentrované vývary; 
džemy; mrazené ovocie; polievky; hrozienka su-
šené; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; 
varená zelenina; sušená zelenina; potravinárske 
oleje; smotana (mliečne výrobky); syry; kandizo-
vané ovocie; krokety; kôrovce (neživé); datle; 
mlieko; raky (neživé); rybie plátky (filé); syridlá; 
dusené ovocie; ovocná dreň; ovocné rôsoly; mä-
so; ryby (neživé); potravinárska želatína; huspe-
nina; divina; ďumbierový džem (zázvorový); kon-
zervované sójové bôby (potraviny); tukové ná-
tierky na chlieb; slede (neživé); homáre (neživé); 
potravinársky kukuričný olej; potravinársky olej 
z palmových orechov; potravinársky sezamový 
olej; ustrice (neživé); potravinárska želatína z rýb; 
šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové po-
lievky; zeleninové šťavy na prípravu jedál; mä-
sové výťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys  
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(mliečny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým ob-
sahom mlieka); srvátka; mliečne výrobky; lan-
gusty (neživé); slanina; konzervovaná šošovica; 
margarín; marmelády; špik (potraviny); mušle (ne-
živé); mäkkýše (neživé); konzumný palmový olej; 
spracované škrupinové ovocie; vajcia; sušené vaj-
cia; pečeňová paštéta; konzervovaná cibuľa; kon-
zervované olivy; potravinársky olivový olej; pot-
ravinársky kostný olej; pektín na prípravu jedál; 
nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobá-
sy, salámy, párky; solené potraviny; prípravky na 
výrobu polievok; paradajkový pretlak; zelenino-
vé šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardin-
ky (neživé); lososy (neživé); konzumný loj; tu-
niaky (neživé); paradajková šťava na prípravu 
jedál; potravinársky slnečnicový olej; držky; kon-
zervované hľuzovky; hydina (mäso); ovocné šup-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; konzervo-
vané šampiňóny; kokosový tuk; potravinársky 
kokosový olej; konzervovaná fazuľa; pečeň; po-
traviny z rýb; plátky sušeného ovocia; mušle jed-
lé (neživé); ovocie naložené v alkohole; konzer-
vované ryby; konzervované mäso; morské raky 
(neživé); slimačie vajcia (konzumné); tofu; šľa-
hačka; bravčové mäso; konzervy s rybami; rybia 
múčka (potraviny); konzervy s ovocím; mäsové 
konzervy; zemiakové placky; ryby v slanom ná-
leve; holotúrie (morské živočíchy) (neživé); kon-
zervy so zeleninou; párky v cestíčku; zemiakové 
vločky; jablkový kompót; brusnicový kompót; 
tahini (nátierka zo sezamových jadier); hummus 
(cícerová kaša); opekané morské riasy; ovocné 
chuťovky; kyslé mlieko; sójové mlieko (náhrad-
ka mlieka); mliečne koktaily; papriková nátierka 
(konzervované koreniny); lúpané slnečnicové se-
mená; rybacia pena; vtáčie mlieko (nealkoholic-
ké); zeleninová pena; rybie ikry (potraviny); lú-
pané semená; aloa pravá (potraviny); konzervo-
vaný cesnak; mlieko obohatené bielkovinami; ľa-
nový olej na prípravu jedál; nízkotučné zemiako-
vé lupienky; mliečne fermenty na prípravu jedál; 
kompóty; kondenzované sladené mlieko; para-
dajková pasta; pasta z tekvicovej dužiny; bakla-
žánová pasta; arašidové mlieko na prípravu jedál; 
mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové mlie-
ko (náhradka mlieka); konzervované artičoky; 
ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; suše-
né mlieko; kandizované orechy; ochutené ore-
chy; spracované lieskové orechy; konzervované 
bobuľové ovocie; guakamola (avokádová nátier-
ka); vyprážané cibuľové krúžky; citrónová šťava 
na prípravu jedál; ovsené mlieko; rastlinná smo-
tana; mrazom sušená zelenina; extra panenský 
olivový olej; spracovaná sladká kukurica; ore-
chové nátierky; zemiakové knedle; párky na prí-
pravu hotdogov; párky v kukuričnom cestíčku 
(corn dogs); potravinársky sójový olej; náhradky 
mlieka; mandľové mlieko; arašidové mlieko; ko-
kosové mlieko; kokosové mlieko na prípravu je-
dál; nápoje z kokosového mlieka; ryžové mlieko 
na prípravu jedál; nápoje z mandľového mlieka; 
nápoje z arašidového mlieka. 
30 - Cestoviny; mandľové cesto; aníz (semená); 
badián; cukrovinky na zdobenie vianočných strom-
čekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
aromatické prípravky do potravín; koreniny; ne-
kysnutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; 
sucháre; sušienky, keksy; sušienky; mätové cuk- 
 

ríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; ká-
va; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové 
náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); 
kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); príp-
ravky z obilnín; žuvačky; cigória (kávová ná-
hradka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (ko-
renie); chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske 
výrobky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
stužovače šľahačky; smotanové zmrzliny; pala-
cinky; príchute do potravín (okrem éterických 
esencií a esenciálnych olejov); kuchynská soľ; 
zahusťovacie prípravky na varenie; kurkuma (po-
travina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, me-
dovníky; nové korenie; múka; fazuľová múka; 
kukuričná múka; horčicová múčka; jačmenná 
múka; sójová múka; pšeničná múka (výražková); 
škrob (potraviny); droždie do cesta; keksy; cu-
kor; cukrárske aromatické prísady (okrem esen-
ciálnych olejov); prášok do pečiva; cestá na ko-
láče; ďumbier (korenie); ľad (prírodný alebo 
umelý); ľad do nápojov; glukóza na prípravu je-
dál; krúpy (potraviny); ocot; kečup; mliečne ka-
kaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne 
čokoládové nápoje; kvások; droždie; mandľové 
pusinky (jemné pečivo); makaróny; mletá kuku-
rica; melasový sirup; pražená kukurica; chlieb; 
med; horčica; muškátové orechy; rezance; plnené 
koláče; sendviče; pastilky (cukrovinky); jemné 
pečivárske výrobky; sušienky; pečivo (rožky); 
paprika (koreniny); pizza; čierne korenie; zemia-
ková múčka (potraviny); pudingy; pralinky; ra-
violy; sladké drievko (cukrovinky); ryža; šafran 
(korenie); omáčky (chuťové prísady); pšeničná 
krupica; špagety; torty; vanilkové príchute; vani-
lín (vanilková náhradka); zvitky (cestoviny); pe-
čivo s mäsovou náplňou; zmrzliny; mandľové 
cukrovinky; arašidové cukrovinky; ovsené potra-
viny; ovsené vločky; pivný ocot; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; kávové ná-
hradky; obilninové vločky; marináda (chuťové 
prísady); kuskus (krupica); pikantné zeleninové 
omáčky (chuťové prísady); paradajková omáčka; 
majonézy; slané pečivo (krekery); anglický krém; 
ovocné želé (cukrovinky); müsli; ryžové koláče; 
sójová omáčka; jogurty mrazené (mrazené potra-
viny); tacos (mexické jedlo); kukuričné placky 
(tortilly); ľadový čaj; čajové nápoje; strúhanka; 
quiches (slaný koláč); ryžové chuťovky; instant-
ná kukuričná kaša (s vodou alebo s mliekom); 
kukuričná krupica; práškové droždie; sóda bikar-
bóna na prípravu jedál; konzervované záhradné 
bylinky (chuťové prísady); polevy na koláče; čo-
koládové peny; penové zákusky (cukrovinky); ovoc-
né omáčky; marinády; syrové sendviče (cheese-
burgers); pesto (bazalková omáčka); ľanové se-
mená na prípravu jedál (koreniny); obilné klíčky 
(potraviny); cereálne tyčinky s vysokým obsa-
hom proteínov; gluténové prísady na kuchárske 
použitie; omáčky na cestoviny; cereálne tyčinky; 
cestá na jedlá; cestá na zákusky; čokoládové cuk-
rárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; 
orechy v čokoláde; mliečna ryžová kaša; mleté 
orechy; posekaný cesnak (chuťové prísady); bur-
ritos (mexické plnené placky); čokoládové ná-
tierky; čokoládovo-orieškové nátierky; knedle; 
agávový sirup (prírodné sladidlo); harmančekové 
nápoje; mliečny karamel (dulce de leche); in-
stantná ryža; hotdogy (teplé párky v rožku); ľa- 
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dové kocky (konzumné); spracované semená po-
užívané ako koreniny; sezamové semená (kore-
niny); zelenina v štipľavom náleve. 
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; krmi-
vo pre zvieratá; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; 
čerstvá cvikla; otruby; čerstvé šampiňóny; čer-
stvé gaštany; čakanka; psie sucháre; čerstvé cit-
róny; kokosové orechy; krmivo pre vtáky; čer-
stvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica 
veľkoplodá; čerstvá fazuľa; živé kvety; sušené 
kvety (na dekoráciu); suché krmivo; pšenica; čer-
stvé ovocie; borievky (plody); čerstvé záhradné 
bylinky; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovica; 
podstielky pre zvieratá; kukurica; čerstvé liesko-
vé orechy; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy; poma-
ranče; jačmeň; čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé 
zemiaky; čerstvé hrozno; rebarbora; raž; nespra-
covaný konzumný sezam; mandle (ovocie); čer-
stvé arašidy; krmivo pre zvieratá chované v do-
mácnosti; čerstvý špenát; čerstvý cesnak; čerstvá 
tekvica kríčková. 
32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 
pivo; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová 
voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limo-
nád; hroznový mušt (nekvasený); sóda; paradaj-
kový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; tablety 
na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípra-
vu šumivých nápojov; sýtené vody; nealkoholic-
ké aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné ne-
ktáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový 
mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované 
ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické 
nápoje s aloou pravou; pivové koktaily; sójové 
nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje 
pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky 
mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; 
nealkoholické nápoje. 
33 - Mätový likér; horké likéry; aperitívy; desti-
lované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); kok-
taily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; 
likéry; medovina; liehoviny; brandy, vínovica; 
whisky; alkoholické nápoje okrem piva; alkoho-
lické nápoje s ovocím; rum; vodka. 
34 - Zápalky; tabak; zapaľovače pre fajčiarov; zá-
sobníky plynu do zapaľovačov; cigarety. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; veľkoobchodné služby s kozme-
tickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služ-
by s hygienickými potrebami pre ľudí; veľkoob-
chodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem 
piva); veľkoobchodné služby s toaletnými potre-
bami; veľkoobchodné služby so športovým tova-
rom; veľkoobchodné služby s potravinami; veľ-
koobchodné služby s tlačovinami; veľkoobchod-
né služby s odevmi; veľkoobchodné služby s pa-
piernickým tovarom; veľkoobchodné služby s učeb-
nými pomôckami; veľkoobchodné služby s pi-
vom; veľkoobchodné služby s hračkami; veľko-
obchodné služby s obuvou; veľkoobchodné služ-
by s tkaninami; maloobchodné služby s pivom; 
maloobchodné služby s potravinami; maloob-
chodné služby s hračkami; maloobchodné služby 
s obuvou; maloobchodné služby s odevmi; malo-
obchodné služby so športovými potrebami; ma- 
 

loobchodné služby s papiernickým tovarom; ma-
loobchodné služby s učebnými pomôckami; ma-
loobchodné služby s nealkoholickými nápojmi; 
maloobchodné služby s čistiacimi potrebami; ma-
loobchodné služby s toaletnými potrebami; ma-
loobchodné služby s alkoholickými nápojmi (ok-
rem piva); maloobchodné služby s hygienickými 
prostriedkami pre ľudí; maloobchodné služby  
s kozmetickými potrebami pre ľudí; maloobchod-
né služby s potravinami prostredníctvom interne-
tu; maloobchodné služby s pivom prostredníc-
tvom internetu; maloobchodné služby s odevmi 
prostredníctvom internetu; maloobchodné služby 
s nealkoholickými nápojmi prostredníctvom in-
ternetu; maloobchodné služby s odevnými do-
plnkami; maloobchodné služby s kozmetickými  
a skrášľovacími výrobkami; maloobchodné služ-
by v obchodných domoch s kozmetikou, toalet-
nými potrebami, prístrojmi pre domácnosť, ruč-
ným náradím, s optickými prístrojmi, elektric-
kým a elektronickým tovarom pre domácnosť; 
maloobchodné služby s hračkami prostredníc-
tvom internetu; maloobchodné služby s kabelka-
mi; maloobchodné služby so šperkmi prostred-
níctvom internetu; organizovanie virtuálnych, ob-
chodných alebo reklamných veľtrhov prostred-
níctvom internetu; poskytovanie reklamného pries-
toru na svetovej počítačovej sieti; obchodné ad-
ministratívne služby súvisiace s uskutočňovaním 
predaja na svetovej počítačovej sieti; prenájom 
reklamných tabúľ; prenájom reklamných zaria-
dení; prenájom reklamných plôch; prenájom pre-
dajných stánkov; marketing; prenájom bilbordov; 
predvádzanie tovaru; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie 
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); aktualizovanie reklamných mate-
riálov; dražby; lepenie plagátov; prenájom kan-
celárskych strojov a zariadení; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; vydá-
vanie reklamných textov; aranžovanie výkladov; 
reklamné agentúry; podpora predaja (pre tretie 
osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (ná-
kup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; pre-
nájom predajných automatov; prezentácie výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; orga-
nizovanie módnych prehliadok na podporu pre-
daja; platené reklamné služby typu klikni sem; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; on line poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; správa spotrebiteľských ver-
nostných programov; poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (reklama). 
36 - Nehnuteľnosti (služby); správa nehnuteľnos-
tí; správa nájomných domov; prenájom nehnu-
teľností; sprostredkovanie nehnuteľností; organi-
zovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbie-
rok; prenájom kancelárskych priestorov; prená-
jom nákupných priestorov; prenájom priestorov  
v maloobchodnej predajni(okrem predajných 
stánkov); prenájom priestorov v obchodných cen-
trách (okrem predajných stánkov); prenájom ob-
chodných priestorov; vyberanie nájomného; ús- 
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chovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; úschova cenností; správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby); prenájom bytov; poskytovanie 
zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, dop-
rava; balenie tovarov; vykladanie nákladov; do-
ručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úscho-
va); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skla-
dísk; doprava, preprava; expedičné služby; doru-
čovacie služby (správy alebo tovar); balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; logistické 
služby v doprave. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); or-
ganizovanie módnych prehliadok na zábavné účely. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné 
jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snac-
kbary); bary (služby). 

(540) 

  
 

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

 
 

(210) 766-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 5, 29, 32, 35, 39 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; vitamínové príp-

ravky; minerálne výživové doplnky; výživové 
doplnky; diétne potraviny na lekárske použitie; 
lieky pre humánnu medicínu; sirupy na farmace-
utické použitie; výživové prípravky s liečivými 
účinkami na terapeutické a lekárske použitie; mi-
nerálne výživové doplnky; bylinkové čaje na le-
kárske použitie; liečivé rastliny; liečivé nápoje; 
pastilky na farmaceutické použitie; liekové kap-
suly; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky 
na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske 
použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; biel-
kovinové prípravky na lekárske použitie; bielko-
vinové potraviny na lekárske použitie; balzamy 
na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; 
tuky na lekárske použitie; soli na lekárske použi-
tie; tinktúry na lekárske použitie; bylinkové vý-
ťažky na lekárske použitie; rastlinné výťažky na 
farmaceutické použitie; proteínové výživové do-
plnky; farmaceutické prípravky na ošetrovanie 
pokožky; diétne potraviny na lekárske použitie; 
bielkovinové výživové doplnky; rastlinné výťaž-
ky na farmaceutické použitie; včelia materská  
 

 kašička na farmaceutické použitie; propolis na 
farmaceutické použitie; glukózové výživové do-
plnky. 
29 - Želatína; potravinárska želatína; potravinár-
ske oleje a tuky; výťažky z rias na potravinárske 
použitie. 
32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické sý-
tené nápoje; nealkoholické nápoje; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; tab-
lety na prípravu šumivých nápojov. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna 
reklama; rozhlasová reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agen-
túry; navrhovanie reklamných materiálov; písa-
nie reklamných textov; vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; rozširo-
vanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek 
tovarov; zásielkové reklamné služby; lepenie 
plagátov; prenájom reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných plôch; prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; marketing; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); podpora predaja (pre tretie osoby); ob-
chodné sprostredkovateľské služby; maloobchod-
né alebo veľkoobchodné služby s farmaceutic-
kými, zverolekárskymi a zdravotníckymi príp-
ravkami a s lekárskymi potrebami. 
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručova-
nie novín a časopisov; distribúcia tovarov na do-
bierku. 

(540) 

  
 

(591) zelená, modrá, biela, čierna 
(731) UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 

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

(210) 767-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 5, 29, 32, 35, 39 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; vitamínové príp-

ravky; minerálne výživové doplnky; výživové 
doplnky; diétne potraviny na lekárske použitie; 
lieky pre humánnu medicínu; sirupy na farmace-
utické použitie; výživové prípravky s liečivými 
účinkami na terapeutické a lekárske použitie; mi-
nerálne výživové doplnky; bylinkové čaje na le-
kárske použitie; liečivé rastliny; liečivé nápoje;  
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 pastilky na farmaceutické použitie; liekové kap-
suly; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky 
na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske 
použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; biel-
kovinové prípravky na lekárske použitie; bielko-
vinové potraviny na lekárske použitie; balzamy 
na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; 
tuky na lekárske použitie; soli na lekárske použi-
tie; tinktúry na lekárske použitie; bylinkové vý-
ťažky na lekárske použitie; rastlinné výťažky na 
farmaceutické použitie; proteínové výživové do-
plnky; farmaceutické prípravky na ošetrovanie 
pokožky; diétne potraviny na lekárske použitie; 
bielkovinové výživové doplnky; rastlinné výťaž-
ky na farmaceutické použitie; včelia materská 
kašička na farmaceutické použitie; propolis na 
farmaceutické použitie; glukózové výživové do-
plnky. 
29 - Želatína; potravinárska želatína; potravinár-
ske oleje a tuky; výťažky z rias na potravinárske 
použitie. 
32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické sý-
tené nápoje; nealkoholické nápoje; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; tab-
lety na prípravu šumivých nápojov. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna 
reklama; rozhlasová reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agen-
túry; navrhovanie reklamných materiálov; písanie 
reklamných textov; vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; rozširovanie 
reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tova-
rov; zásielkové reklamné služby; lepenie plagá-
tov; prenájom reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch; prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
marketing; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né sprostredkovateľské služby; maloobchodné 
alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami  
a s lekárskymi potrebami. 
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručova-
nie novín a časopisov; distribúcia tovarov na do-
bierku. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, biela, ružová, čierna 
(731) UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 

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

(210) 768-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 5, 29, 32, 35, 39 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; vitamínové príp-

ravky; minerálne výživové doplnky; výživové do-
plnky; diétne potraviny na lekárske použitie; lie-
ky pre humánnu medicínu; sirupy na farmaceu-
tické použitie; výživové prípravky s liečivými 
účinkami na terapeutické a lekárske použitie; mi-
nerálne výživové doplnky; bylinkové čaje na le-
kárske použitie; liečivé rastliny; liečivé nápoje; 
pastilky na farmaceutické použitie; liekové kap-
suly; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky 
na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske 
použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; biel-
kovinové prípravky na lekárske použitie; bielko-
vinové potraviny na lekárske použitie; balzamy 
na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; 
tuky na lekárske použitie; soli na lekárske použi-
tie; tinktúry na lekárske použitie; bylinkové vý-
ťažky na lekárske použitie; rastlinné výťažky na 
farmaceutické použitie; proteínové výživové do-
plnky; farmaceutické prípravky na ošetrovanie 
pokožky; diétne potraviny na lekárske použitie; 
bielkovinové výživové doplnky; rastlinné výťaž-
ky na farmaceutické použitie; včelia materská 
kašička na farmaceutické použitie; propolis na 
farmaceutické použitie; glukózové výživové do-
plnky. 
29 - Želatína; potravinárska želatína; potravinár-
ske oleje a tuky; výťažky z rias na potravinárske 
použitie. 
32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické sý-
tené nápoje; nealkoholické nápoje; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; tab-
lety na prípravu šumivých nápojov. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna 
reklama; rozhlasová reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agen-
túry; navrhovanie reklamných materiálov; písanie 
reklamných textov; vydávanie reklamných tex-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; rozširo-
vanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek 
tovarov; zásielkové reklamné služby; lepenie pla-
gátov; prenájom reklamných materiálov; prená-
jom reklamných plôch; prenájom reklamného ča-
su v komunikačných médiách; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; marketing; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); podpora predaja (pre tretie osoby); ob-
chodné sprostredkovateľské služby; maloobchod-
né alebo veľkoobchodné služby s farmaceutický-
mi, zverolekárskymi a zdravotníckymi príprav-
kami a s lekárskymi potrebami. 
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručova-
nie novín a časopisov; distribúcia tovarov na do-
bierku. 
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(540) 

  
 

(591) biela, tyrkysovo modrá, čierna 
(731) UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 

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

(210) 769-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 5, 29, 32, 35, 39 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; vitamínové príp-

ravky; minerálne výživové doplnky; výživové do-
plnky; diétne potraviny na lekárske použitie; lie-
ky pre humánnu medicínu; sirupy na farmaceu-
tické použitie; výživové prípravky s liečivými 
účinkami na terapeutické a lekárske použitie; mi-
nerálne výživové doplnky; bylinkové čaje na le-
kárske použitie; liečivé rastliny; liečivé nápoje; 
pastilky na farmaceutické použitie; liekové kap-
suly; žuvačky na lekárske použitie; diétne látky 
na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske 
použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; biel-
kovinové prípravky na lekárske použitie; bielko-
vinové potraviny na lekárske použitie; balzamy 
na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; 
tuky na lekárske použitie; soli na lekárske použi-
tie; tinktúry na lekárske použitie; bylinkové vý-
ťažky na lekárske použitie; rastlinné výťažky na 
farmaceutické použitie; proteínové výživové do-
plnky; farmaceutické prípravky na ošetrovanie 
pokožky; diétne potraviny na lekárske použitie; 
bielkovinové výživové doplnky; rastlinné výťaž-
ky na farmaceutické použitie; včelia materská 
kašička na farmaceutické použitie; propolis na 
farmaceutické použitie; glukózové výživové do-
plnky. 
29 - Želatína; potravinárska želatína; potravinár-
ske oleje a tuky; výťažky z rias na potravinárske 
použitie. 
32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické sý-
tené nápoje; nealkoholické nápoje; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; tab-
lety na prípravu šumivých nápojov. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); televízna 
reklama; rozhlasová reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agen-
túry; navrhovanie reklamných materiálov; písa-
nie reklamných textov; vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; roz-
širovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzo-
riek tovarov; zásielkové reklamné služby; lepenie 
plagátov; prenájom reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných plôch; prenájom reklamného  
 

času v komunikačných médiách; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné 
sprostredkovateľské služby; maloobchodné alebo 
veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zvero-
lekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s le-
kárskymi potrebami. 
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručova-
nie novín a časopisov; distribúcia tovarov na do-
bierku. 

(540) 

  
 

(591) červená, ružová, žltá, biela, čierna 
(731) UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 

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

(210) 771-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 3 - Mydlá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; 

rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; bie-
liace pracie prášky; ústne vody (nie na lekárske 
použitie); laky na nechty; prípravky na líčenie; 
vlasové vody; krémy na obuv; farby na vlasy; fa-
rebné tónovače na vlasy; leštiace prípravky; vos-
ky na obuv; leštiace prípravky na nábytok a dláž-
ku; vosky na parkety; kolínske vody; kozmetické 
prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky; 
vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruz-
ky; leštiace krémy; kozmetické krémy; sóda na 
čistenie; krémy na kožu; prípravky na odstraňo-
vanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo vý-
robnom procese a na lekárske použitie); príprav-
ky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky 
(nie na použitie vo výrobnom procese); odličova-
cie prípravky; prípravky na čistenie zubov; prí-
pravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre 
domácnosť); antistatické prípravky na použitie v 
domácnosti; odlakovače; voňavky; toaletné vody; 
prášok pranie z kôry kviláje mydlovej; depilačné 
prípravky; epilačné prípravky; depilačný vosk; 
predpieracie a namáčacie prípravky; líčidlá; čis-
tiace prípravky; vazelína na kozmetické použitie; 
čistiace oleje; voňavkárske oleje; kozmetické ple-
ťové vody; čistiace toaletné mlieka; pracie pro-
striedky; toaletné prípravky; čistiace prípravky 
na okná automobilov; kozmetické prípravky na 
obočie; šampóny; parfumy; prípravky na ošetro-
vanie nechtov; voňavkárske výrobky; kozmetické 
prípravky na starostlivosť o pleť; pomády na koz- 
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 metické použitie; prípravky na holenie; dezodo-
račné mydlá; voňavé vrecúška do bielizne; my-
dielka; ceruzky na obočie; antiperspiranty (kozme-
tické výrobky); mydlá proti poteniu; kozmetické 
prípravky na opaľovanie; soli do kúpeľa nie na 
lekárske použitie; dezodoranty (parfuméria); avi-
váže; šampóny pre zvieratá chované v domácnos-
ti (neliečivé toaletné prípravky); vody po holení; 
laky na vlasy; špirály na riasy, maskary; spreje 
na osvieženie dychu; prípravky na suché čistenie; 
osviežovače vzduchu; osviežovače dychu; dezo-
doranty pre zvieratá chované v domácnosti; umý-
vacie prípravky na osobnú hygienu; prípravky  
z aloy pravej na kozmetické použitie; lesky na 
pery; balzamy (nie na lekárske použitie); ochran-
né prípravky na opaľovanie; leštidlá na obuv; príp-
ravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); vla-
sové kondicionéry; neliečivé umývacie prípravky 
na osobnú hygienu; odlakovače na nechty; vosky 
na podlahy; šampóny pre zvieratá (neliečivé hy-
gienické prípravky). 
5 - Náplasti; prípravky proti moliam; lepkavé pás-
ky na chytanie múch; biocídy; insekticídy; vata na 
lekárske použitie; prípravky na umývanie psov 
(insekticídy); herbicídy; potraviny pre dojčatá; su-
šené mlieko pre dojčatá; detské plienky; výživo-
vé doplnky pre ľudí a zvieratá; hygienické tam-
póny; menštruačné tampóny; menštruačné vlož-
ky; hygienické obrúsky; insekticídy; vata na le-
kárske použitie; liečivé čaje; potraviny pre bato-
ľatá. 
16 - Papier; tlačoviny; lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; toaletný papier; kni-
hy; baliaci papier; papierové vreckovky; papie-
rové alebo plastové vrecká na odpadky; papiero-
vé servítky; papierové obrúsky (prestieranie); 
papierové utierky; papierové alebo plastové ab-
sorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; 
papierové alebo plastové hárky alebo fólie regu-
lujúce vlhkosť na balenie potravín. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; súpravy ku-
chynského riadu; tepelnoizolačné nádoby na ná-
poje (termosky); špongie na umývanie; mopy; 
kefy; potreby pre domácnosť; potreby na prípra-
vu jedál (nie elektrické); drôtenky na použitie  
v kuchyni; špongie pre domácnosť; kefky na umý-
vanie riadu; podložky na pečenie; nádoby na po-
užitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchynský 
riad na podávanie jedál. 
29 - Želatína; pokrmové tuky; sardely (neživé); 
arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové mas-
lo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bie-
lok; krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky 
na vývary (bujóny); kaviár; konzervované ovo-
cie; údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové 
hranolčeky; kyslá kapusta; sušený kokos; potra-
vinársky repkový olej; koncentrované vývary; 
džemy; mrazené ovocie; polievky; hrozienka su-
šené; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; 
varená zelenina; sušená zelenina; potravinárske 
oleje; smotana (mliečne výrobky); syry; kandi-
zované ovocie; krokety; kôrovce (neživé); datle; 
mlieko; raky (neživé); rybie plátky (filé); syridlá; 
dusené ovocie; ovocná dreň; ovocné rôsoly; mä-
so; ryby (neživé); potravinárska želatína; huspe-
nina; divina; ďumbierový džem (zázvorový); 
konzervované sójové bôby (potraviny); tukové 
nátierky na chlieb; slede (neživé); homáre (neživé);  
 

potravinársky kukuričný olej; potravinársky olej 
z palmových orechov; potravinársky sezamový 
olej; ustrice (neživé); potravinárska želatína z rýb; 
šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové po-
lievky; zeleninové šťavy na prípravu jedál; mä-
sové výťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys (mlieč-
ny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým obsahom 
mlieka); srvátka; mliečne výrobky; langusty (ne-
živé); slanina; konzervovaná šošovica; margarín; 
marmelády; špik (potraviny); mušle (neživé); mäk-
kýše (neživé); konzumný palmový olej; spraco-
vané škrupinové ovocie; vajcia; sušené vajcia; pe-
čeňová paštéta; konzervovaná cibuľa; konzervo-
vané olivy; potravinársky olivový olej; potravi-
nársky kostný olej; pektín na prípravu jedál; na-
kladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobásy, 
salámy, párky; solené potraviny; prípravky na 
výrobu polievok; paradajkový pretlak; zelenino-
vé šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardin-
ky (neživé); lososy (neživé); konzumný loj; tu-
niaky (neživé); paradajková šťava na prípravu 
jedál; potravinársky slnečnicový olej; držky; kon-
zervované hľuzovky; hydina (mäso); ovocné šup-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; konzervo-
vané šampiňóny; kokosový tuk; potravinársky 
kokosový olej; konzervovaná fazuľa; pečeň; po-
traviny z rýb; plátky sušeného ovocia; mušle jed-
lé (neživé); ovocie naložené v alkohole; konzer-
vované ryby; konzervované mäso; morské raky 
(neživé); slimačie vajcia (konzumné); tofu; šľa-
hačka; bravčové mäso; konzervy s rybami; rybia 
múčka (potraviny); konzervy s ovocím; mäsové 
konzervy; zemiakové placky; ryby v slanom ná-
leve; holotúrie (morské živočíchy) (neživé); kon-
zervy so zeleninou; párky v cestíčku; zemiakové 
vločky; jablkový kompót; brusnicový kompót; 
tahini (nátierka zo sezamových jadier); hummus 
(cícerová kaša); opekané morské riasy; ovocné 
chuťovky; kyslé mlieko; sójové mlieko (náhrad-
ka mlieka); mliečne koktaily; papriková nátierka 
(konzervované koreniny); lúpané slnečnicové se-
mená; rybacia pena; vtáčie mlieko (nealkoholic-
ké); zeleninová pena; rybie ikry (potraviny); lú-
pané semená; aloa pravá (potraviny); konzervo-
vaný cesnak; mlieko obohatené bielkovinami; 
ľanový olej na prípravu jedál; nízkotučné zemia-
kové lupienky; mliečne fermenty na prípravu je-
dál; kompóty; kondenzované sladené mlieko; pa-
radajková pasta; pasta z tekvicovej dužiny; bak-
lažánová pasta; arašidové mlieko na prípravu je-
dál; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); konzervované artičo-
ky; ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; 
sušené mlieko; kandizované orechy; ochutené ore-
chy; spracované lieskové orechy; konzervované 
bobuľové ovocie; guakamola (avokádová nátier-
ka); vyprážané cibuľové krúžky; citrónová šťava 
na prípravu jedál; ovsené mlieko; rastlinná smo-
tana; mrazom sušená zelenina; extra panenský oli-
vový olej; spracovaná sladká kukurica; orechové 
nátierky; zemiakové knedle; párky na prípravu 
hotdogov; párky v kukuričnom cestíčku (corn dogs); 
potravinársky sójový olej; náhradky mlieka; man-
dľové mlieko; arašidové mlieko; kokosové mlie-
ko; kokosové mlieko na prípravu jedál; nápoje  
z kokosového mlieka; ryžové mlieko na prípravu 
jedál; nápoje z mandľového mlieka; nápoje z ara-
šidového mlieka. 
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30 - Cestoviny; mandľové cesto; aníz (semená); 
badián; cukrovinky na zdobenie vianočných strom-
čekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
aromatické prípravky do potravín; koreniny; ne-
kysnutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; 
sucháre; sušienky, keksy; sušienky; mätové cuk-
ríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; ká-
va; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové 
náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); 
kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); prí-
pravky z obilnín; žuvačky; cigória (kávová ná-
hradka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (ko-
renie); chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske 
výrobky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
stužovače šľahačky; smotanové zmrzliny; pala-
cinky; príchute do potravín (okrem éterických 
esencií a esenciálnych olejov); kuchynská soľ; 
zahusťovacie prípravky na varenie; kurkuma (pot-
ravina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, me-
dovníky; nové korenie; múka; fazuľová múka; 
kukuričná múka; horčicová múčka; jačmenná mú-
ka; sójová múka; pšeničná múka (výražková); 
škrob (potraviny); droždie do cesta; keksy; cukor; 
cukrárske aromatické prísady (okrem esenciál-
nych olejov); prášok do pečiva; cestá na koláče; 
ďumbier (korenie); ľad (prírodný alebo umelý); 
ľad do nápojov; glukóza na prípravu jedál; krúpy 
(potraviny); ocot; kečup; mliečne kakaové nápo-
je; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové 
nápoje; kvások; droždie; mandľové pusinky (jem-
né pečivo); makaróny; mletá kukurica; melasový 
sirup; pražená kukurica; chlieb; med; horčica; muš-
kátové orechy; rezance; plnené koláče; sendviče; 
pastilky (cukrovinky); jemné pečivárske výrob-
ky; sušienky; pečivo (rožky); paprika (koreniny); 
pizza; čierne korenie; zemiaková múčka (potra-
viny); pudingy; pralinky; ravioly; sladké drievko 
(cukrovinky); ryža; šafran (korenie); omáčky 
(chuťové prísady); pšeničná krupica; špagety; tor-
ty; vanilkové príchute; vanilín (vanilková náh-
radka); zvitky (cestoviny); pečivo s mäsovou ná-
plňou; zmrzliny; mandľové cukrovinky; arašido-
vé cukrovinky; ovsené potraviny; ovsené vločky; 
pivný ocot; kávové nápoje; kakaové nápoje; čo-
koládové nápoje; kávové náhradky; obilninové 
vločky; marináda (chuťové prísady); kuskus (kru-
pica); pikantné zeleninové omáčky (chuťové prí-
sady); paradajková omáčka; majonézy; slané pe-
čivo (krekery); anglický krém; ovocné želé (cuk-
rovinky); müsli; ryžové koláče; sójová omáčka; 
jogurty mrazené (mrazené potraviny); tacos (me-
xické jedlo); kukuričné placky (tortilly); ľadový 
čaj; čajové nápoje; strúhanka; quiches (slaný ko-
láč); ryžové chuťovky; instantná kukuričná kaša 
(s vodou alebo s mliekom); kukuričná krupica; 
práškové droždie; sóda bikarbóna na prípravu je-
dál; konzervované záhradné bylinky (chuťové 
prísady); polevy na koláče; čokoládové peny; pe-
nové zákusky (cukrovinky); ovocné omáčky; ma-
rinády; syrové sendviče (cheeseburgers); pesto 
(bazalková omáčka); ľanové semená na prípravu 
jedál (koreniny); obilné klíčky (potraviny); cere-
álne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; glu-
ténové prísady na kuchárske použitie; omáčky na 
cestoviny; cereálne tyčinky; cestá na jedlá; cestá 
na zákusky; čokoládové cukrárske ozdoby; cuk-
rovinkové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; 
mliečna ryžová kaša; mleté orechy; posekaný  
 

cesnak (chuťové prísady); burritos (mexické pl-
nené placky); čokoládové nátierky; čokoládovo-
orieškové nátierky; knedle; agávový sirup (prí-
rodné sladidlo); harmančekové nápoje; mliečny 
karamel (dulce de leche); instantná ryža; hotdogy 
(teplé párky v rožku); ľadové kocky (konzumné); 
spracované semená používané ako koreniny; se-
zamové semená (koreniny); zelenina v štipľavom 
náleve. 
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; krmi-
vo pre zvieratá; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; 
čerstvá cvikla; otruby; čerstvé šampiňóny; čer-
stvé gaštany; čakanka; psie sucháre; čerstvé cit-
róny; kokosové orechy; krmivo pre vtáky; čerstvé 
uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica veľko-
plodá; čerstvá fazuľa; živé kvety; sušené kvety 
(na dekoráciu); suché krmivo; pšenica; čerstvé 
ovocie; borievky (plody); čerstvé záhradné by-
linky; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovica; 
podstielky pre zvieratá; kukurica; čerstvé liesko-
vé orechy; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy; poma-
ranče; jačmeň; čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé 
zemiaky; čerstvé hrozno; rebarbora; raž; nespra-
covaný konzumný sezam; mandle (ovocie); čer-
stvé arašidy; krmivo pre zvieratá chované v do-
mácnosti; čerstvý špenát; čerstvý cesnak; čerstvá 
tekvica kríčková. 
32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 
pivo; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová 
voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limo-
nád; hroznový mušt (nekvasený); sóda; paradaj-
kový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; tablety 
na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípra-
vu šumivých nápojov; sýtené vody; nealkoholic-
ké aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné ne-
ktáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový 
mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované 
ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické 
nápoje s aloou pravou; pivové koktaily; sójové 
nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje 
pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky 
mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; 
nealkoholické nápoje. 
33 - Mätový likér; horké likéry; aperitívy; desti-
lované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); kok-
taily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; 
likéry; medovina; liehoviny; brandy, vínovica; 
whisky; alkoholické nápoje okrem piva; alkoho-
lické nápoje s ovocím; rum; vodka. 
34 - Zápalky; tabak; zapaľovače pre fajčiarov; zá-
sobníky plynu do zapaľovačov; cigarety. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; veľkoobchodné služby s kozme-
tickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služ-
by s hygienickými potrebami pre ľudí; veľkoob-
chodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem 
piva); veľkoobchodné služby s toaletnými potre-
bami; veľkoobchodné služby so športovým tova-
rom; veľkoobchodné služby s potravinami; veľ-
koobchodné služby s tlačovinami; veľkoobchod-
né služby s odevmi; veľkoobchodné služby s pa-
piernickým tovarom; veľkoobchodné služby s učeb-
nými pomôckami; veľkoobchodné služby s pi-
vom; veľkoobchodné služby s hračkami; veľko- 
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obchodné služby s obuvou; veľkoobchodné služ-
by s tkaninami; maloobchodné služby s pivom; 
maloobchodné služby s potravinami; maloobchod-
né služby s hračkami; maloobchodné služby s obu-
vou; maloobchodné služby s odevmi; maloobchod-
né služby so športovými potrebami; maloob-
chodné služby s papiernickým tovarom; maloob-
chodné služby s učebnými pomôckami; maloob-
chodné služby s nealkoholickými nápojmi; ma-
loobchodné služby s čistiacimi potrebami; malo-
obchodné služby s toaletnými potrebami; malo-
obchodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem 
piva); maloobchodné služby s hygienickými pros-
triedkami pre ľudí; maloobchodné služby s koz-
metickými potrebami pre ľudí; maloobchodné 
služby s potravinami prostredníctvom internetu; 
maloobchodné služby s pivom prostredníctvom 
internetu; maloobchodné služby s odevmi pros-
tredníctvom internetu; maloobchodné služby s ne-
alkoholickými nápojmi prostredníctvom interne-
tu; maloobchodné služby s odevnými doplnkami; 
maloobchodné služby s kozmetickými a skrášľo-
vacími výrobkami; maloobchodné služby v ob-
chodných domoch s kozmetikou, toaletnými pot-
rebami, prístrojmi pre domácnosť, ručným nára-
dím, s optickými prístrojmi, elektrickým a elek-
tronickým tovarom pre domácnosť; maloob-
chodné služby s hračkami prostredníctvom inter-
netu; maloobchodné služby s kabelkami; malo-
obchodné služby so šperkmi prostredníctvom in-
ternetu; organizovanie virtuálnych, obchodných 
alebo reklamných veľtrhov prostredníctvom in-
ternetu; poskytovanie reklamného priestoru na sve-
tovej počítačovej sieti; obchodné administratívne 
služby súvisiace s uskutočňovaním predaja na 
svetovej počítačovej sieti; prenájom reklamných 
tabúľ; prenájom reklamných zariadení; prenájom 
reklamných plôch; prenájom predajných stánkov; 
marketing; prenájom bilbordov; predvádzanie to-
varu; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizo-
vanie reklamných materiálov; dražby; lepenie pla-
gátov; prenájom kancelárskych strojov a zariade-
ní; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; 
aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); zásobovacie služ-
by pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre 
iné podniky); prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; prenájom predajných au-
tomatov; prezentácie výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; organizovanie módnych 
prehliadok na podporu predaja; platené reklamné 
služby typu klikni sem; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; on line poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
správa spotrebiteľských vernostných programov; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama). 
36 - Nehnuteľnosti (služby); správa nehnuteľnos-
tí; správa nájomných domov; prenájom nehnu-
teľností; sprostredkovanie nehnuteľností; organi-
zovanie dobročinných zbierok; organizovanie 
zbierok; prenájom kancelárskych priestorov; pre- 
 

nájom nákupných priestorov; prenájom priesto-
rov v maloobchodnej predajni(okrem predajných 
stánkov); prenájom priestorov v obchodných cen-
trách (okrem predajných stánkov); prenájom ob-
chodných priestorov; vyberanie nájomného; ús-
chovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; úschova cenností; správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby); prenájom bytov; poskytovanie 
zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, dop-
rava; balenie tovarov; vykladanie nákladov; do-
ručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); 
skladovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; 
doprava, preprava; expedičné služby; doručova-
cie služby (správy alebo tovar); balenie tovarov; 
distribúcia tovarov na dobierku; logistické služby 
v doprave. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); or-
ganizovanie módnych prehliadok na zábavné úče-
ly. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné je-
dálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackba-
ry); bary (služby). 

(540) 

  
 

(591) modrá, žlto-oranžová, sivá, zelená, tmavo modrá 
(731) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava - mestská časť Petržalka, SK; 
 
 

(210) 773-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 3 - Mydlá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; 

rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; bie-
liace pracie prášky; ústne vody (nie na lekárske 
použitie); laky na nechty; prípravky na líčenie; 
vlasové vody; krémy na obuv; farby na vlasy; fa-
rebné tónovače na vlasy; leštiace prípravky; vos-
ky na obuv; leštiace prípravky na nábytok a dláž-
ku; vosky na parkety; kolínske vody; kozmetické 
prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky; 
vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruz-
ky; leštiace krémy; kozmetické krémy; sóda na 
čistenie; krémy na kožu; prípravky na odstraňo-
vanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo vý-
robnom procese a na lekárske použitie); príprav-
ky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky 
(nie na použitie vo výrobnom procese); odličova-
cie prípravky; prípravky na čistenie zubov; prí-
pravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre 
domácnosť); antistatické prípravky na použitie  
v domácnosti; odlakovače; voňavky; toaletné vo-
dy; prášok pranie z kôry kviláje mydlovej; depi-
lačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný  
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 vosk; predpieracie a namáčacie prípravky; líčid-
lá; čistiace prípravky; vazelína na kozmetické 
použitie; čistiace oleje; voňavkárske oleje; koz-
metické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; 
pracie prostriedky; toaletné prípravky; čistiace 
prípravky na okná automobilov; kozmetické príp-
ravky na obočie; šampóny; parfumy; prípravky 
na ošetrovanie nechtov; voňavkárske výrobky; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; 
pomády na kozmetické použitie; prípravky na 
holenie; dezodoračné mydlá; voňavé vrecúška do 
bielizne; mydielka; ceruzky na obočie; antiper-
spiranty (kozmetické výrobky); mydlá proti po-
teniu; kozmetické prípravky na opaľovanie; soli 
do kúpeľa nie na lekárske použitie; dezodoranty 
(parfuméria); aviváže; šampóny pre zvieratá cho-
vané v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); 
vody po holení; laky na vlasy; špirály na riasy, 
maskary; spreje na osvieženie dychu; prípravky 
na suché čistenie; osviežovače vzduchu; osvie-
žovače dychu; dezodoranty pre zvieratá chované 
v domácnosti; umývacie prípravky na osobnú 
hygienu; prípravky z aloy pravej na kozmetické 
použitie; lesky na pery; balzamy (nie na lekárske 
použitie); ochranné prípravky na opaľovanie; leš-
tidlá na obuv; prípravky do kúpeľa (nie na lekár-
ske použitie); vlasové kondicionéry; neliečivé 
umývacie prípravky na osobnú hygienu; odlako-
vače na nechty; vosky na podlahy; šampóny pre 
zvieratá (neliečivé hygienické prípravky). 
5 - Náplasti; prípravky proti moliam; lepkavé 
pásky na chytanie múch; biocídy; insekticídy; va-
ta na lekárske použitie; prípravky na umývanie 
psov (insekticídy); herbicídy; potraviny pre doj-
čatá; sušené mlieko pre dojčatá; detské plienky; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; hygienické 
tampóny; menštruačné tampóny; menštruačné 
vložky; hygienické obrúsky; insekticídy; vata na 
lekárske použitie; liečivé čaje; potraviny pre ba-
toľatá. 
16 - Papier; tlačoviny; lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; toaletný papier; kni-
hy; baliaci papier; papierové vreckovky; papie-
rové alebo plastové vrecká na odpadky; papiero-
vé servítky; papierové obrúsky (prestieranie); 
papierové utierky; papierové alebo plastové ab-
sorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; 
papierové alebo plastové hárky alebo fólie regu-
lujúce vlhkosť na balenie potravín. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; súpravy ku-
chynského riadu; tepelnoizolačné nádoby na ná-
poje (termosky); špongie na umývanie; mopy; 
kefy; potreby pre domácnosť; potreby na prípra-
vu jedál (nie elektrické); drôtenky na použitie  
v kuchyni; špongie pre domácnosť; kefky na umý-
vanie riadu; podložky na pečenie; nádoby na po-
užitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchynský 
riad na podávanie jedál. 
29 - Želatína; pokrmové tuky; sardely (neživé); 
arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové mas-
lo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bie-
lok; krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky 
na vývary (bujóny); kaviár; konzervované ovo-
cie; údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové 
hranolčeky; kyslá kapusta; sušený kokos; potra-
vinársky repkový olej; koncentrované vývary; 
džemy; mrazené ovocie; polievky; hrozienka su-
šené; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina;  
 

varená zelenina; sušená zelenina; potravinárske 
oleje; smotana (mliečne výrobky); syry; kandi-
zované ovocie; krokety; kôrovce (neživé); datle; 
mlieko; raky (neživé); rybie plátky (filé); syridlá; 
dusené ovocie; ovocná dreň; ovocné rôsoly; mä-
so; ryby (neživé); potravinárska želatína; huspe-
nina; divina; ďumbierový džem (zázvorový); kon-
zervované sójové bôby (potraviny); tukové ná-
tierky na chlieb; slede (neživé); homáre (neživé); 
potravinársky kukuričný olej; potravinársky olej 
z palmových orechov; potravinársky sezamový 
olej; ustrice (neživé); potravinárska želatína z rýb; 
šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové po-
lievky; zeleninové šťavy na prípravu jedál; mä-
sové výťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys 
(mliečny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým ob-
sahom mlieka); srvátka; mliečne výrobky; lan-
gusty (neživé); slanina; konzervovaná šošovica; 
margarín; marmelády; špik (potraviny); mušle 
(neživé); mäkkýše (neživé); konzumný palmový 
olej; spracované škrupinové ovocie; vajcia; suše-
né vajcia; pečeňová paštéta; konzervovaná cibu-
ľa; konzervované olivy; potravinársky olivový 
olej; potravinársky kostný olej; pektín na prípravu 
jedál; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; 
klobásy, salámy, párky; solené potraviny; príp-
ravky na výrobu polievok; paradajkový pretlak; 
zeleninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; 
sardinky (neživé); lososy (neživé); konzumný 
loj; tuniaky (neživé); paradajková šťava na príp-
ravu jedál; potravinársky slnečnicový olej; držky; 
konzervované hľuzovky; hydina (mäso); ovocné 
šupky; mleté mandle; spracované arašidy; kon-
zervované šampiňóny; kokosový tuk; potravinár-
sky kokosový olej; konzervovaná fazuľa; pečeň; 
potraviny z rýb; plátky sušeného ovocia; mušle 
jedlé (neživé); ovocie naložené v alkohole; kon-
zervované ryby; konzervované mäso; morské ra-
ky (neživé); slimačie vajcia (konzumné); tofu; 
šľahačka; bravčové mäso; konzervy s rybami; 
rybia múčka (potraviny); konzervy s ovocím; mä-
sové konzervy; zemiakové placky; ryby v slanom 
náleve; holotúrie (morské živočíchy) (neživé); kon-
zervy so zeleninou; párky v cestíčku; zemiakové 
vločky; jablkový kompót; brusnicový kompót; 
tahini (nátierka zo sezamových jadier); hummus 
(cícerová kaša); opekané morské riasy; ovocné 
chuťovky; kyslé mlieko; sójové mlieko (náhrad-
ka mlieka); mliečne koktaily; papriková nátierka 
(konzervované koreniny); lúpané slnečnicové se-
mená; rybacia pena; vtáčie mlieko (nealkoholic-
ké); zeleninová pena; rybie ikry (potraviny); lú-
pané semená; aloa pravá (potraviny); konzervo-
vaný cesnak; mlieko obohatené bielkovinami; ľa-
nový olej na prípravu jedál; nízkotučné zemiako-
vé lupienky; mliečne fermenty na prípravu jedál; 
kompóty; kondenzované sladené mlieko; para-
dajková pasta; pasta z tekvicovej dužiny; bakla-
žánová pasta; arašidové mlieko na prípravu jedál; 
mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové mlie-
ko (náhradka mlieka); konzervované artičoky; 
ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; suše-
né mlieko; kandizované orechy; ochutené ore-
chy; spracované lieskové orechy; konzervované 
bobuľové ovocie; guakamola (avokádová nátier-
ka); vyprážané cibuľové krúžky; citrónová šťava 
na prípravu jedál; ovsené mlieko; rastlinná smo-
tana; mrazom sušená zelenina; extra panenský  
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olivový olej; spracovaná sladká kukurica; ore-
chové nátierky; zemiakové knedle; párky na príp-
ravu hotdogov; párky v kukuričnom cestíčku (corn 
dogs); potravinársky sójový olej; náhradky mlie-
ka; mandľové mlieko; arašidové mlieko; kokoso-
vé mlieko; kokosové mlieko na prípravu jedál; 
nápoje z kokosového mlieka; ryžové mlieko na 
prípravu jedál; nápoje z mandľového mlieka; ná-
poje z arašidového mlieka. 
30 - Cestoviny; mandľové cesto; aníz (semená); 
badián; cukrovinky na zdobenie vianočných strom-
čekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
aromatické prípravky do potravín; koreniny; ne-
kysnutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; 
sucháre; sušienky, keksy; sušienky; mätové cuk-
ríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; ká-
va; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové 
náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); 
kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); príp-
ravky z obilnín; žuvačky; cigória (kávová náh-
radka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (kore-
nie); chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske vý-
robky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
stužovače šľahačky; smotanové zmrzliny; pala-
cinky; príchute do potravín (okrem éterických 
esencií a esenciálnych olejov); kuchynská soľ; 
zahusťovacie prípravky na varenie; kurkuma (pot-
ravina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, me-
dovníky; nové korenie; múka; fazuľová múka; 
kukuričná múka; horčicová múčka; jačmenná 
múka; sójová múka; pšeničná múka (výražková); 
škrob (potraviny); droždie do cesta; keksy; cu-
kor; cukrárske aromatické prísady (okrem esen-
ciálnych olejov); prášok do pečiva; cestá na ko-
láče; ďumbier (korenie); ľad (prírodný alebo ume-
lý); ľad do nápojov; glukóza na prípravu jedál; 
krúpy (potraviny); ocot; kečup; mliečne kakaové 
nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokolá-
dové nápoje; kvások; droždie; mandľové pusinky 
(jemné pečivo); makaróny; mletá kukurica; me-
lasový sirup; pražená kukurica; chlieb; med; hor-
čica; muškátové orechy; rezance; plnené koláče; 
sendviče; pastilky (cukrovinky); jemné pečivár-
ske výrobky; sušienky; pečivo (rožky); paprika 
(koreniny); pizza; čierne korenie; zemiaková múč-
ka (potraviny); pudingy; pralinky; ravioly; sladké 
drievko (cukrovinky); ryža; šafran (korenie); 
omáčky (chuťové prísady); pšeničná krupica; 
špagety; torty; vanilkové príchute; vanilín (vanil-
ková náhradka); zvitky (cestoviny); pečivo s mä-
sovou náplňou; zmrzliny; mandľové cukrovinky; 
arašidové cukrovinky; ovsené potraviny; ovsené 
vločky; pivný ocot; kávové nápoje; kakaové ná-
poje; čokoládové nápoje; kávové náhradky; obil-
ninové vločky; marináda (chuťové prísady); kus-
kus (krupica); pikantné zeleninové omáčky (chu-
ťové prísady); paradajková omáčka; majonézy; 
slané pečivo (krekery); anglický krém; ovocné 
želé (cukrovinky); müsli; ryžové koláče; sójová 
omáčka; jogurty mrazené (mrazené potraviny); 
tacos (mexické jedlo); kukuričné placky (tortilly); 
ľadový čaj; čajové nápoje; strúhanka; quiches 
(slaný koláč); ryžové chuťovky; instantná kuku-
ričná kaša (s vodou alebo s mliekom); kukuričná 
krupica; práškové droždie; sóda bikarbóna na 
prípravu jedál; konzervované záhradné bylinky 
(chuťové prísady); polevy na koláče; čokoládové 
peny; penové zákusky (cukrovinky); ovocné omáč- 
 

ky; marinády; syrové sendviče (cheeseburgers); 
pesto (bazalková omáčka); ľanové semená na príp-
ravu jedál (koreniny); obilné klíčky (potraviny); 
cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; 
gluténové prísady na kuchárske použitie; omáčky 
na cestoviny; cereálne tyčinky; cestá na jedlá; 
cestá na zákusky; čokoládové cukrárske ozdoby; 
cukrovinkové cukrárske ozdoby; orechy v čoko-
láde; mliečna ryžová kaša; mleté orechy; poseka-
ný cesnak (chuťové prísady); burritos (mexické 
plnené placky); čokoládové nátierky; čokoládo-
vo-orieškové nátierky; knedle; agávový sirup 
(prírodné sladidlo); harmančekové nápoje; mlieč-
ny karamel (dulce de leche); instantná ryža; hot-
dogy (teplé párky v rožku); ľadové kocky (kon-
zumné); spracované semená používané ako koreni-
ny; sezamové semená (koreniny); zelenina v štip-
ľavom náleve. 
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; krmi-
vo pre zvieratá; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; 
čerstvá cvikla; otruby; čerstvé šampiňóny; čer-
stvé gaštany; čakanka; psie sucháre; čerstvé cit-
róny; kokosové orechy; krmivo pre vtáky; čer-
stvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica 
veľkoplodá; čerstvá fazuľa; živé kvety; sušené 
kvety (na dekoráciu); suché krmivo; pšenica; čer-
stvé ovocie; borievky (plody); čerstvé záhradné 
bylinky; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovica; 
podstielky pre zvieratá; kukurica; čerstvé liesko-
vé orechy; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy; poma-
ranče; jačmeň; čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé 
zemiaky; čerstvé hrozno; rebarbora; raž; nespra-
covaný konzumný sezam; mandle (ovocie); čer-
stvé arašidy; krmivo pre zvieratá chované v do-
mácnosti; čerstvý špenát; čerstvý cesnak; čerstvá 
tekvica kríčková. 
32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 
pivo; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová 
voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limo-
nád; hroznový mušt (nekvasený); sóda; paradaj-
kový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; tablety 
na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípra-
vu šumivých nápojov; sýtené vody; nealkoholic-
ké aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné ne-
ktáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový 
mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované 
ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické 
nápoje s aloou pravou; pivové koktaily; sójové 
nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje 
pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky 
mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; 
nealkoholické nápoje. 
33 - Mätový likér; horké likéry; aperitívy; desti-
lované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); kok-
taily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; 
likéry; medovina; liehoviny; brandy, vínovica; 
whisky; alkoholické nápoje okrem piva; alkoho-
lické nápoje s ovocím; rum; vodka. 
34 - Zápalky; tabak; zapaľovače pre fajčiarov; zá-
sobníky plynu do zapaľovačov; cigarety. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; veľkoobchodné služby s kozme-
tickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služ-
by s hygienickými potrebami pre ľudí; veľkoob- 
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chodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem 
piva); veľkoobchodné služby s toaletnými potre-
bami; veľkoobchodné služby so športovým tova-
rom; veľkoobchodné služby s potravinami; veľ-
koobchodné služby s tlačovinami; veľkoobchod-
né služby s odevmi; veľkoobchodné služby s pa-
piernickým tovarom; veľkoobchodné služby s učeb-
nými pomôckami; veľkoobchodné služby s pi-
vom; veľkoobchodné služby s hračkami; veľko-
obchodné služby s obuvou; veľkoobchodné služ-
by s tkaninami; maloobchodné služby s pivom; 
maloobchodné služby s potravinami; maloobchod-
né služby s hračkami; maloobchodné služby s obu-
vou; maloobchodné služby s odevmi; maloob-
chodné služby so športovými potrebami; malo-
obchodné služby s papiernickým tovarom; malo-
obchodné služby s učebnými pomôckami; malo-
obchodné služby s nealkoholickými nápojmi; ma-
loobchodné služby s čistiacimi potrebami; malo-
obchodné služby s toaletnými potrebami; malo-
obchodné služby s alkoholickými nápojmi (ok-
rem piva); maloobchodné služby s hygienickými 
prostriedkami pre ľudí; maloobchodné služby s koz-
metickými potrebami pre ľudí; maloobchodné 
služby s potravinami prostredníctvom internetu; 
maloobchodné služby s pivom prostredníctvom 
internetu; maloobchodné služby s odevmi pros-
tredníctvom internetu; maloobchodné služby s ne-
alkoholickými nápojmi prostredníctvom interne-
tu; maloobchodné služby s odevnými doplnkami; 
maloobchodné služby s kozmetickými a skrášľo-
vacími výrobkami; maloobchodné služby v ob-
chodných domoch s kozmetikou, toaletnými pot-
rebami, prístrojmi pre domácnosť, ručným nára-
dím, s optickými prístrojmi, elektrickým a elek-
tronickým tovarom pre domácnosť; maloobchod-
né služby s hračkami prostredníctvom internetu; 
maloobchodné služby s kabelkami; maloobchod-
né služby so šperkmi prostredníctvom internetu; 
organizovanie virtuálnych, obchodných alebo rek-
lamných veľtrhov prostredníctvom internetu; pos-
kytovanie reklamného priestoru na svetovej počí-
tačovej sieti; obchodné administratívne služby 
súvisiace s uskutočňovaním predaja na svetovej 
počítačovej sieti; prenájom reklamných tabúľ; 
prenájom reklamných zariadení; prenájom rek-
lamných plôch; prenájom predajných stánkov; 
marketing; prenájom bilbordov; predvádzanie to-
varu; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; 
lepenie plagátov; prenájom kancelárskych strojov 
a zariadení; poradenstvo pri organizovaní a ria-
dení obchodnej činnosti; vydávanie reklamných 
textov; aranžovanie výkladov; reklamné agentú-
ry; podpora predaja (pre tretie osoby); zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; prenájom predajných 
automatov; prezentácie výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu predaja; platené rek-
lamné služby typu klikni sem; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových  
 

stránok; on line poskytovanie obchodného prie-
storu pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
správa spotrebiteľských vernostných programov; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama). 
36 - Nehnuteľnosti (služby); správa nehnuteľnos-
tí; správa nájomných domov; prenájom nehnu-
teľností; sprostredkovanie nehnuteľností; organi-
zovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbie-
rok; prenájom kancelárskych priestorov; prená-
jom nákupných priestorov; prenájom priestorov  
v maloobchodnej predajni(okrem predajných 
stánkov); prenájom priestorov v obchodných 
centrách (okrem predajných stánkov); prenájom 
obchodných priestorov; vyberanie nájomného; 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; úschova cenností; správcovstvo majetku (pre 
tretie osoby); prenájom bytov; poskytovanie zliav 
vo vybraných zariadeniach prostredníctvom člen-
skej karty. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, dop-
rava; balenie tovarov; vykladanie nákladov; do-
ručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úscho-
va); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skla-
dísk; doprava, preprava; expedičné služby; doru-
čovacie služby (správy alebo tovar); balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; logistické 
služby v doprave. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); or-
ganizovanie módnych prehliadok na zábavné účely. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné 
jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snac-
kbary); bary (služby). 

(540) 

  
 

(591) modrá, žlto-oranžová, sivá, zelená, tmavo modrá 
(731) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava - mestská časť Petržalka, SK; 
 
 

(210) 774-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 3 - Mydlá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; 

rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; bie-
liace pracie prášky; ústne vody (nie na lekárske 
použitie); laky na nechty; prípravky na líčenie; 
vlasové vody; krémy na obuv; farby na vlasy; fa-
rebné tónovače na vlasy; leštiace prípravky; vos-
ky na obuv; leštiace prípravky na nábytok a dláž-
ku; vosky na parkety; kolínske vody; kozmetické 
prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky; 
vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruz-
ky; leštiace krémy; kozmetické krémy; sóda na 
čistenie; krémy na kožu; prípravky na odstraňo-
vanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo vý-
robnom procese a na lekárske použitie); príprav- 
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 ky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky 
(nie na použitie vo výrobnom procese); odličova-
cie prípravky; prípravky na čistenie zubov; príp-
ravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre 
domácnosť); antistatické prípravky na použitie  
v domácnosti; odlakovače; voňavky; toaletné vo-
dy; prášok pranie z kôry kviláje mydlovej; depi-
lačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný 
vosk; predpieracie a namáčacie prípravky; líčid-
lá; čistiace prípravky; vazelína na kozmetické 
použitie; čistiace oleje; voňavkárske oleje; koz-
metické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; 
pracie prostriedky; toaletné prípravky; čistiace 
prípravky na okná automobilov; kozmetické príp-
ravky na obočie; šampóny; parfumy; prípravky 
na ošetrovanie nechtov; voňavkárske výrobky; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; 
pomády na kozmetické použitie; prípravky na 
holenie; dezodoračné mydlá; voňavé vrecúška do 
bielizne; mydielka; ceruzky na obočie; antiper-
spiranty (kozmetické výrobky); mydlá proti po-
teniu; kozmetické prípravky na opaľovanie; soli 
do kúpeľa nie na lekárske použitie; dezodoranty 
(parfuméria); aviváže; šampóny pre zvieratá cho-
vané v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); 
vody po holení; laky na vlasy; špirály na riasy, 
maskary; spreje na osvieženie dychu; prípravky 
na suché čistenie; osviežovače vzduchu; osvie-
žovače dychu; dezodoranty pre zvieratá chované 
v domácnosti; umývacie prípravky na osobnú 
hygienu; prípravky z aloy pravej na kozmetické 
použitie; lesky na pery; balzamy (nie na lekárske 
použitie); ochranné prípravky na opaľovanie; leš-
tidlá na obuv; prípravky do kúpeľa (nie na lekár-
ske použitie); vlasové kondicionéry; neliečivé 
umývacie prípravky na osobnú hygienu; odlako-
vače na nechty; vosky na podlahy; šampóny pre 
zvieratá (neliečivé hygienické prípravky). 
5 - Náplasti; prípravky proti moliam; lepkavé 
pásky na chytanie múch; biocídy; insekticídy; va-
ta na lekárske použitie; prípravky na umývanie 
psov (insekticídy); herbicídy; potraviny pre doj-
čatá; sušené mlieko pre dojčatá; detské plienky; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; hygienické 
tampóny; menštruačné tampóny; menštruačné 
vložky; hygienické obrúsky; insekticídy; vata na 
lekárske použitie; liečivé čaje; potraviny pre ba-
toľatá. 
16 - Papier; tlačoviny; lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; toaletný papier; kni-
hy; baliaci papier; papierové vreckovky; papiero-
vé alebo plastové vrecká na odpadky; papierové 
servítky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; papierové alebo plastové absorpčné 
hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové 
alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlh-
kosť na balenie potravín. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; súpravy ku-
chynského riadu; tepelnoizolačné nádoby na ná-
poje (termosky); špongie na umývanie; mopy; 
kefy; potreby pre domácnosť; potreby na prípra-
vu jedál (nie elektrické); drôtenky na použitie  
v kuchyni; špongie pre domácnosť; kefky na 
umývanie riadu; podložky na pečenie; nádoby na 
použitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchyn-
ský riad na podávanie jedál. 
29 - Želatína; pokrmové tuky; sardely (neživé); 
arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové mas- 
 

lo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bie-
lok; krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky 
na vývary (bujóny); kaviár; konzervované ovo-
cie; údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové 
hranolčeky; kyslá kapusta; sušený kokos; potra-
vinársky repkový olej; koncentrované vývary; dže-
my; mrazené ovocie; polievky; hrozienka sušené; 
nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; vare-
ná zelenina; sušená zelenina; potravinárske oleje; 
smotana (mliečne výrobky); syry; kandizované 
ovocie; krokety; kôrovce (neživé); datle; mlieko; 
raky (neživé); rybie plátky (filé); syridlá; dusené 
ovocie; ovocná dreň; ovocné rôsoly; mäso; ryby 
(neživé); potravinárska želatína; huspenina; divi-
na; ďumbierový džem (zázvorový); konzervova-
né sójové bôby (potraviny); tukové nátierky na 
chlieb; slede (neživé); homáre (neživé); potravi-
nársky kukuričný olej; potravinársky olej z pal-
mových orechov; potravinársky sezamový olej; 
ustrice (neživé); potravinárska želatína z rýb; 
šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové po-
lievky; zeleninové šťavy na prípravu jedál; mä-
sové výťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys (mlieč-
ny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým obsahom 
mlieka); srvátka; mliečne výrobky; langusty (ne-
živé); slanina; konzervovaná šošovica; margarín; 
marmelády; špik (potraviny); mušle (neživé); 
mäkkýše (neživé); konzumný palmový olej; spra-
cované škrupinové ovocie; vajcia; sušené vajcia; 
pečeňová paštéta; konzervovaná cibuľa; konzer-
vované olivy; potravinársky olivový olej; potra-
vinársky kostný olej; pektín na prípravu jedál; 
nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobá-
sy, salámy, párky; solené potraviny; prípravky na 
výrobu polievok; paradajkový pretlak; zelenino-
vé šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardin-
ky (neživé); lososy (neživé); konzumný loj; tu-
niaky (neživé); paradajková šťava na prípravu 
jedál; potravinársky slnečnicový olej; držky; kon-
zervované hľuzovky; hydina (mäso); ovocné šup-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; konzervo-
vané šampiňóny; kokosový tuk; potravinársky 
kokosový olej; konzervovaná fazuľa; pečeň; pot-
raviny z rýb; plátky sušeného ovocia; mušle jedlé 
(neživé); ovocie naložené v alkohole; konzervo-
vané ryby; konzervované mäso; morské raky (ne-
živé); slimačie vajcia (konzumné); tofu; šľahač-
ka; bravčové mäso; konzervy s rybami; rybia múč-
ka (potraviny); konzervy s ovocím; mäsové kon-
zervy; zemiakové placky; ryby v slanom náleve; 
holotúrie (morské živočíchy) (neživé); konzervy 
so zeleninou; párky v cestíčku; zemiakové vloč-
ky; jablkový kompót; brusnicový kompót; tahini 
(nátierka zo sezamových jadier); hummus (cíce-
rová kaša); opekané morské riasy; ovocné chu-
ťovky; kyslé mlieko; sójové mlieko (náhradka 
mlieka); mliečne koktaily; papriková nátierka (kon-
zervované koreniny); lúpané slnečnicové seme-
ná; rybacia pena; vtáčie mlieko (nealkoholické); 
zeleninová pena; rybie ikry (potraviny); lúpané 
semená; aloa pravá (potraviny); konzervovaný 
cesnak; mlieko obohatené bielkovinami; ľanový 
olej na prípravu jedál; nízkotučné zemiakové lu-
pienky; mliečne fermenty na prípravu jedál; 
kompóty; kondenzované sladené mlieko; para-
dajková pasta; pasta z tekvicovej dužiny; bakla-
žánová pasta; arašidové mlieko na prípravu jedál; 
mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 161 
 

mlieko (náhradka mlieka); konzervované artičo-
ky; ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; 
sušené mlieko; kandizované orechy; ochutené ore-
chy; spracované lieskové orechy; konzervované 
bobuľové ovocie; guakamola (avokádová nátier-
ka); vyprážané cibuľové krúžky; citrónová šťava 
na prípravu jedál; ovsené mlieko; rastlinná smo-
tana; mrazom sušená zelenina; extra panenský 
olivový olej; spracovaná sladká kukurica; ore-
chové nátierky; zemiakové knedle; párky na príp-
ravu hotdogov; párky v kukuričnom cestíčku 
(corn dogs); potravinársky sójový olej; náhradky 
mlieka; mandľové mlieko; arašidové mlieko; ko-
kosové mlieko; kokosové mlieko na prípravu je-
dál; nápoje z kokosového mlieka; ryžové mlieko 
na prípravu jedál; nápoje z mandľového mlieka; 
nápoje z arašidového mlieka. 
30 - Cestoviny; mandľové cesto; aníz (semená); 
badián; cukrovinky na zdobenie vianočných strom-
čekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
aromatické prípravky do potravín; koreniny; ne-
kysnutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; 
sucháre; sušienky, keksy; sušienky; mätové cuk-
ríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; ká-
va; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové 
náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); 
kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); prí-
pravky z obilnín; žuvačky; cigória (kávová ná-
hradka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (ko-
renie); chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske 
výrobky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
stužovače šľahačky; smotanové zmrzliny; pala-
cinky; príchute do potravín (okrem éterických 
esencií a esenciálnych olejov); kuchynská soľ; 
zahusťovacie prípravky na varenie; kurkuma (po-
travina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, me-
dovníky; nové korenie; múka; fazuľová múka; 
kukuričná múka; horčicová múčka; jačmenná 
múka; sójová múka; pšeničná múka (výražková); 
škrob (potraviny); droždie do cesta; keksy; cu-
kor; cukrárske aromatické prísady (okrem esen-
ciálnych olejov); prášok do pečiva; cestá na kolá-
če; ďumbier (korenie); ľad (prírodný alebo ume-
lý); ľad do nápojov; glukóza na prípravu jedál; 
krúpy (potraviny); ocot; kečup; mliečne kakaové 
nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokolá-
dové nápoje; kvások; droždie; mandľové pusinky 
(jemné pečivo); makaróny; mletá kukurica; me-
lasový sirup; pražená kukurica; chlieb; med; hor-
čica; muškátové orechy; rezance; plnené koláče; 
sendviče; pastilky (cukrovinky); jemné pečivár-
ske výrobky; sušienky; pečivo (rožky); paprika 
(koreniny); pizza; čierne korenie; zemiaková múč-
ka (potraviny); pudingy; pralinky; ravioly; sladké 
drievko (cukrovinky); ryža; šafran (korenie); 
omáčky (chuťové prísady); pšeničná krupica; 
špagety; torty; vanilkové príchute; vanilín (vanil-
ková náhradka); zvitky (cestoviny); pečivo s mä-
sovou náplňou; zmrzliny; mandľové cukrovinky; 
arašidové cukrovinky; ovsené potraviny; ovsené 
vločky; pivný ocot; kávové nápoje; kakaové ná-
poje; čokoládové nápoje; kávové náhradky; obil-
ninové vločky; marináda (chuťové prísady); kus-
kus (krupica); pikantné zeleninové omáčky (chu-
ťové prísady); paradajková omáčka; majonézy; 
slané pečivo (krekery); anglický krém; ovocné 
želé (cukrovinky); müsli; ryžové koláče; sójová 
omáčka; jogurty mrazené (mrazené potraviny);  
 

tacos (mexické jedlo); kukuričné placky (tortil-
ly); ľadový čaj; čajové nápoje; strúhanka; qui-
ches (slaný koláč); ryžové chuťovky; instantná 
kukuričná kaša (s vodou alebo s mliekom); kuku-
ričná krupica; práškové droždie; sóda bikarbóna 
na prípravu jedál; konzervované záhradné bylin-
ky (chuťové prísady); polevy na koláče; čokolá-
dové peny; penové zákusky (cukrovinky); ovoc-
né omáčky; marinády; syrové sendviče (cheese-
burgers); pesto (bazalková omáčka); ľanové se-
mená na prípravu jedál (koreniny); obilné klíčky 
(potraviny); cereálne tyčinky s vysokým obsa-
hom proteínov; gluténové prísady na kuchárske 
použitie; omáčky na cestoviny; cereálne tyčinky; 
cestá na jedlá; cestá na zákusky; čokoládové cuk-
rárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; 
orechy v čokoláde; mliečna ryžová kaša; mleté 
orechy; posekaný cesnak (chuťové prísady); bur-
ritos (mexické plnené placky); čokoládové ná-
tierky; čokoládovo-orieškové nátierky; knedle; 
agávový sirup (prírodné sladidlo); harmančekové 
nápoje; mliečny karamel (dulce de leche); instan-
tná ryža; hotdogy (teplé párky v rožku); ľadové 
kocky (konzumné); spracované semená používa-
né ako koreniny; sezamové semená (koreniny); 
zelenina v štipľavom náleve. 
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; krmi-
vo pre zvieratá; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; 
čerstvá cvikla; otruby; čerstvé šampiňóny; čer-
stvé gaštany; čakanka; psie sucháre; čerstvé cit-
róny; kokosové orechy; krmivo pre vtáky; čer-
stvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica 
veľkoplodá; čerstvá fazuľa; živé kvety; sušené 
kvety (na dekoráciu); suché krmivo; pšenica; čer-
stvé ovocie; borievky (plody); čerstvé záhradné 
bylinky; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovica; 
podstielky pre zvieratá; kukurica; čerstvé liesko-
vé orechy; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy; poma-
ranče; jačmeň; čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé 
zemiaky; čerstvé hrozno; rebarbora; raž; nespra-
covaný konzumný sezam; mandle (ovocie); čer-
stvé arašidy; krmivo pre zvieratá chované v do-
mácnosti; čerstvý špenát; čerstvý cesnak; čerstvá 
tekvica kríčková. 
32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 
pivo; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová 
voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limo-
nád; hroznový mušt (nekvasený); sóda; paradaj-
kový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; tablety 
na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípra-
vu šumivých nápojov; sýtené vody; nealkoholic-
ké aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné ne-
ktáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový 
mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované 
ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické 
nápoje s aloou pravou; pivové koktaily; sójové 
nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje 
pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky 
mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; 
nealkoholické nápoje. 
33 - Mätový likér; horké likéry; aperitívy; desti-
lované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); kok-
taily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin;  
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likéry; medovina; liehoviny; brandy, vínovica; 
whisky; alkoholické nápoje okrem piva; alkoho-
lické nápoje s ovocím; rum; vodka. 
34 - Zápalky; tabak; zapaľovače pre fajčiarov; 
zásobníky plynu do zapaľovačov; cigarety. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; veľkoobchodné služby s kozme-
tickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služ-
by s hygienickými potrebami pre ľudí; veľkoob-
chodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem 
piva); veľkoobchodné služby s toaletnými potre-
bami; veľkoobchodné služby so športovým tova-
rom; veľkoobchodné služby s potravinami; veľ-
koobchodné služby s tlačovinami; veľkoobchod-
né služby s odevmi; veľkoobchodné služby s pa-
piernickým tovarom; veľkoobchodné služby s učeb-
nými pomôckami; veľkoobchodné služby s pi-
vom; veľkoobchodné služby s hračkami; veľko-
obchodné služby s obuvou; veľkoobchodné služ-
by s tkaninami; maloobchodné služby s pivom; 
maloobchodné služby s potravinami; maloobchod-
né služby s hračkami; maloobchodné služby s obu-
vou; maloobchodné služby s odevmi; maloob-
chodné služby so športovými potrebami; malo-
obchodné služby s papiernickým tovarom; malo-
obchodné služby s učebnými pomôckami; malo-
obchodné služby s nealkoholickými nápojmi; 
maloobchodné služby s čistiacimi potrebami; ma-
loobchodné služby s toaletnými potrebami; ma-
loobchodné služby s alkoholickými nápojmi (ok-
rem piva); maloobchodné služby s hygienickými 
prostriedkami pre ľudí; maloobchodné služby s koz-
metickými potrebami pre ľudí; maloobchodné 
služby s potravinami prostredníctvom internetu; 
maloobchodné služby s pivom prostredníctvom 
internetu; maloobchodné služby s odevmi pros-
tredníctvom internetu; maloobchodné služby s ne-
alkoholickými nápojmi prostredníctvom interne-
tu; maloobchodné služby s odevnými doplnkami; 
maloobchodné služby s kozmetickými a skrášľo-
vacími výrobkami; maloobchodné služby v ob-
chodných domoch s kozmetikou, toaletnými pot-
rebami, prístrojmi pre domácnosť, ručným nára-
dím, s optickými prístrojmi, elektrickým a elek-
tronickým tovarom pre domácnosť; maloob-
chodné služby s hračkami prostredníctvom inter-
netu; maloobchodné služby s kabelkami; malo-
obchodné služby so šperkmi prostredníctvom in-
ternetu; organizovanie virtuálnych, obchodných 
alebo reklamných veľtrhov prostredníctvom in-
ternetu; poskytovanie reklamného priestoru na 
svetovej počítačovej sieti; obchodné administra-
tívne služby súvisiace s uskutočňovaním predaja 
na svetovej počítačovej sieti; prenájom reklam-
ných tabúľ; prenájom reklamných zariadení; pre-
nájom reklamných plôch; prenájom predajných 
stánkov; marketing; prenájom bilbordov; predvá-
dzanie tovaru; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); aktualizovanie reklamných materiálov; draž-
by; lepenie plagátov; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; poradenstvo pri organizovaní  
a riadení obchodnej činnosti; vydávanie reklam-
ných textov; aranžovanie výkladov; reklamné  
 
 

agentúry; podpora predaja (pre tretie osoby); zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; prenájom pre-
dajných automatov; prezentácie výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; organizova-
nie módnych prehliadok na podporu predaja; pla-
tené reklamné služby typu klikni sem; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; on line poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov 
a služieb; správa spotrebiteľských vernostných 
programov; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama). 
36 - Nehnuteľnosti (služby); správa nehnuteľnos-
tí; správa nájomných domov; prenájom nehnu-
teľností; sprostredkovanie nehnuteľností; organi-
zovanie dobročinných zbierok; organizovanie 
zbierok; prenájom kancelárskych priestorov; pre-
nájom nákupných priestorov; prenájom priesto-
rov v maloobchodnej predajni(okrem predajných 
stánkov); prenájom priestorov v obchodných cen-
trách (okrem predajných stánkov); prenájom ob-
chodných priestorov; vyberanie nájomného; ús-
chovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; úschova cenností; správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby); prenájom bytov; poskytovanie 
zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, dop-
rava; balenie tovarov; vykladanie nákladov; do-
ručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úscho-
va); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skla-
dísk; doprava, preprava; expedičné služby; doru-
čovacie služby (správy alebo tovar); balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; logistické 
služby v doprave. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); or-
ganizovanie módnych prehliadok na zábavné účely. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné 
jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snack-
bary); bary (služby). 

(540) 
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 11 (511) 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 3 - Mydlá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; 

rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; bie-
liace pracie prášky; ústne vody (nie na lekárske 
použitie); laky na nechty; prípravky na líčenie; 
vlasové vody; krémy na obuv; farby na vlasy; fa-
rebné tónovače na vlasy; leštiace prípravky; vos-
ky na obuv; leštiace prípravky na nábytok a dláž-
ku; vosky na parkety; kolínske vody; kozmetické 
prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky; 
vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruz-
ky; leštiace krémy; kozmetické krémy; sóda na 
čistenie; krémy na kožu; prípravky na odstraňo-
vanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo vý-
robnom procese a na lekárske použitie); príprav-
ky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky 
(nie na použitie vo výrobnom procese); odličova-
cie prípravky; prípravky na čistenie zubov; príp-
ravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre 
domácnosť); antistatické prípravky na použitie  
v domácnosti; odlakovače; voňavky; toaletné vo-
dy; prášok pranie z kôry kviláje mydlovej; depi-
lačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný 
vosk; predpieracie a namáčacie prípravky; líčid-
lá; čistiace prípravky; vazelína na kozmetické 
použitie; čistiace oleje; voňavkárske oleje; koz-
metické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; 
pracie prostriedky; toaletné prípravky; čistiace 
prípravky na okná automobilov; kozmetické príp-
ravky na obočie; šampóny; parfumy; prípravky 
na ošetrovanie nechtov; voňavkárske výrobky; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; po-
mády na kozmetické použitie; prípravky na hole-
nie; dezodoračné mydlá; voňavé vrecúška do bie-
lizne; mydielka; ceruzky na obočie; antiperspi-
ranty (kozmetické výrobky); mydlá proti poteniu; 
kozmetické prípravky na opaľovanie; soli do kú-
peľa nie na lekárske použitie; dezodoranty (par-
fuméria); aviváže; šampóny pre zvieratá chované 
v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); vody 
po holení; laky na vlasy; špirály na riasy, maska-
ry; spreje na osvieženie dychu; prípravky na su-
ché čistenie; osviežovače vzduchu; osviežovače 
dychu; dezodoranty pre zvieratá chované v do-
mácnosti; umývacie prípravky na osobnú hygie-
nu; prípravky z aloy pravej na kozmetické použi-
tie; lesky na pery; balzamy (nie na lekárske pou-
žitie); ochranné prípravky na opaľovanie; leštidlá 
na obuv; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske 
použitie); vlasové kondicionéry; neliečivé umý-
vacie prípravky na osobnú hygienu; odlakovače 
na nechty; vosky na podlahy; šampóny pre zvie-
ratá (neliečivé hygienické prípravky). 
5 - Náplasti; prípravky proti moliam; lepkavé pás-
ky na chytanie múch; biocídy; insekticídy; vata 
na lekárske použitie; prípravky na umývanie 
psov (insekticídy); herbicídy; potraviny pre doj-
čatá; sušené mlieko pre dojčatá; detské plienky; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; hygienické 
tampóny; menštruačné tampóny; menštruačné 
vložky; hygienické obrúsky; insekticídy; vata na 
lekárske použitie; liečivé čaje; potraviny pre ba-
toľatá. 
16 - Papier; tlačoviny; lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; toaletný papier; kni-
hy; baliaci papier; papierové vreckovky; papie- 
 

rové alebo plastové vrecká na odpadky; papiero-
vé servítky; papierové obrúsky (prestieranie); pa-
pierové utierky; papierové alebo plastové absor-
pčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papie-
rové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce 
vlhkosť na balenie potravín. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; súpravy ku-
chynského riadu; tepelnoizolačné nádoby na ná-
poje (termosky); špongie na umývanie; mopy; 
kefy; potreby pre domácnosť; potreby na prípra-
vu jedál (nie elektrické); drôtenky na použitie  
v kuchyni; špongie pre domácnosť; kefky na umý-
vanie riadu; podložky na pečenie; nádoby na po-
užitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchynský 
riad na podávanie jedál. 
29 - Želatína; pokrmové tuky; sardely (neživé); 
arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové mas-
lo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bie-
lok; krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky 
na vývary (bujóny); kaviár; konzervované ovo-
cie; údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové 
hranolčeky; kyslá kapusta; sušený kokos; potra-
vinársky repkový olej; koncentrované vývary; dže-
my; mrazené ovocie; polievky; hrozienka sušené; 
nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; vare-
ná zelenina; sušená zelenina; potravinárske oleje; 
smotana (mliečne výrobky); syry; kandizované 
ovocie; krokety; kôrovce (neživé); datle; mlieko; 
raky (neživé); rybie plátky (filé); syridlá; dusené 
ovocie; ovocná dreň; ovocné rôsoly; mäso; ryby 
(neživé); potravinárska želatína; huspenina; divi-
na; ďumbierový džem (zázvorový); konzervova-
né sójové bôby (potraviny); tukové nátierky na 
chlieb; slede (neživé); homáre (neživé); potravi-
nársky kukuričný olej; potravinársky olej z pal-
mových orechov; potravinársky sezamový olej; 
ustrice (neživé); potravinárska želatína z rýb; 
šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové po-
lievky; zeleninové šťavy na prípravu jedál; mä-
sové výťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys 
(mliečny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým ob-
sahom mlieka); srvátka; mliečne výrobky; lan-
gusty (neživé); slanina; konzervovaná šošovica; mar-
garín; marmelády; špik (potraviny); mušle (neži-
vé); mäkkýše (neživé); konzumný palmový olej; 
spracované škrupinové ovocie; vajcia; sušené 
vajcia; pečeňová paštéta; konzervovaná cibuľa; 
konzervované olivy; potravinársky olivový olej; 
potravinársky kostný olej; pektín na prípravu je-
dál; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; 
klobásy, salámy, párky; solené potraviny; príp-
ravky na výrobu polievok; paradajkový pretlak; 
zeleninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; 
sardinky (neživé); lososy (neživé); konzumný loj; 
tuniaky (neživé); paradajková šťava na prípravu 
jedál; potravinársky slnečnicový olej; držky; kon-
zervované hľuzovky; hydina (mäso); ovocné šup-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; konzervo-
vané šampiňóny; kokosový tuk; potravinársky 
kokosový olej; konzervovaná fazuľa; pečeň; pot-
raviny z rýb; plátky sušeného ovocia; mušle jedlé 
(neživé); ovocie naložené v alkohole; konzervo-
vané ryby; konzervované mäso; morské raky 
(neživé); slimačie vajcia (konzumné); tofu; šľa-
hačka; bravčové mäso; konzervy s rybami; rybia 
múčka (potraviny); konzervy s ovocím; mäsové 
konzervy; zemiakové placky; ryby v slanom ná-
leve; holotúrie (morské živočíchy) (neživé); kon- 
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zervy so zeleninou; párky v cestíčku; zemiakové 
vločky; jablkový kompót; brusnicový kompót; ta-
hini (nátierka zo sezamových jadier); hummus (cí-
cerová kaša); opekané morské riasy; ovocné chu-
ťovky; kyslé mlieko; sójové mlieko (náhradka 
mlieka); mliečne koktaily; papriková nátierka 
(konzervované koreniny); lúpané slnečnicové se-
mená; rybacia pena; vtáčie mlieko (nealkoholic-
ké); zeleninová pena; rybie ikry (potraviny); lú-
pané semená; aloa pravá (potraviny); konzervo-
vaný cesnak; mlieko obohatené bielkovinami; 
ľanový olej na prípravu jedál; nízkotučné zemia-
kové lupienky; mliečne fermenty na prípravu je-
dál; kompóty; kondenzované sladené mlieko; pa-
radajková pasta; pasta z tekvicovej dužiny; bak-
lažánová pasta; arašidové mlieko na prípravu je-
dál; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); konzervované artičo-
ky; ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; 
sušené mlieko; kandizované orechy; ochutené ore-
chy; spracované lieskové orechy; konzervované 
bobuľové ovocie; guakamola (avokádová nátier-
ka); vyprážané cibuľové krúžky; citrónová šťava 
na prípravu jedál; ovsené mlieko; rastlinná smo-
tana; mrazom sušená zelenina; extra panenský 
olivový olej; spracovaná sladká kukurica; orecho-
vé nátierky; zemiakové knedle; párky na prípravu 
hotdogov; párky v kukuričnom cestíčku (corn 
dogs); potravinársky sójový olej; náhradky mlie-
ka; mandľové mlieko; arašidové mlieko; kokoso-
vé mlieko; kokosové mlieko na prípravu jedál; 
nápoje z kokosového mlieka; ryžové mlieko na 
prípravu jedál; nápoje z mandľového mlieka; ná-
poje z arašidového mlieka. 
30 - Cestoviny; mandľové cesto; aníz (semená); 
badián; cukrovinky na zdobenie vianočných strom-
čekov; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
aromatické prípravky do potravín; koreniny; ne-
kysnutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; 
sucháre; sušienky, keksy; sušienky; mätové cuk-
ríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; ká-
va; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové 
náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); 
kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); príp-
ravky z obilnín; žuvačky; cigória (kávová ná-
hradka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (ko-
renie); chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske 
výrobky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
stužovače šľahačky; smotanové zmrzliny; pala-
cinky; príchute do potravín (okrem éterických 
esencií a esenciálnych olejov); kuchynská soľ; 
zahusťovacie prípravky na varenie; kurkuma (pot-
ravina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, me-
dovníky; nové korenie; múka; fazuľová múka; 
kukuričná múka; horčicová múčka; jačmenná 
múka; sójová múka; pšeničná múka (výražková); 
škrob (potraviny); droždie do cesta; keksy; cu-
kor; cukrárske aromatické prísady (okrem esen-
ciálnych olejov); prášok do pečiva; cestá na ko-
láče; ďumbier (korenie); ľad (prírodný alebo 
umelý); ľad do nápojov; glukóza na prípravu je-
dál; krúpy (potraviny); ocot; kečup; mliečne ka-
kaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne 
čokoládové nápoje; kvások; droždie; mandľové 
pusinky (jemné pečivo); makaróny; mletá kuku-
rica; melasový sirup; pražená kukurica; chlieb; 
med; horčica; muškátové orechy; rezance; plnené 
koláče; sendviče; pastilky (cukrovinky); jemné  
 

pečivárske výrobky; sušienky; pečivo (rožky); 
paprika (koreniny); pizza; čierne korenie; zemia-
ková múčka (potraviny); pudingy; pralinky; ra-
violy; sladké drievko (cukrovinky); ryža; šafran 
(korenie); omáčky (chuťové prísady); pšeničná 
krupica; špagety; torty; vanilkové príchute; vani-
lín (vanilková náhradka); zvitky (cestoviny); pe-
čivo s mäsovou náplňou; zmrzliny; mandľové 
cukrovinky; arašidové cukrovinky; ovsené potra-
viny; ovsené vločky; pivný ocot; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; kávové ná-
hradky; obilninové vločky; marináda (chuťové prí-
sady); kuskus (krupica); pikantné zeleninové omáč-
ky (chuťové prísady); paradajková omáčka; ma-
jonézy; slané pečivo (krekery); anglický krém; 
ovocné želé (cukrovinky); müsli; ryžové koláče; 
sójová omáčka; jogurty mrazené (mrazené potra-
viny); tacos (mexické jedlo); kukuričné placky 
(tortilly); ľadový čaj; čajové nápoje; strúhanka; 
quiches (slaný koláč); ryžové chuťovky; instant-
ná kukuričná kaša (s vodou alebo s mliekom); 
kukuričná krupica; práškové droždie; sóda bikar-
bóna na prípravu jedál; konzervované záhradné 
bylinky (chuťové prísady); polevy na koláče; čo-
koládové peny; penové zákusky (cukrovinky); 
ovocné omáčky; marinády; syrové sendviče (cheese-
burgers); pesto (bazalková omáčka); ľanové se-
mená na prípravu jedál (koreniny); obilné klíčky 
(potraviny); cereálne tyčinky s vysokým obsahom 
proteínov; gluténové prísady na kuchárske použi-
tie; omáčky na cestoviny; cereálne tyčinky; cestá 
na jedlá; cestá na zákusky; čokoládové cukrárske 
ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; orechy 
v čokoláde; mliečna ryžová kaša; mleté orechy; 
posekaný cesnak (chuťové prísady); burritos (me-
xické plnené placky); čokoládové nátierky; čoko-
ládovo-orieškové nátierky; knedle; agávový sirup 
(prírodné sladidlo); harmančekové nápoje; mlieč-
ny karamel (dulce de leche); instantná ryža; hot-
dogy (teplé párky v rožku); ľadové kocky (kon-
zumné); spracované semená používané ako kore-
niny; sezamové semená (koreniny); zelenina v štip-
ľavom náleve. 
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; krmi-
vo pre zvieratá; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; 
čerstvá cvikla; otruby; čerstvé šampiňóny; čer-
stvé gaštany; čakanka; psie sucháre; čerstvé cit-
róny; kokosové orechy; krmivo pre vtáky; čer-
stvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica veľ-
koplodá; čerstvá fazuľa; živé kvety; sušené kvety 
(na dekoráciu); suché krmivo; pšenica; čerstvé 
ovocie; borievky (plody); čerstvé záhradné by-
linky; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovica; 
podstielky pre zvieratá; kukurica; čerstvé liesko-
vé orechy; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy; poma-
ranče; jačmeň; čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé 
zemiaky; čerstvé hrozno; rebarbora; raž; nespra-
covaný konzumný sezam; mandle (ovocie); čer-
stvé arašidy; krmivo pre zvieratá chované v do-
mácnosti; čerstvý špenát; čerstvý cesnak; čerstvá 
tekvica kríčková. 
32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 
pivo; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); sódová 
voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limo-
nád; hroznový mušt (nekvasený); sóda; paradaj- 
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kový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; tablety 
na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípra-
vu šumivých nápojov; sýtené vody; nealkoholic-
ké aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné ne-
ktáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový 
mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované 
ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické 
nápoje s aloou pravou; pivové koktaily; sójové 
nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje 
pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky mlie-
ka; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; 
nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; neal-
koholické nápoje. 
33 - Mätový likér; horké likéry; aperitívy; desti-
lované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); kok-
taily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; 
likéry; medovina; liehoviny; brandy, vínovica; 
whisky; alkoholické nápoje okrem piva; alkoho-
lické nápoje s ovocím; rum; vodka. 
34 - Zápalky; tabak; zapaľovače pre fajčiarov; 
zásobníky plynu do zapaľovačov; cigarety. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; veľkoobchodné služby s kozme-
tickými potrebami pre ľudí; veľkoobchodné služ-
by s hygienickými potrebami pre ľudí; veľkoob-
chodné služby s alkoholickými nápojmi (okrem 
piva); veľkoobchodné služby s toaletnými potre-
bami; veľkoobchodné služby so športovým tova-
rom; veľkoobchodné služby s potravinami; veľ-
koobchodné služby s tlačovinami; veľkoobchod-
né služby s odevmi; veľkoobchodné služby s pa-
piernickým tovarom; veľkoobchodné služby s učeb-
nými pomôckami; veľkoobchodné služby s pi-
vom; veľkoobchodné služby s hračkami; veľko-
obchodné služby s obuvou; veľkoobchodné služ-
by s tkaninami; maloobchodné služby s pivom; 
maloobchodné služby s potravinami; maloobchod-
né služby s hračkami; maloobchodné služby s obu-
vou; maloobchodné služby s odevmi; maloob-
chodné služby so športovými potrebami; malo-
obchodné služby s papiernickým tovarom; malo-
obchodné služby s učebnými pomôckami; malo-
obchodné služby s nealkoholickými nápojmi; 
maloobchodné služby s čistiacimi potrebami; ma-
loobchodné služby s toaletnými potrebami; ma-
loobchodné služby s alkoholickými nápojmi (ok-
rem piva); maloobchodné služby s hygienickými 
prostriedkami pre ľudí; maloobchodné služby s koz-
metickými potrebami pre ľudí; maloobchodné 
služby s potravinami prostredníctvom internetu; 
maloobchodné služby s pivom prostredníctvom 
internetu; maloobchodné služby s odevmi pros-
tredníctvom internetu; maloobchodné služby s ne-
alkoholickými nápojmi prostredníctvom interne-
tu; maloobchodné služby s odevnými doplnkami; 
maloobchodné služby s kozmetickými a skrášľo-
vacími výrobkami; maloobchodné služby v ob-
chodných domoch s kozmetikou, toaletnými pot-
rebami, prístrojmi pre domácnosť, ručným nára-
dím, s optickými prístrojmi, elektrickým a elek-
tronickým tovarom pre domácnosť; maloob-
chodné služby s hračkami prostredníctvom inter-
netu; maloobchodné služby s kabelkami; malo-
obchodné služby so šperkmi prostredníctvom in-
ternetu; organizovanie virtuálnych, obchodných 
alebo reklamných veľtrhov prostredníctvom in-
ternetu; poskytovanie reklamného priestoru na 
svetovej počítačovej sieti; obchodné administra- 
 

tívne služby súvisiace s uskutočňovaním predaja 
na svetovej počítačovej sieti; prenájom reklam-
ných tabúľ; prenájom reklamných zariadení; pre-
nájom reklamných plôch; prenájom predajných 
stánkov; marketing; prenájom bilbordov; predvá-
dzanie tovaru; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; 
dražby; lepenie plagátov; prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení; poradenstvo pri orga-
nizovaní a riadení obchodnej činnosti; vydávanie 
reklamných textov; aranžovanie výkladov; rek-
lamné agentúry; podpora predaja (pre tretie oso-
by); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom rek-
lamného času v komunikačných médiách; prená-
jom predajných automatov; prezentácie výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; organi-
zovanie módnych prehliadok na podporu predaja; 
platené reklamné služby typu klikni sem; posky-
tovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; on line poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov 
a služieb; správa spotrebiteľských vernostných 
programov; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama). 
36 - Nehnuteľnosti (služby); správa nehnuteľnos-
tí; správa nájomných domov; prenájom nehnu-
teľností; sprostredkovanie nehnuteľností; organi-
zovanie dobročinných zbierok; organizovanie 
zbierok; prenájom kancelárskych priestorov; pre-
nájom nákupných priestorov; prenájom priesto-
rov v maloobchodnej predajni(okrem predajných 
stánkov); prenájom priestorov v obchodných cen-
trách (okrem predajných stánkov); prenájom ob-
chodných priestorov; vyberanie nájomného; ús-
chovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; úschova cenností; správcovstvo majetku (pre 
tretie osoby); prenájom bytov; poskytovanie zliav 
vo vybraných zariadeniach prostredníctvom člen-
skej karty. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, dop-
rava; balenie tovarov; vykladanie nákladov; do-
ručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úscho-
va); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skla-
dísk; doprava, preprava; expedičné služby; doru-
čovacie služby (správy alebo tovar); balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; logistické 
služby v doprave. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); or-
ganizovanie módnych prehliadok na zábavné účely. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné 
jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snac-
kbary); bary (služby). 
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(540) 

  
 

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

 
 

(210) 777-2017 
(220) 12.4.2017 

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

  
 

(591) #2f1e15 (hnedá) 
(731) Espresso Sk s.r.o., Geologická 17, 821 06 Brati-

slava 214, SK; 
 
 

(210) 791-2017 
(220) 21.3.2017 

 11 (511) 9, 38, 42, 44 
(511) 9 - Softvér pre mobilné zariadenia; softvérové 

aplikácie pre mobilné zariadenia (sťahovateľné); 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
všetky uvedené tovary v oblasti starostlivosti o deti. 
38 - Telekomunikačné služby; presmerovanie te-
lefonických hovorov; sms správy a push-notifi-
kácie prostredníctvom mobilných telefónov a mo-
bilných zariadení; všetky uvedené služby v ob-
lasti starostlivosti o deti. 
42 - Programovanie multimediálnych aplikácií; 
vývoj počítačových softvérových aplikačných rie-
šení; inštalácia a zákazková úprava počítačového 
aplikačného softvéru; poskytovanie dočasného 
používania softvérových aplikácií bez možnosti 
prevzatia prístupných prostredníctvom webovej 
stránky, všetky uvedené služby v oblasti starost-
livosti o deti. 
44 - Poskytovanie informácií o zdravotníckej sta-
rostlivosti; poskytovanie informácií v oblasti sta-
rostlivosti o deti na webových stránkach. 

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

 
 

(210) 793-2017 
(220) 1.4.2017 

 11 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné 
kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie rek-
lamných oznamov; fotokopírovacie služby; spros- 
 

 tredkovateľne práce; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných 
kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie 
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti 
podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné od-
hady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo 
pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie 
reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); stenografické 
služby; televízna reklama; prepisovanie správ 
(kancelárske práce); aranžovanie výkladov; rek-
lamné agentúry; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; mar-
ketingový prieskum; správa počítačových súbo-
rov; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd  
a výplatných listín; nábor zamestnancov; služby 
poskytované pri premiestňovaní podnikov; pre-
nájom reklamných plôch; podpora predaja (pre 
tretie osoby); sekretárske služby; vypracovávanie 
daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby 
(pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie 
textov; služby predplácania novín a časopisov 
(pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; 
administratívna správa hotelov; odborné obchod-
né riadenie umeleckých činností; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom 
fotokopírovacích strojov; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom rek-
lamného času v komunikačných médiách; pre-
hľad tlače (výstrižkové služby); prenájom pre-
dajných automatov; výber zamestnancov pomo-
cou psychologických testov; služby porovnávania 
cien; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikač-
ných služieb (pre tretie osoby); administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; obchodná 
správa licencii výrobkov a služieb (pre tretie 
osoby); subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); fakturácie; písanie reklamných textov; zos-
tavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; orga-
nizovanie módnych prehliadok na podporu pre-
daja; tvorba reklamných filmov; obchodný ma-
nažment pre športovcov; marketing; telemarke-
tingové služby; maloobchodné alebo veľkoob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekár- 
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 skymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekár-
skymi potrebami; prenájom predajných stánkov; 
poskytovanie 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; obchodný ma-
nažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného pries-
toru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
navrhovanie reklamných materiálov; externé ad-
ministratívne riadenie podnikov; podávanie da-
ňových priznaní; podnikové riadenie refundova-
ných programov (pre tretie osoby); prenájom bil-
bordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); 
indexovanie webových stránok na obchodné ale-
bo reklamné účely; správa programov pre pravi-
delných cestujúcich v leteckej doprave; plánova-
nie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie 
stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; písanie textov sce-
nárov na reklamné účely; záznamy písomnej ko-
munikácie a údajov; aktualizácia a údržba infor-
mácií v registroch; zostavovanie zoznamov in-
formácií na obchodné alebo reklamné účely; ob-
chodné sprostredkovateľské služby v oblasti pri-
raďovania potenciálnych súkromných investorov 
k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; 
výroba telešopingových programov; poradenstvo 
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
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; prenos elektronic-
kej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti 
telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo 
inými elektronickými komunikačnými prostried-
kami); prenájom prístrojov na prenos správ; ko-
munikácia prostredníctvom optických sietí; pre-
nájom 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. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; drezúra zvierat; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; služby estrádnych umelcov; fil-
mové štúdiá; cirkusové predstavenia; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaži; ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výcho-
va; prenájom dekorácií na predstavenia; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhla-
sová zábava; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; poži-
čiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie ki-
nematografických filmov; produkcia filmov (nie 
reklamných); gymnastický výcvik; požičovne 
kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiavanie roz-
hlasových a televíznych prijímačov; tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; varietné pred-
stavenia; služby orchestrov; divadelné predstave-
nia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
televízna zábava; prenájom divadelných kulís; 
zoologické záhrady (služby); poskytovanie špor-
tovísk; pózovanie modelov výtvarným umelcom; 
služby pojazdných knižníc; výchovno-zábavné 
klubové služby; organizovanie a vedenie kolok-
vií; organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); 
informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, 
preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie golfo-
vých ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tá-
bormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; 
premietanie kinematografických filmov; detské 
škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; 
praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (preh-
liadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); in-
formácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie 
potápačského výstroja; požičiavanie športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); pre-
nájom štadiónov; prenájom videorekordérov; po-
žičiavanie videopások; organizovanie a vedenie 
seminárov; tábory na športové sústredenia; orga-
nizovanie a vedenie sympózií; meranie času na 
športových podujatiach; internátne školy; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielni (výučba); or-
ganizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, 
dabing; náboženská výchova; organizovanie loté-
rií; organizovanie plesov; organizovanie predsta-
vení (manažérske služby); požičiavanie audio-
prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do 
divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom 
tenisových kurtov; požičiavanie videokamier; pí-
sanie textov scenárov nie na reklamné účely; 
strihanie videopások; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; on 
line poskytovanie počítačových hier (z počítačo-
vých sietí); karaoke služby; hudobné skladateľ-
ské služby; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); fotogra-
fické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri 
voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdeláva- 
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nia); reportérske služby; prekladateľské služby; 
tlmočenie posunkovej reči; nahrávanie videopá-
sok; fotografovanie na mikrofilm; služby agentúr 
ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; 
písanie textov*; organizovanie a vedenie koncer-
tov; kaligrafické služby; zalamovanie textov (nie 
na reklamné účely); organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); 
prenájom športových plôch; služby diskdžoke-
jov; tlmočnícke služby; služby osobných tréne-
rov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; 
odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; požičia-
vanie hračiek; školské služby (vzdelávanie); on 
line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti 
kopírovania); on line poskytovanie videozázna-
mov (bez možnosti kopírovania); individuálne 
vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdeláva-
cích fór s osobnou účasťou; skladanie piesní; pí-
sanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); 
turistické prehliadky so sprievodcom; vyučova-
nie pomocou simulátorov; poskytovanie nesťa-
hovateľných filmov prostredníctvom služieb na 
prenos videí (na požiadanie); poskytovanie ne-
sťahovateľných televíznych programov prostred-
níctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); 
vyučovanie bojového umenia aikido; prenájom 
umeleckých diel; prenájom interiérových akvárií. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená 
(731) Nitrička media s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra, SK; 

 
 

(210) 796-2017 
(220) 3.4.2017 

 11 (511) 8, 9, 18, 21, 28, 35, 38, 41, 42 
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný po-

hon); nožiarsky tovar a príbory; bodné a sečné 
zbrane; holiace nástroje. 
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. 
18 - Puzdrá na navštívenky; dáždniky; plecniaky; 
nákupné tašky; plážové tašky; cestovné tašky; 
kufríky; športové tašky; puzdrá na vizitky; me-
novky na batožinu. 
 

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; sklo okrem stavebného (surovi-
na alebo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu  
a keramiky. 
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
38 - Telekomunikačné služby. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(591) modrá, ružová, čierna 
(731) Turanský Tomáš, Ing., Hlavná 998, 900 31 Stu-

pava, SK; 
(740) Kvasňovský Miloš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 797-2017 
(220) 3.4.2017 

 11 (511) 8, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42 
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný po-

hon); nožiarsky tovar a príbory; bodné a sečné 
zbrane; holiace nástroje. 
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. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; spony na perá; ceruzky; brožúry; 
zošity; poznámkové zošity; katalógy; obaly na 
doklady; knihy; obaly (papiernický tovar); puz-
drá na perá, perečníky; ťažidlo na papiere; dosky 
na spisy; plniace perá; perá (kancelárske potre-
by); školské potreby (papiernický tovar); blaho-
prajné pohľadnice; poštové známky; ročenky; ka-
lendáre; papierové alebo lepenkové krabice; sto-
jany na perá a ceruzky; papierové alebo lepenko-
vé obaly na fľaše; papierové servítky; grafické 
znaky; papierové alebo kartónové vývesné tabu-
le; samolepky (papiernický tovar); korekčné pás-
ky (kancelárske pomôcky); značkovacie perá 
(papiernický tovar); obálky na dokumenty (pa-
piernický tovar); tlačené poukážky; papierové 
stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky. 
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18 - Puzdrá na navštívenky; dáždniky; plecniaky; 
nákupné tašky; plážové tašky; cestovné tašky; kuf-
ríky; športové tašky; puzdrá na vizitky; menovky 
na batožinu. 
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; sklo okrem stavebného (surovi-
na alebo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu a ke-
ramiky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
38 - Telekomunikačné služby. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(591) modrá, čierna 
(731) Turanský Tomáš, Ing., Hlavná 998, 900 31 Stupa-

va, SK; 
(740) Kvasňovský Miloš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 798-2017 
(220) 3.4.2017 

 11 (511) 8, 9, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42 
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný po-

hon); nožiarsky tovar a príbory; bodné a sečné 
zbrane; holiace nástroje. 
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. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; spony na perá; ceruzky; brožúry; 
zošity; poznámkové zošity; katalógy; obaly na 
doklady; knihy; obaly (papiernický tovar); puz-
drá na perá, perečníky; ťažidlo na papiere; dosky 
na spisy; plniace perá; perá (kancelárske potre-
by); školské potreby (papiernický tovar); blaho-
prajné pohľadnice; poštové známky; ročenky; ka-
lendáre; papierové alebo lepenkové krabice; sto-
jany na perá a ceruzky; papierové alebo lepenko-
vé obaly na fľaše; papierové servítky; grafické 
znaky; papierové alebo kartónové vývesné tabu-
le; samolepky (papiernický tovar); korekčné pásky  
 
 
 

(kancelárske pomôcky); značkovacie perá (pa-
piernický tovar); obálky na dokumenty (papier-
nický tovar); tlačené poukážky; papierové stolo-
vé vlajky; papierové trojcípe vlajočky. 
18 - Puzdrá na navštívenky; dáždniky; plecniaky; 
nákupné tašky; plážové tašky; cestovné tašky; 
kufríky; športové tašky; puzdrá na vizitky; me-
novky na batožinu. 
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; sklo okrem stavebného (surovi-
na alebo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu  
a keramiky. 
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. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
38 - Telekomunikačné služby. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(731) Turanský Tomáš, Ing., Hlavná 998, 900 31 Stupa-

va, SK; 
(740) Kvasňovský Miloš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 811-2017 
(220) 21.3.2017 

 11 (511) 30, 33, 35 
(511) 30 - Cukrárske výrobky. 

33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti. 

(540) ONAQUE 
(731) Očkayová Alexandra, PhDr., kpt. Nálepku 2, 911 01 

Trenčín, SK; 
(740) Predný Dušan, Mgr., Bánovce nad Bebravou, SK; 
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(210) 826-2017 
(220) 5.4.2017 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Škrob na bielizeň; škrob (apretačný prípra-

vok); škrob na bielizeň; avivážne prípravky; leš-
tiace prípravky; leštiace prípravky na nábytok  
a dlážku; prípravky na dosiahnutie vysokého les-
ku; leštiace a hladiace prípravky; prípravky na 
čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie 
na použitie vo výrobnom procese); prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); 
pracie prostriedky; toaletné prípravky; čistiace 
prípravky na okná automobilov; aviváže. 

(540) AZURA 
(731) T & R Business s.r.o., Kopanice 3570/6, 821 04 

Bratislava-mestská časť Ružinov, SK; 
 
 

(210) 827-2017 
(220) 3.4.2017 

 11 (511) 45 
(511) 45 - Sprevádzanie do spoločnosti; eskortné služ-

by; internetové osobné zoznamovacie služby; in-
ternetové služby v oblasti hľadania vhodného 
partnera; zoznamovacie služby prostredníctvom 
videa; svadobné agentúry; zoznamovacie agentú-
ry; zoznamovacie služby poskytované prostred-
níctvom sociálnych sieti; zoznamovacie služby 
prostredníctvom počítačovej siete. 

(540) slouchat 
(731) Zajac Jozef, Švábovce 150, 059 12 Švábovce, SK; 

 
 

(210) 863-2017 
(220) 24.3.2017 

 11 (511) 39 
(511) 39 - Odťahovanie vozidiel pri poruchách a neho-

dách; prenájom automobilov; automobilová do-
prava; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; ba-
lenie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov (úschova); parkova-
nie automobilov (služby); skladovanie; usklad-
ňovanie; prenájom dopravných prostriedkov; pre-
nájom vozidiel; doprava nábytku; doprava, pre-
prava; taxislužba; expedičné služby; sťahovanie; 
sprostredkovanie dopravy; doručovacie služby 
(správy alebo tovar); doručovacie služby. 

(540) Happy ride 
(731) DARAX s.r.o., SNP 1451/11, 909 01 Skalica, SK; 
(740) Beďatšová Beáta, JUDr., Senica, SK; 

 
 

(210) 864-2017 
(220) 27.3.2017 

 11 (511) 20, 25, 28 
(511) 20 - Lavičky (nábytok); ohrádky pre dojčatá; ko-

lísky; police na knihy; drevené kostry postelí; 
servírovacie stoly a pulty; písacie stoly; kancelár-
sky nábytok; priehradkové skrine; stoličky; se-
dadlá; kreslá; komody, zásuvkové kontajnery, bie-
lizníky; pulty; stoly; koral; lôžkoviny okrem pos-
teľnej bielizne; podušky; matrace; nekovové há-
čiky na vešiaky; nekovové kade; servírovacie 
stolíky; rysovacie stoly; dávkovače utierok (ne-
kovové, upevnené); divány; stolárske umelecké  
 

 

 výrobky; postele; police (samostatne stojaci ná-
bytok); vtáčie klietky, búdky; nekovové oblože-
nie alebo ozdoby na nábytok; nekovové posteľo-
vé vybavenie; kovový nábytok; skrinky s umý-
vadlom (nábytok); nemocničné postele; stojany 
na knihy; prepravné prútené koše; drevené časti 
nábytku; nekovové kolieska na nábytok; stolové 
dosky; dvierka na nábytok; písacie stoly; rámy 
postelí; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plas-
tov; kovové stoly; police; rozkladacie ležadlá; 
nekovové debny; nekovové truhlice; vozíky (ná-
bytok); detské vysoké stoličky; detské chodúľky; 
podložky do ohrádok pre dojčatá; nástenné pre-
baľovacie pulty; prebaľovacie podložky; police 
(nábytok); pultové stoly; textilné chrániče do det-
ských postieľok; detské postieľky; novorodenec-
ké koše. 
25 - Čiapky; pleteniny; odevy, oblečenie; šatky, 
šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); oblečenie pre 
bábätká; pleteniny (oblečenie); tričká; sarongy 
(veľké šatky na odievanie). 
28 - Hojdačky; spoločenské hry; hry; surfovacie 
dosky; remene na surfy; snoubordy; dosky na 
Paddleboarding; hračky; stavebnice. 

(540) 

  
 

(731) Lehká Petra, Klincová 21, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) hbr advokáti s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 865-2017 
(220) 10.4.2017 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Jogurty; nátierky zo smotany (mliečne výrob-

ky). 
(540) 

  
 

(591) zelená, modrá, sivá, žltá 
(731) MILSY, a. s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánov-

ce nad Bebravou, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 872-2017 
(220) 10.4.2017 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-

chodná administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby). 

(540) 

  
 

(731) CAC Finance a.s., Kniežaťa Pribinu 184/2, 911 01 
Trenčín 1, SK; 

(740) Guman Michal, JUDr., Prešov, SK; 
 
 

(210) 874-2017 
(220) 10.4.2017 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 

obchodná administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby). 

(540) 

  
 

(731) CAC Finance a.s., Kniežaťa Pribinu 184/2, 911 01 
Trenčín 1, SK; 

(740) Guman Michal, JUDr., Prešov, SK; 
 
 

(210) 875-2017 
(220) 10.4.2017 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 

obchodná administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby). 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, čierna 
(731) CAC Finance a.s., Kniežaťa Pribinu 184/2, 911 01 

Trenčín, SK; 
(740) Guman Michal, JUDr., Prešov, SK; 

 
 

(210) 876-2017 
(220) 10.4.2017 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-

chodná administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby). 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(731) CAC Finance a.s., Kniežaťa Pribinu 184/2, 911 01 

Trenčín, SK; 
(740) Guman Michal, JUDr., Prešov, SK; 

 
 

(210) 893-2017 
(220) 11.4.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
(540) 

  
 

(591) modrá, sivá 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 897-2017 
(220) 12.4.2017 

 11 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Konfekcia (odevy); vrchné ošatenie; kostý-

my, obleky; odevy z imitácií kože; kožené ode-
vy; plážové oblečenie; oblečenie pre motoristov; 
nepremokavé odevy; šaty; nohavice; sukne; trič-
ká; športové tričká, dresy; vesty; bundy; pokrýv-
ky hlavy; šatky, šály; pleteniny; spodná bielizeň; 
legíny; plavky; čelenky (oblečenie); členkové to-
pánky; čižmy; športová obuv; plátenná obuv; 
sandále; plážová obuv; obuv na kúpanie. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; komerčné infor-
mačné kancelárie; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod. 
41 - Rezervácie vstupeniek na zábavné predsta-
venia; poskytovanie informácií v oblasti kultúry; 
služby poskytujúce zábavu v podobe nahranej hud-
by; diskotéky (služby); kabarety (služby); prená- 
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jom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál 
a televíznych štúdií; prenájom videorekordérov; 
prenájom dekorácií na predstavenia; prenájom 
kinematografických prístrojov; požičiavanie au-
dioprístrojov; vedenie kultúrnych podujatí; orga-
nizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie  
a vedenie koncertov; zábava; organizovanie zá-
bavných súťaží; organizovanie plesov; hudobné 
vydavateľské služby; hudobné nahrávacie štúdiá 
(služby). 

(540) 

  
 

(731) Drga Martin, F. Štefunku 4728/1, 036 01 Martin, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(210) 912-2017 
(220) 12.4.2017 

 11 (511) 9, 14, 16, 25, 26, 30, 32, 35, 41, 45 
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; magnetické no-

siče údajov; gramofónové platne; magnetické dis-
ky; audiovizuálne kompaktné disky; magnetické 
pásky; pásky na záznam zvuku; videokazety; vi-
deopásky; elektronické publikácie (sťahovateľné); 
sťahovateľné hudobné súbory; elektronické parti-
túry (sťahovateľné); sťahovateľné obrazové sú-
bory; počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné). 
14 - Klenoty; textilné vyšívané náramky (bižutéria); 
prívesky na kľúče; drahé kamene; chronometre; 
budíky; hodiny; odznaky z drahých kovov. 
16 - Tlačoviny; plagáty; fotografie (tlačoviny); 
pohľadnice; kalendáre; samolepky (papiernický 
tovar); poznámkové zošity; tlačené partitúry; ba-
liaci papier; zošity; skicáre; papierové alebo plas-
tové vrecká a tašky na balenie; papierové vrec-
kovky; obaly (papiernický tovar); časopisy (pe-
riodiká); periodiká; knihy; perá (kancelárske pot-
reby); ceruzky; pastelky; tuhy do ceruziek (nápl-
ne); gumy na gumovanie; orezávacie strojčeky na 
ceruzky (elektrické aj neelektrické); ťažidlo na 
papiere. 
25 - Odevy; tričká; pokrývky hlavy; čiapky; šilty; 
šilty (pokrývky hlavy); klobúky; obuv; topánky; 
ponožky; šatky; šály; opasky (časti odevov). 
26 - Nášivky, aplikácie (galantéria); nažehľova-
cie ozdoby na textilné výrobky (galantéria). 
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; kávové náhradky; 
prípravky z obilnín; ovsené vločky; kávové nápo-
je; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; čokolá-
da; chlieb; pečivo (rožky); sucháre; sušienky; 
slané pečivo (krekery); cukríky; zmrzliny; perní-
ky, medovníky; melasa; melasový sirup; prášok 
do pečiva; chuťové prísady; ľad (prírodný alebo 
umelý); ľad do nápojov. 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); nealkoholic-
ké nápoje; sirupy na výrobu nápojov; prípravky 
na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné nápo-
je; ovocné džúsy; ovocné nektáre. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Zábava; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; tvorba rozhlasových a televíznych prog- 
 
 

ramov; televízna zábava; poskytovanie nesťaho-
vateľných televíznych programov prostredníctvom 
služieb na prenos videí (na požiadanie); organi-
zovanie a vedenie koncertov; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); organizovanie ži-
vých vystúpení; nahrávanie videopások; on line 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); nahrávacie štúdiá (služby); výchov-
no-zábavné klubové služby; vydávanie textov (ok-
rem reklamných); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); požičiavanie zvukových nahrávok; poži-
čiavanie kinematografických filmov; požičiava-
nie audioprístrojov; produkcia filmov (nie reklam-
ných); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
(591) biela, červená, modrá, čierna 
(731) Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol.  

s r. o., Kľukatá 25, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 913-2017 
(220) 12.4.2017 

 11 (511) 9, 14, 16, 25, 26, 30, 32, 35, 41, 45 
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; magnetické no-

siče údajov; gramofónové platne; magnetické 
disky; audiovizuálne kompaktné disky; magnetic-
ké pásky; pásky na záznam zvuku; videokazety; 
videopásky; elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); sťahovateľné hudobné súbory; elektronické 
partitúry (sťahovateľné); sťahovateľné obrazové 
súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťaho-
vateľné). 
14 - Klenoty; textilné vyšívané náramky (bižutéria); 
prívesky na kľúče; drahé kamene; chronometre; 
budíky; hodiny; odznaky z drahých kovov. 
16 - Tlačoviny; plagáty; fotografie (tlačoviny); 
pohľadnice; kalendáre; samolepky (papiernický 
tovar); poznámkové zošity; tlačené partitúry; ba-
liaci papier; zošity; skicáre; papierové alebo plas-
tové vrecká a tašky na balenie; papierové vrec-
kovky; obaly (papiernický tovar); časopisy (pe-
riodiká); periodiká; knihy; perá (kancelárske po-
treby); ceruzky; pastelky; tuhy do ceruziek (ná-
plne); gumy na gumovanie; orezávacie strojčeky 
na ceruzky (elektrické aj neelektrické); ťažidlo 
na papiere. 
25 - Odevy; tričká; pokrývky hlavy; čiapky; šilty; 
šilty (pokrývky hlavy); klobúky; obuv; topánky; 
ponožky; šatky; šály; opasky (časti odevov). 
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26 - Nášivky, aplikácie (galantéria); nažehľova-
cie ozdoby na textilné výrobky (galantéria). 
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; kávové náhradky; 
prípravky z obilnín; ovsené vločky; kávové nápo-
je; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; čokoláda; 
chlieb; pečivo (rožky); sucháre; sušienky; slané 
pečivo (krekery); cukríky; zmrzliny; perníky; me-
dovníky; melasa, melasový sirup, prášok do pe-
čiva, chuťové prísady; ľad (prírodný alebo ume-
lý); ľad do nápojov. 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); nealkoholic-
ké nápoje; sirupy na výrobu nápojov; prípravky 
na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné nápo-
je; ovocné džúsy; ovocné nektáre. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Zábava; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; tvorba rozhlasových a televíznych prog-
ramov; televízna zábava; poskytovanie nesťaho-
vateľných televíznych programov prostredníc-
tvom služieb na prenos videí (na požiadanie); or-
ganizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); organizovanie 
živých vystúpení; nahrávanie videopások; on line 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); nahrávacie štúdiá (služby); výchov-
no-zábavné klubové služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); požičiavanie zvukových nahrávok; požičia-
vanie kinematografických filmov; požičiavanie 
audioprístrojov; produkcia filmov (nie reklamných); 
služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zá-
bavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zábav-
né predstavenia. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
(591) biela, červená, modrá, čierna 
(731) Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol.  

s r. o., Kľukatá 25, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 914-2017 
(220) 12.4.2017 

 11 (511) 9, 14, 16, 25, 26, 30, 32, 35, 41, 45 
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; magnetické no-

siče údajov; gramofónové platne; magnetické 
disky; audiovizuálne kompaktné disky; magne-
tické pásky; pásky na záznam zvuku; videokaze-
ty; videopásky; elektronické publikácie (sťahova- 
teľné); sťahovateľné hudobné súbory; elektro- 
 

 

 nické partitúry (sťahovateľné); sťahovateľné ob-
razové súbory; počítačové softvérové aplikácie 
(sťahovateľné). 
14 - Klenoty; textilné vyšívané náramky (bižuté-
ria); prívesky na kľúče; drahé kamene; chrono-
metre; budíky; hodiny; odznaky z drahých kovov. 
16 - Tlačoviny; plagáty; fotografie (tlačoviny); 
pohľadnice; kalendáre; samolepky (papiernický 
tovar); poznámkové zošity; tlačené partitúry; ba-
liaci papier; zošity; skicáre; papierové alebo plas-
tové vrecká a tašky na balenie; papierové vrec-
kovky; obaly (papiernický tovar); časopisy (periodi-
ká); periodiká; knihy; perá (kancelárske potreby); 
ceruzky; pastelky; tuhy do ceruziek (náplne); gu-
my na gumovanie; orezávacie strojčeky na ceruz-
ky (elektrické aj neelektrické); ťažidlo na papiere. 
25 - Odevy; tričká; pokrývky hlavy; čiapky; šilty; 
šilty (pokrývky hlavy); klobúky; obuv; topánky; 
ponožky; šatky; šály; opasky (časti odevov). 
26 - Nášivky, aplikácie (galantéria); nažehľova-
cie ozdoby na textilné výrobky (galantéria). 
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; kávové náhradky; 
prípravky z obilnín; ovsené vločky; kávové nápo-
je; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; čokolá-
da; chlieb; pečivo (rožky); sucháre; sušienky; sla-
né pečivo (krekery); cukríky; zmrzliny; perníky; 
medovníky; melasa, melasový sirup, prášok do 
pečiva, chuťové prísady; ľad (prírodný alebo ume-
lý); ľad do nápojov. 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); nealkoholic-
ké nápoje; sirupy na výrobu nápojov; prípravky 
na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné nápo-
je; ovocné džúsy; ovocné nektáre. 
35 - eklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Zábava; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; tvorba rozhlasových a televíznych prog-
ramov; televízna zábava; poskytovanie nesťaho-
vateľných televíznych programov prostredníc-
tvom služieb na prenos videí (na požiadanie); or-
ganizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); organizovanie 
živých vystúpení; nahrávanie videopások; on line 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); nahrávacie štúdiá (služby); výchov-
no-zábavné klubové služby; vydávanie textov (ok-
rem reklamných); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); požičiavanie zvukových nahrávok; poži-
čiavanie kinematografických filmov; požičiava-
nie audioprístrojov; produkcia filmov (nie reklam-
ných); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
(591) biela, červená, modrá, čierna 
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(731) Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol.  
s r. o., Kľukatá 25, 821 05 Bratislava, SK; 

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

 
 

(210) 915-2017 
(220) 12.4.2017 

 11 (511) 9, 14, 16, 25, 26, 30, 32, 35, 41, 45 
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; magnetické no-

siče údajov; gramofónové platne; magnetické 
disky; audiovizuálne kompaktné disky; magnetic-
ké pásky; pásky na záznam zvuku; videokazety; 
videopásky; elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); sťahovateľné hudobné súbory; elektronické 
partitúry (sťahovateľné); sťahovateľné obrazové 
súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťaho-
vateľné). 
14 - Klenoty; textilné vyšívané náramky (bižuté-
ria); prívesky na kľúče; drahé kamene; chrono-
metre; budíky; hodiny; odznaky z drahých kovov. 
16 - Tlačoviny; plagáty; fotografie (tlačoviny); 
pohľadnice; kalendáre; samolepky (papiernický to-
var); poznámkové zošity; tlačené partitúry; balia-
ci papier; zošity; skicáre; papierové alebo plasto-
vé vrecká a tašky na balenie; papierové vreckov-
ky; obaly (papiernický tovar); časopisy (periodi-
ká); periodiká; knihy; perá (kancelárske potreby); 
ceruzky; pastelky; tuhy do ceruziek (náplne); gu-
my na gumovanie; orezávacie strojčeky na ce-
ruzky (elektrické aj neelektrické); ťažidlo na pa-
piere. 
25 - Odevy; tričká; pokrývky hlavy; čiapky; šilty; 
šilty (pokrývky hlavy); klobúky; obuv; topánky; 
ponožky; šatky; šály; opasky (časti odevov). 
26 - Nášivky, aplikácie (galantéria); nažehľova-
cie ozdoby na textilné výrobky (galantéria). 
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; kávové náhradky; 
prípravky z obilnín; ovsené vločky; kávové nápo-
je; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; čokolá-
da; chlieb; pečivo (rožky); sucháre; sušienky; 
slané pečivo (krekery); cukríky; zmrzliny; perní-
ky; medovníky; melasa, melasový sirup, prášok 
do pečiva, chuťové prísady; ľad (prírodný alebo 
umelý); ľad do nápojov. 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); nealkoholic-
ké nápoje; sirupy na výrobu nápojov; prípravky 
na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné nápo-
je; ovocné džúsy; ovocné nektáre. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Zábava; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; tvorba rozhlasových a televíznych prog-
ramov; televízna zábava; poskytovanie nesťaho-
vateľných televíznych programov prostredníc-
tvom služieb na prenos videí (na požiadanie); or-
ganizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); organizovanie 
živých vystúpení; nahrávanie videopások; on line 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); nahrávacie štúdiá (služby); výchovno- 
-zábavné klubové služby; vydávanie textov (ok-
rem reklamných); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); požičiavanie zvukových nahrávok; požičia-
vanie kinematografických filmov; požičiavanie 
audioprístrojov; produkcia filmov (nie reklamných);  
 

služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábav-
né podujatia; rezervácie vstupeniek na zábavné 
predstavenia. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
(591) biela, červená, modrá, čierna 
(731) Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol.  

s r. o., Kľukatá 25, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 922-2017 
(220) 13.4.2017 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; ak-

tualizovanie reklamných informácií v počítačo-
vých databázach; reklamné agentúry; digitálne 
reklamné služby; reklama; dojednávanie reklam-
ných zmlúv pre klientov; elektronické vydávanie 
tlačovín na reklamné účely; marketing formou 
usporadúvania podujatí; exteriérová reklama; gra-
fická úprava reklamných brožúr; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; grafické reklamné 
služby; cenové ponuky tovarov alebo služieb; ana-
lýzy nákladov; prieskum trhu; rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek 
tovarov; rozširovanie reklamných tlačovín pros-
tredníctvom pošty; administratívna správa zákaz-
níckych vernostných programov; podpora pre-
daja (pre tretie osoby) prostredníctvom zákazníc-
kych vernostných programov; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; organizova-
nie obchodných alebo reklamných podujatí; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; predvádzanie tovaru. 

(540) 

  
 

(591) ružová (PANTONE 485), čierna 
(731) AGENTÚRA INA spoločnosť s ručením obme-

dzeným, Bratislavská 93, 911 01 Trenčín, SK; 
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(210) 945-2017 
(220) 18.4.2017 

 11 (511) 19, 35, 37 
(511) 19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-

ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bi-
túmeny; nekovové prenosné stavby; nekovové pom-
níky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce. 
37 - Stavebníctvo; realizácia stavieb; opravy a úpravy 
domov a ich interiérov; elektroinštalácie; inštalá-
cie sanitárnej techniky a vybavenia domov; inšta-
lácie nábytku. 

(540) 

  
 

(731) 1. WOOD - HOUSE s.r.o., 1. mája 913/2, 039 01 
Turčianske Teplice - Diviaky, SK; 

(740) OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 947-2017 
(220) 19.4.2017 

 11 (511) 4 
(511) 4 - Motorové palivá; motorová nafta. 

(540) Slovnaft Extra Drive Diesel 
(731) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Brati-

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

 
 

(210) 948-2017 
(220) 19.4.2017 

 11 (511) 4 
(511) 4 - Motorové palivá; benzín. 

(540) Slovnaft Extra Drive 95 
(731) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Brati-

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

 
 

(210) 949-2017 
(220) 22.5.2017 

 11 (511) 28, 41 
(511) 28 - Stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; 

vzpieračské činky; gymnastické zariadenia; činky. 
41 - Poskytovanie športovísk; organizovanie špor-
tových súťaží. 

(540) 

  
 

(731) Perei Michal, Nábrežná 27, 940 74 Nové Zámky, 
SK; 

 

 

(210) 954-2017 
(220) 31.3.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá; farmaceutické prípravky na lekárske 

použitie. 

(540) PALISAN 
(731) Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, 102 37 Pra-

ha 10, Dolní Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 955-2017 
(220) 31.3.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá; farmaceutické prípravky na lekárske 

použitie. 

(540) PANONE 
(731) Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, 102 37 Pra-

ha 10, Dolní Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 973-2017 
(220) 20.4.2017 

 11 (511) 20, 24, 25 
(511) 20 - Nábytok; stoličky; stoly. 

24 - Dojčenské spacie vaky; dojčenské zavinovač-
ky. 
25 - Čiapky; krátke kabátiky; priliehavé čiapky; 
župany; pulóvre; odevy, oblečenie; nohavice; šat-
ky, šály; vesty; kabáty; legíny; sukne; oblečenie 
pre bábätká; palčiaky; papuče; pyžamá; šaty; sa-
ká; podbradníky, nie papierové; čelenky (obleče-
nie); šatky na krk; tričká; pončá. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zelená 
(731) Machatová Nikoleta, Jasovská 11, 851 07 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 975-2017 
(220) 3.4.2017 

 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 vy-
učovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariade-
ní); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; 
pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar);  
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obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernic-
ký tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier 
(okrem prístrojov a zariadení); kancelárske pot-
reby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; pla-
gáty; listový papier; stolové prestieranie z papie-
ra; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové 
alebo plastové vrecká na balenie; papierové pod-
ložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá  
a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oz-
námenia (papiernický tovar); papierové vlajky; 
papierové zástavy; nože na papier (kancelárske 
potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); 
puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo 
lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; etikety (okrem textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách vrátane počítačovej komu-
nikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; televízna a rozhla-
sová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; 
odborné obchodné poradenstvo; prezentácia vý-
robkov a služieb v komunikačných médiách pre 
maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na 
podporu predaja; organizovanie reklamných hier 
na podporu predaja; služby modeliek na reklam-
né účely a podporu predaja výrobkov a služieb; 
vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; 
produkcia reklamných filmov; služby výberu za-
mestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách 
(výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - mo-
deliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služ-
by s alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie 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 pod-
ujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, 
zábavných, hudobných a športových súťaží; or-
ganizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklam- 
 
 
 

ných); organizovanie súťaží prostredníctvom tele-
fónu (okrem reklamných); organizovanie zábav, 
karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie 
večierkov; moderovanie relácií, programov a pod-
ujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytova-
né prázdninovými tábormi; služby klubov zdra-
via (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-
zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie a vedenie školení; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie živých vystúpení; živé pred-
stavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); 
hudobná tvorba; služby filmových, divadelných  
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičia-
vanie filmov; prenájom kinematografických prí-
strojov; divadelné predstavenia; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; služby divadel-
ných, koncertných a varietných umelcov; rezer-
vácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové 
podujatia; produkcia a prenájom zvukových a zvu-
kovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných); 
vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných 
materiálov); vydávanie kníh, časopisov a iných 
tlačovín (okrem reklamných textov); on-line pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); vydávanie elektronických pub-
likácií (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na 
športové sústredenia; kurzy telesného cvičenia; 
fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služ-
by osobných trénerov (fitnes cvičenia); zábavné 
služby nočných klubov; on-line poskytovanie 
počítačových hier z počítačových sietí; informá-
cie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnos-
tiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zá-
bavy 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 vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom 
športového výstroja (okrem dopravných prostried-
kov); reportérske služby; pomoc pri výbere povo-
lania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia); organizovanie lotérií a stávkových hier; or-
ganizovanie módnych prehliadok na zábavné 
účely; služby diskdžokejov; on- line poskytova-
nie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); 
on-line poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); hazardné hry; poradenské  
a informačné služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb 
uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj pros-
tredníctvom internetu, on-line a interaktívnymi 
počítačovými službami. 

(540) Komisár Alex 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

slavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) Fajnor IP s. r. o., Bratislava, SK; 
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(210) 976-2017 
(220) 6.4.2017 

 11 (511) 16, 32 
(511) 16 - Podložky pod pivové poháre. 

32 - Pivo. 

(540) ZLATÝ KLAS 
(731) Sladovňa SESSLER, a. s., Pri kalvárii 17, 917 01 

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

 
 

(210) 977-2017 
(220) 3.4.2017 

 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 vy-
učovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariade-
ní); tlačené reklamné materiály; letáky; prospek-
ty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický 
tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (pa-
piernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme 
hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske 
potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; 
plagáty; listový papier; stolové prestieranie z pa-
piera; papierové obrusy; záložky do kníh; papie-
rové alebo plastové vrecká na balenie; papierové 
podložky na stôl; nálepky na kancelárske použi-
tie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na pe-
rá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; 
oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; 
papierové zástavy; nože na papier (kancelárske 
potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); 
puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo 
lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; etikety (okrem textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách vrátane počítačovej komuni-
kačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; televízna a rozhla-
sová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; 
odborné obchodné poradenstvo; prezentácia vý-
robkov a služieb v komunikačných médiách pre 
maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na 
podporu predaja; organizovanie reklamných hier 
na podporu predaja; služby modeliek na rekla-
mné účely a podporu predaja výrobkov a služieb; 
vyhľadávanie sponzorov; poradenské a infor-
mačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; komerčné informačné kan-
celárie; produkcia reklamných filmov; služby 
výberu zamestnancov účinkujúcich v zábavných 
reláciách (výber spevákov, tanečníkov a nových tvá-
rí - modeliek, modelov, hostesiek); maloobchod-
né služby 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 progra-
mov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov 
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné 
skladateľské služby; organizovanie zábavných, kul-
túrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzde-
lávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, 
hudobných a športových súťaží; organizovanie 
kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); orga-
nizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem 
reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, 
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; mo-
derovanie relácií, programov a podujatí; zábavné 
parky; zábavné služby poskytované prázdnino-
vými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné 
a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie živých vystúpení; živé predstavenia; produk-
cia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; 
služby filmových, divadelných a nahrávacích štú-
dií; dabingové služby; požičiavanie filmov; pre-
nájom kinematografických prístrojov; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; služby divadelných, koncertných a 
varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na 
zábavné, kultúrne a športové podujatia; produk-
cia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazo-
vých nahrávok (okrem reklamných); vydavateľ-
ské služby (okrem vydávania reklamných mate-
riálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačo-
vín (okrem reklamných textov); on-line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); vydávanie elektronických publiká-
cií (okrem reklamných); elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na špor-
tové sústredenia; kurzy telesného cvičenia; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); zábavné služ-
by nočných klubov; on-line poskytovanie počíta-
čových hier z počítačových sietí; informácie  
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach 
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy  
a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti 
šou biznisu; prekladateľské služby; prenájom de-
korácií na predstavenia; poskytovanie služieb na 
oddych a rekreáciu; prenájom audio prístrojov,  
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video prístrojov, videorekordérov, premietačiek, 
televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdeláva-
cích potrieb a prístrojov; prenájom športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); re-
portérske 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 infor-
mačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníc-
tvom internetu, on-line a interaktívnymi počíta-
čovými službami. 

(540) Inšpektor Rex 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(210) 979-2017 
(220) 3.4.2017 

 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 ochutnávok  
 

vín na podporu predaja; organizovanie reklam-
ných hier na podporu predaja; služby modeliek 
na reklamné účely a podporu predaja výrobkov  
a služieb; vyhľadávanie sponzorov; poradenské  
a informačné 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 - modeliek, modelov, hostesiek); maloob-
chodné služby s alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; te-
lekomunikačné služby; poskytovanie telekomu-
nikačného pripojenia do svetovej počítačovej sie-
te; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; prenos správ, informácií, publikácií, 
audiovizuálnych diel prostredníctvom komuni-
kačných sietí vrátane internetu; spravodajské 
kancelárie; poradenské a informačné služby v ob-
lasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových progra-
mov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; pro-
dukcia interaktívnych televíznych programov  
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skla-
dateľské služby; organizovanie zábavných, kul-
túrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzde-
lávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, 
hudobných a športových súťaží; organizovanie 
kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); orga-
nizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (ok-
rem reklamných); organizovanie zábav, karneva-
lov, plesov; plánovanie a organizovanie večier-
kov; moderovanie relácií, programov a podujatí; 
zábavné parky; zábavné služby poskytované práz-
dninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdra-
votné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné 
klubové služby; organizovanie a vedenie seminá-
rov; organizovanie a vedenie kongresov; organi-
zovanie a vedenie školení; organizovanie a vede-
nie konferencií; organizovanie súťaží krásy; or-
ganizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; 
produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná 
tvorba; služby filmových, divadelných a nahrá-
vacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie fil-
mov; prenájom kinematografických prístrojov; di-
vadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; služby divadelných, koncert-
ných a varietných umelcov; rezervácia vstupe-
niek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; 
produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-
obrazových nahrávok (okrem reklamných); vy-
davateľské služby (okrem vydávania reklamných 
materiálov); vydávanie kníh, časopisov a iných 
tlačovín (okrem reklamných textov); on-line po-
skytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); vydávanie elektronických pub-
likácií (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na 
športové sústredenia; kurzy telesného cvičenia;  
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fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služ-
by osobných trénerov (fitnes cvičenia); zábavné 
služby nočných klubov; on-line poskytovanie po-
čítačových hier z počítačových sietí; informácie 
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach 
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy  
a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti 
šou biznisu; prekladateľské služby; prenájom de-
korácií na predstavenia; poskytovanie služieb na 
oddych a rekreáciu; prenájom audio prístrojov, 
video prístrojov, videorekordérov, premietačiek, 
televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdeláva-
cích potrieb a prístrojov; prenájom športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); re-
portérske 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 infor-
mačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníc-
tvom internetu, on-line a interaktívnymi počíta-
čovými službami. 

(540) Inšpektor Alex 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(210) 981-2017 
(220) 7.4.2017 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-

chodnej činnosti; obchodné odhady; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchod-
né sprostredkovateľské služby; obchodné spros-
tredkovateľské služby v oblasti priraďovania po-
tenciálnych súkromných investorov k podnikate-
ľom, ktorí žiadajú o financovanie; dohodovanie 
obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Úrazové poistenie; prenájom nehnuteľností; 
sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentú-
ry; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnu-
teľností; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním 
pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; pois-
ťovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové inves-
tície; financovanie (služby); finančné riadenie; 
uzatváranie poistiek proti požiaru; zdravotné po-
istenie; poistenie v námornej doprave; bankové 
hypotéky; finančný lízing; životné poistenie; fi-
nančné analýzy; finančné poradenstvo; konzul-
tačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné in-
formácie; informácie o poistení; prenájom kance-
lárskych priestorov; služby v oblasti vyplácania 
dôchodkov; sprostredkovanie na burze cenných 
papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; 
organizovanie financovania stavebných projek-
tov; poskytovanie finančných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; finančné riadenie 
refundovaných platieb (pre tretie osoby); inves-
tovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu  
s akciami a obligáciami; bankovníctvo; oceňova-
nie nehnuteľností; správa nehnuteľností; správa  
 

nájomných domov; služby sporiteľní; obchodova-
nie na burze s cennými papiermi; finančné spon-
zorstvo; konzervatívne fondy (služby). 

(540) 

  
 

(591) biela, bordová, sivá 
(731) Finanzpartner, a.s., Tallerova 5, 811 02 Bratisla-

va - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(740) Laktiš Marek, Mgr., Nitra, SK; 

 
 

(210) 983-2017 
(220) 7.4.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá; farmaceutické prípravky na lekárske 

použitie. 

(540) PENLAC 
(731) Zentiva Group, a.s., U Kabelovny 130, 102 37 Pra-

ha 10 - Dolní Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 986-2017 
(220) 21.4.2017 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; účtovníctvo; poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; personálne po-
radenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pries-
kum trhu; vydávanie reklamných textov; rekla-
ma; vzťahy s verejnosťou (public relations); re-
klamné agentúry; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); sekretárske služby; spracovanie tex-
tov; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; písanie reklamných textov; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; marketing; optimali-
zácia obchodovania na webových stránkach; pla-
tené reklamné služby typu „klikni sem“; aktuali-
zácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom webových stránok; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklam-
ných materiálov; indexovanie webových stránok 
na obchodné alebo reklamné účely; obchodný 
manažment; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce; prenájom reklamných plôch na webo-
vých stránkach. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné 
vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem rek-
lamných); vzdelávanie; školenia; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
seminárov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); or-
ganizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou. 
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42 - Priemyselné dizajnérstvo; počítačové prog-
ramovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; grafické dizajnérstvo; kontro-
ly kvality; obnovovanie počítačových databáz; 
údržba počítačového softvéru; analýzy počítačo-
vých systémov; návrh počítačových systémov; 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; tvorba a udržiava-
nie webových stránok (pre tretie osoby); hosťo-
vanie na počítačových stránkach (webových 
stránkach); inštalácia počítačového softvéru; pre-
vod (konverzia) počítačových programov alebo 
údajov (nie fyzicky); poradenstvo v oblasti počí-
tačových programov; prenájom webových serve-
rov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; posky-
tovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
poradenstvo v oblasti informačných technológií; 
prenájom počítačových serverov (serverhosting); 
poskytovanie informácií o počítačových techno-
lógiách a programovaní prostredníctvom webo-
vých stránok; poskytovanie počítačových techno-
lógií prostredníctvom internetu (cloud computing); 
poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; 
tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z we-
bových stránok pre tretie osoby (informačno-
technologické služby); poradenstvo v oblasti in-
ternetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti och-
rany údajov; hosting a prenájom pamäťového pries-
toru pre webové stránky. 

(540) LuckyOne 
(731) EDMAX, s.r.o., Thurzova 969/12, 014 01 Bytča, 

SK; 
 
 

(210) 987-2017 
(220) 21.4.2017 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; účtovníctvo; poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; personálne po-
radenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pries-
kum trhu; vydávanie reklamných textov; rekla-
ma; vzťahy s verejnosťou (public relations); rek-
lamné agentúry; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); sekretárske služby; spracovanie tex-
tov; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; písanie reklamných textov; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; marketing; optimali-
zácia obchodovania na webových stránkach; pla-
tené reklamné služby typu „klikni sem“; aktuali-
zácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklam-
ných materiálov; indexovanie webových stránok 
na obchodné alebo reklamné účely; obchodný ma-
nažment; obchodná administratíva; kancelárske 
práce; prenájom reklamných plôch na webových 
stránkach. 

 
 
 

41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzde-
lávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vzdelávanie; školenia; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie semi-
nárov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); online poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); organizova-
nie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; počítačové prog-
ramovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; grafické dizajnérstvo; kontro-
ly kvality; obnovovanie počítačových databáz; 
údržba počítačového softvéru; analýzy počítačo-
vých systémov; návrh počítačových systémov; 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; tvorba a udržiava-
nie webových stránok (pre tretie osoby); hosťo-
vanie na počítačových stránkach (webových strán-
kach); inštalácia počítačového softvéru; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo úda-
jov (nie fyzicky); 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; 
prenájom počítačových serverov (serverhosting); 
poskytovanie informácií o počítačových techno-
lógiách a programovaní prostredníctvom webo-
vých stránok; poskytovanie počítačových techno-
lógií prostredníctvom internetu (cloud computing); 
poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; tvor-
ba a navrhovanie zoznamov informácií z webo-
vých stránok pre tretie osoby (informačnotechno-
logické služby); poradenstvo v oblasti interneto-
vej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany 
údajov; hosting a prenájom pamäťového priesto-
ru pre webové stránky. 

(540) EDMAX 
(731) EDMAX, s.r.o., Thurzova 969/12, 014 01 Bytča, 

SK; 
 
 

(210) 988-2017 
(220) 21.4.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Víno šumivé, víno prírodné, vínne destiláty. 
(540) 
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(591) červená, oranžová, modrá, biela, modrozelená, ru-
žová, zelená, staroružová, čierna, zlatožltá 

(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Se-
reď, SK; 

(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 989-2017 
(220) 21.4.2017 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Mäso. 
(540) 

  
 

(591) červená, žltá, biela, čierna 
(731) Mäso-Tatry s.r.o., Ul. Mieru 184/170, 059 21 

Svit, SK; 
 
 

(210) 993-2017 
(220) 11.4.2017 

 11 (511) 6, 11, 19, 35, 37 
(511) 6 - Oceľové komíny; oceľové komínové rúry; oce-

ľové dymovody; oceľové kryty komínov; oceľo-
vé komínové striešky; oceľové zberné taniere do 
komínov; oceľové vložky do komínov; oceľové 
stavebné materiály; kovové komíny; kovové ko-
mínové rúry; kovové kryty komínov; kovové 
komínové striešky; kovové zberné taniere do ko-
mínov; kovové vložky do komínov; kovy a ich 
zliatiny, rudy; kovové stavebné materiály; pre-
nosné kovové stavby; kovové káble a drôty ok-
rem elektrických; drobný železiarsky tovar; ko-
vové nádoby na skladovanie alebo prepravu tova-
rov; trezory; oceľ (surovina alebo polotovar); pá-
sová oceľ; oceľový plech; oceľové rúry; hliník; 
bronz; kovové stožiare; kovové tyče; postriebre-
né cínové zliatiny; kovové vystužovacie materiá-
ly do betónu; kovové podložky; kovové krúžky; 
pancierové plechy; kovové reťaze; kovové kostry 
stavieb; kovové rúry ústredného kúrenia; chróm; 
klince; kovové vodovodné potrubia; kovové stĺpy 
pre stavebníctvo; kovové vodiace lišty; drôt; meď 
(surovina alebo polotovar); kovové potrubné ko-
lená; kovové rohové lišty striech; železo (surovi-
na alebo polotovar); kovové rúry; liatina (surovi-
na alebo polotovar); pásové železo; kovania pre 
stavebníctvo; mosadz (surovina alebo polotovar); 
kovové lišty; kovové objímky na potrubia; kovy 
(suroviny alebo polotovary); kovové plášte bu-
dov (stavebníctvo); kovové žľaby pre stavebníc-
tvo; kovové stĺpy; kovové stropy; kovové obkla-
dy pre stavebníctvo; kovové škridly; olovo (suro-
vina alebo polotovar); zinok; kovové nosníky; 
kovové nádrže; kovové ventily (nie časti strojov); 
kovové sochy; titán; kovové strechy; volfrám; 
kovové potrubia; objímky, prstence; oceľové sta-
vebné konštrukcie; alobal (hliníková fólia); ko-
vové vystužovacie materiály na potrubia; kovové 
vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové 
umelecké diela; kovové rošty; kovové rímsy; ko-
vové poklopy; kovové strešné krytiny; kovové 
odkvapové rúry; kovové klapky na vodovodné  
 

 potrubia; kovové rebríky; cín; staniol; plech; ko-
vové potrubia ventilačných a klimatizačných za-
riadení; kovové tlakové potrubia; oceľové laná; 
kovové prefabrikované domy (súbory dielcov); 
kovové strechy so zabudovanými solárnymi člán-
kami; kovové plášte pre stavebníctvo; kovové 
výlisky pre stavebníctvo. 
11 - Komínové rúry, dymovody; komínové dú-
chadlá, ventilátory; vyžarovacie komíny (ropný prie-
mysel); dymníky do laboratórií; horáky; ventilá-
tory (klimatizácia); teplovzdušné rúry; dymníky; 
teplovzdušné zariadenia; výhrevné akumulátory; 
prístroje na chladenie vzduchu; filtre do klimati-
zácií; zariadenia na filtrovanie vzduchu; filtre do 
klimatizácií; zapaľovače; konštrukcie pecí; chla-
diace prvky do pecí; ohrievače vody (bojlery); 
žeraviace kahany; lampové horáky; radiátorové 
uzávery; dýzy; rúry na pečenie; laboratórne ho-
ráky; vykurovacie telesá; kohútiky a kohúty na 
potrubia; regenerátory tepla; šamotové obloženia 
pecí; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykurova-
cích zariadení; radiátory ústredného kúrenia; vy-
hrievacie telesá; cylindre; klimatizačné prístroje; 
vodovody; sporáky; varné prístroje a zariadenia; 
zariadenia na sušenie; zariadenia na úpravu vody; 
výmenníky tepla (nie časti strojov); elektrické 
radiátory; prístroje na čistenie plynu; kachle; fak-
le; pece a piecky okrem laboratórnych; kozuby; 
plynové horáky; parné kotly (nie časti strojov); 
grily (prístroje na pečenie); kuchynské sporáky; 
radiátory (na kúrenie); variče; teplovodné vyku-
rovacie prístroje; príslušenstvo na reguláciu vod-
ných alebo plynových zariadení a na vodovodné 
alebo plynové potrubia; jadrové reaktory; tepelné 
čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody a vy-
kurovanie; prívodné zariadenia ku kúrenárskym  
a teplárenským kotlom. 
19 - Komíny (nekovové); rúrkové komínové nad-
stavce (nekovové); komínové rúry (nekovové); 
samostatné továrenské komíny (nekovové); komí-
nové plášte; nekovové zberné taniere do komínov; 
nekovové vložky do komínov; nekovové stavebné 
materiály; nekovové neohybné rúry pre staveb-
níctvo; asfalt, smola a bitúmeny; nekovové pre-
nosné stavby; nekovové pomníky; dechtová le-
penka (stavebníctvo); strešné šindle; betón; diel-
ce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; cement; 
smola, živica; tehly; nekovové strešné odkvapové 
žľaby; asfaltová lepenka pre stavbníctvo; šamot; 
stavebné konštrukcie (nekovové); sadra; ohňo-
vzdorné cementové omietky; rímsy (nekovové); 
strešné uholníky (nekovové); strešné krytiny (ne-
kovové); nekovové odkvapové rúry; nekovové vo-
dovodné potrubia; vodovodné ventily (nekovové, 
nie plastové); bitúmenové pokrývacie vrstvy na 
strechy; lešenia (nekovové); odbočky, prípojky pot-
rubia (nekovové); podpery (nekovové); hlina; štrk; 
kameninové rúry; nekovové striešky (stavebníc-
tvo); stožiare (nekovové); omietky (stavebný ma-
teriál); vonkajšie plášte budov (nekovové); sta-
vebné obklady stien a priečok (nekovové); tyče, 
žrde, bidlá; stavebný kameň; stavebné obkladové 
materiály (nekovové); škridly (nekovové); strechy 
(nekovové); decht; terakota; dosky, latky; neko-
vové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kon-
štrukčné materiály (nekovové); nekovové stĺpy; 
kamenné, betónové alebo mramorové sošky; ume-
lecké diela z kameňa, betónu a mramoru; klapky,  
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ventily drenážnych rúrok (okrem kovových a plas-
tových); nekovové stavebné panely; nekovové 
ventilačné a klimatizačné potrubia; strechy so so-
lárnymi článkami (nekovové); žiaruvzdorné ne-
kovové stavebné materiály; nekovové prefabri-
kované domy (súbor dielcov); nekovové škridly; 
nekovové protipožiarne dvere; nekovové piliere 
pre stavebníctvo. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ko-
mínmi a ich časťami, s oceľovými komínmi a ich 
časťami, s oceľovými dymovodmi, s oceľovými 
komínovými strieškami; s oceľovými komínový-
mi zbernými taniermi, s oceľovými komínovými 
krytmi, s oceľovými komínovými rúrami, s oce-
ľovými vložkami do komínov, s kovovými a ne-
kovovými stavebnými materiálmi a s výhrevný-
mi zariadeniami a ich časťami; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom a vývozom; sprostredkovateľne práce; úč-
tovníctvo; obchodné alebo podnikové audity (re-
vízia účtov); rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; prieskum trhu; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; reklama; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); obchodný alebo podni-
kateľský výskum; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; prieskum verejnej mienky; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); služby porovnávania cien; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; ad-
ministratívne spracovanie obchodných objednávok; 
marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transak-
cií pre tretie osoby; riadenie obchodnej činnosti  
v stavebníctve; správa spotrebiteľských vernost-
ných programov; zostavovanie zoznamov infor-
mácií na obchodné alebo reklamné účely. 
37 - Čistenie komínov; inštalácie a opravy komí-
nov; stavebníctvo (stavebná činnosť); čistenie in-
teriérov budov; čistenie a opravy kotlov; údržba 
a opravy horákov; inštalácie a opravy vykurova-
cích zariadení; stavebný dozor; antikorózne úpra-
vy; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); in-
štalácie a opravy pecí; inštalácia, údržba a opravy 
strojov; interiérové a exteriérové maľovanie a na-
tieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo  
a inštalatérstvo; opravy púmp a čerpadiel; mon-
tovanie lešení; murovanie, murárske práce; sta-
vebné informácie; informácie o opravách; čiste-
nie exteriérov budov; pokrývačské práce; staveb-
né poradenstvo. 

(540) KOMINOX 
(731) Kuczman Robert, Blažov 104, 929 01 Kútniky, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 1005-2017 
(220) 6.4.2017 

 11 (511) 16, 32 
(511) 16 - Podložky pod pivové poháre. 

32 - Pivo. 

(540) Malvína 
(731) Sladovňa SESSLER, a. s., Pri kalvárii 17, 917 01 

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

 
 

(210) 1011-2017 
(220) 7.4.2017 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-

chodnej činnosti; obchodné odhady; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchod-
né sprostredkovateľské služby; obchodné spros-
tredkovateľské služby v oblasti priraďovania po-
tenciálnych súkromných investorov k podnikate-
ľom, ktorí žiadajú o financovanie; dohodovanie 
obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Úrazové poistenie; prenájom nehnuteľností; 
sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; 
realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľnos-
tí; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľa-
dávok; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; 
zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finan-
covanie (služby); finančné riadenie; uzatváranie 
poistiek proti požiaru; zdravotné poistenie; pois-
tenie v námornej doprave; bankové hypotéky; fi-
nančný lízing; životné poistenie; finančné analý-
zy; finančné poradenstvo; konzultačné služby  
v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; in-
formácie o poistení; prenájom kancelárskych pries-
torov; služby v oblasti vyplácania dôchodkov; 
sprostredkovanie na burze cenných papierov; po-
radenstvo v oblasti splácania dlhov; organizova-
nie financovania stavebných projektov; poskyto-
vanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; finančné riadenie refundova-
ných platieb (pre tretie osoby); investovanie do 
fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami a ob-
ligáciami; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľnos-
tí; správa nehnuteľností; správa nájomných do-
mov; služby sporiteľní; obchodovanie na burze  
s cennými papiermi; finančné sponzorstvo; kon-
zervatívne fondy (služby). 

(540) Finanzpartner Počítajte 
 s nami 
(731) Finanzpartner, a. s., Tallerova 5, 811 02 Bratisla-

va-Staré Mesto, SK; 
(740) Laktiš Marek, Mgr., Nitra, SK; 

 
 

(210) 1014-2017 
(220) 11.4.2017 

 11 (511) 6, 11, 19, 35, 37 
(511) 6 - Oceľové komíny; oceľové komínové rúry; oce-

ľové dymovody; oceľové kryty komínov; oceľo-
vé komínové striešky; oceľové zberné taniere do 
komínov; oceľové vložky do komínov; oceľové 
stavebné materiály; kovové komíny; kovové ko-
mínové rúry; kovové kryty komínov; kovové 
komínové striešky; kovové zberné taniere do ko-
mínov; kovové vložky do komínov; kovy a ich zlia-
tiny, rudy; kovové stavebné materiály; prenosné 
kovové stavby; kovové káble a drôty okrem elek-
trických; drobný železiarsky tovar; kovové nádo-
by na skladovanie alebo prepravu tovarov; trezo-
ry; oceľ (surovina alebo polotovar); pásová oceľ; 
oceľový plech; oceľové rúry; hliník; bronz; ko-
vové stožiare; kovové tyče; postriebrené cínové 
zliatiny; kovové vystužovacie materiály do betó-
nu; kovové podložky; kovové krúžky; pancierové 
plechy; kovové reťaze; kovové kostry stavieb; 
kovové rúry ústredného kúrenia; chróm; klince; 
kovové vodovodné potrubia; kovové stĺpy pre  
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 stavebníctvo; kovové vodiace lišty; drôt; meď 
(surovina alebo polotovar); kovové potrubné ko-
lená; kovové rohové lišty striech; železo (surovi-
na alebo polotovar); kovové rúry; liatina (surovi-
na alebo polotovar); pásové železo; kovania pre 
stavebníctvo; mosadz (surovina alebo polotovar); 
kovové lišty; kovové objímky na potrubia; kovy 
(suroviny alebo polotovary); kovové plášte bu-
dov (stavebníctvo); kovové žľaby pre stavebníc-
tvo; kovové stĺpy; kovové stropy; kovové obkla-
dy pre stavebníctvo; kovové škridly; olovo (su-
rovina alebo polotovar); zinok; kovové nosníky; 
kovové nádrže; kovové ventily (nie časti strojov); 
kovové sochy; titán; kovové strechy; volfrám; 
kovové potrubia; objímky, prstence; oceľové sta-
vebné konštrukcie; alobal (hliníková fólia); ko-
vové vystužovacie materiály na potrubia; kovové 
vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové 
umelecké diela; kovové rošty; kovové rímsy; ko-
vové poklopy; kovové strešné krytiny; kovové 
odkvapové rúry; kovové klapky na vodovodné 
potrubia; kovové rebríky; cín; staniol; plech; ko-
vové potrubia ventilačných a klimatizačných za-
riadení; kovové tlakové potrubia; oceľové laná; 
kovové prefabrikované domy (súbory dielcov); 
kovové strechy so zabudovanými solárnymi člán-
kami; kovové plášte pre stavebníctvo; kovové 
výlisky pre stavebníctvo. 
11 - Komínové rúry, dymovody; komínové dú-
chadlá, ventilátory; vyžarovacie komíny (ropný 
priemysel); dymníky do laboratórií; horáky; ven-
tilátory (klimatizácia); teplovzdušné rúry; dym-
níky; teplovzdušné zariadenia; výhrevné akumu-
látory; prístroje na chladenie vzduchu; filtre do 
klimatizácií; zariadenia na filtrovanie vzduchu; 
filtre do klimatizácií; zapaľovače; konštrukcie pe-
cí; chladiace prvky do pecí; ohrievače vody (boj-
lery); žeraviace kahany; lampové horáky; radiá-
torové uzávery; dýzy; rúry na pečenie; laboratór-
ne horáky; vykurovacie telesá; kohútiky a kohúty 
na potrubia; regenerátory tepla; šamotové oblo-
ženia pecí; výhrevné kotly; kotlové rúry do vyku-
rovacích zariadení; radiátory ústredného kúrenia; 
vyhrievacie telesá; cylindre; klimatizačné prístro-
je; vodovody; sporáky; varné prístroje a zariade-
nia; zariadenia na sušenie; zariadenia na úpravu 
vody; výmenníky tepla (nie časti strojov); elek-
trické radiátory; prístroje na čistenie plynu; kach-
le; fakle; pece a piecky okrem laboratórnych; ko-
zuby; plynové horáky; parné kotly (nie časti stro-
jov); grily (prístroje na pečenie); kuchynské spo-
ráky; radiátory (na kúrenie); variče; teplovodné 
vykurovacie prístroje; príslušenstvo na reguláciu 
vodných alebo plynových zariadení a na vodo-
vodné alebo plynové potrubia; jadrové reaktory; 
tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vo-
dy a vykurovanie; prívodné zariadenia ku kúre-
nárskym a teplárenským kotlom. 
19 - Komíny (nekovové); rúrkové komínové nad-
stavce (nekovové); komínové rúry (nekovové); 
samostatné továrenské komíny (nekovové); komí-
nové plášte; nekovové zberné taniere do komínov; 
nekovové vložky do komínov; nekovové staveb-
né materiály; nekovové neohybné rúry pre staveb-
níctvo; asfalt, smola a bitúmeny; nekovové pre-
nosné stavby; nekovové pomníky; dechtová le-
penka (stavebníctvo); strešné šindle; betón; dielce, 
výrobky alebo prefabrikáty z betónu; cement;  
 

smola, živica; tehly; nekovové strešné odkvapové 
žľaby; asfaltová lepenka pre stavbníctvo; šamot; 
stavebné konštrukcie (nekovové); sadra; ohňo-
vzdorné cementové omietky; rímsy (nekovové); 
strešné uholníky (nekovové); strešné krytiny (ne-
kovové); nekovové odkvapové rúry; nekovové 
vodovodné potrubia; vodovodné ventily (neko-
vové, nie plastové); bitúmenové pokrývacie vrs-
tvy na strechy; lešenia (nekovové); odbočky, prí-
pojky potrubia (nekovové); podpery (nekovové); 
hlina; štrk; kameninové rúry; nekovové striešky 
(stavebníctvo); stožiare (nekovové); omietky (sta-
vebný materiál); vonkajšie plášte budov (nekovo-
vé); stavebné obklady stien a priečok (nekovo-
vé); tyče, žrde, bidlá; stavebný kameň; stavebné 
obkladové materiály (nekovové); škridly (neko-
vové); strechy (nekovové); decht; terakota; dos-
ky, latky; nekovové vystužovacie materiály pre 
stavebníctvo; konštrukčné materiály (nekovové); 
nekovové stĺpy; kamenné, betónové alebo mra-
morové sošky; umelecké diela z kameňa, betónu 
a mramoru; klapky, ventily drenážnych rúrok (ok-
rem kovových a plastových); nekovové stavebné 
panely; nekovové ventilačné a klimatizačné pot-
rubia; strechy so solárnymi článkami (nekovové); 
žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; ne-
kovové prefabrikované domy (súbor dielcov); 
nekovové škridly; nekovové protipožiarne dvere; 
nekovové piliere pre stavebníctvo. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ko-
mínmi a ich časťami, s oceľovými komínmi a ich 
časťami, s oceľovými dymovodmi, s oceľovými 
komínovými strieškami; s oceľovými komínový-
mi zbernými taniermi, s oceľovými komínovými 
krytmi, s oceľovými komínovými rúrami, s oce-
ľovými vložkami do komínov, s kovovými a ne-
kovovými stavebnými materiálmi a s výhrevný-
mi zariadeniami a ich časťami; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom a vývozom; sprostredkovateľne práce; úč-
tovníctvo; obchodné alebo podnikové audity (re-
vízia účtov); rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; prieskum trhu; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; reklama; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); obchodný alebo podnika-
teľský výskum; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; prieskum verejnej mienky; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); služby porovnávania cien; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; marketing; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; vyjednávanie a uzatváranie obchodných trans-
akcií pre tretie osoby; riadenie obchodnej činnos-
ti v stavebníctve; správa spotrebiteľských ver-
nostných programov; zostavovanie zoznamov in-
formácií na obchodné alebo reklamné účely. 
37 - Čistenie komínov; inštalácie a opravy komí-
nov; stavebníctvo (stavebná činnosť); čistenie in-
teriérov budov; čistenie a opravy kotlov; údržba  
a opravy horákov; inštalácie a opravy vykurovacích 
zariadení; stavebný dozor; antikorózne úpravy; 
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); inštalá-
cie a opravy pecí; inštalácia, údržba a opravy 
strojov; interiérové a exteriérové maľovanie a na-
tieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo  
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a inštalatérstvo; opravy púmp a čerpadiel; mon-
tovanie lešení; murovanie, murárske práce; sta-
vebné informácie; informácie o opravách; čiste-
nie exteriérov budov; pokrývačské práce; staveb-
né poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, odtiene sivej 
(731) Kuczman Robert, Blažov 104, 929 01 Kútniky, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 1031-2017 
(220) 24.4.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Sušienky, keksy. 
(540) 

  
 

(591) biela, sivá, červená, čierna, žltá, gaštanová 
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIR-

KETI, Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, 
TR; 

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

 
 

(210) 1032-2017 
(220) 24.4.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Sušienky, keksy. 
(540) 

  
 

(591) červená, sivá, čierna, biela, gaštanová 
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIR-

KETI, Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, 
TR; 

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

 
 
 
 
 
 

(210) 1035-2017 
(220) 25.4.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Slané pečivo (krekery). 
(540) 

  
 

(591) žltá, čierna, biela, červená, zelená, modrá, hnedá 
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIR-

KETI, Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, 
TR; 

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

 
 

(210) 1036-2017 
(220) 24.4.2017 

 11 (511) 24, 25, 28, 35 
(511) 24 - Textílie a ich náhradky; bytový textil; textil-

né alebo plastové záclony a závesy. 
25 - Odevy; obuv a pokrývka hlavy. 
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 

(540) 

  
 

(731) Papáč Pavol, Ing., Kráľovce 83, 044 44 Kráľovce, 
SK; 
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(210) 1038-2017 
(220) 25.4.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Slané pečivo (krekery). 
(540) 

  
 

(591) žltá, čierna, biela, červená, zelená, modrá, hnedá 
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIR-

KETI, Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir, 
TR; 

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

 
 

(210) 1048-2017 
(220) 21.4.2017 

 11 (511) 41, 44 
(511) 41 - Telesná výchova; poskytovanie zariadení na od-

dych a rekreáciu; fitnes kluby (zdravotné a kon-
dičné cvičenia). 
44 - Thajské masáže; masáže; salóny krásy; služby 
chiropraktikov; fyzioterapia; aromaterapeutické 
služby; sauny (služby). 

(540) 

  
 

(591) žltá, hnedá, biela, zlatá 
(731) Balková Agnesa, Prestavlky 214, 966 01 Presta-

vlky, SK; 
 
 

(210) 1076-2017 
(220) 27.4.2017 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; 

špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dám-
sku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti ode-
vov); pletené šály; krátke kabátiky; krátke pánske 
spodky (trenírky); priliehavé čiapky; živôtiky, kor-
zety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne 
(časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky 
(časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pu-
lóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; 
podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem;  
 

 

 vložky do topánok; košele; náprsenky; košele  
s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; 
pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny 
(oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové no-
havice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombi-
nézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; 
korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); 
detské nohavičky (bielizeň); protišmykové po-
môcky 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 ale-
bo kožušiny na ovinutie okolo krku; 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; kadernícke pláštenky; úbory na 
karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); 
kimoná; chrániče uší proti chladu (pokrývky hla-
vy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké 
krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; 
vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti 
odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (obleče-
nie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové 
štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobú-
ky); gabardénové plášte; korzety (spodná bieli-
zeň); šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na 
gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); 
gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé ode-
vy; legíny; pleteniny (oblečenie) ; sukne; obleče-
nie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; 
manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; ma-
nipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; mitry 
(pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové 
kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká 
na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; krátke 
priliehavé pánske spodky (slipy); podprsenky; zvr-
chníky; podpätky na obuv; tógy; lemy na pod-
rážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; pa-
pierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky 
(pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, 
nie papierové; podošvy na obuv; topánky; pod-
pätky; topánky na šport; nánožníky, nie elektricky 
vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; 
čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty  
s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombi-
né (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šat-
ky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií ko-
že; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sá-
rí; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; spr-
chovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na 
doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do sa-
ka. 

(540) ZUNIQUE 
(731) Štávorská Zuzana, Ing., Dubová 6487/9, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(210) 1079-2017 
(220) 24.4.2017 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Pracie prostriedky; aviváže; prípravky na od-

straňovanie škvŕn; osviežovače vzduchu; voňavé 
vrecúška do bielizne; kozmetické krémy; mydlá; 
šampóny. 
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(540) 

  
 

(591) ružová, cyklámenová, svetlo modrá, modrá, biela 
(731) BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Du-

najská Streda, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1098-2017 
(220) 13.4.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; ja-

blčné mušty (alkoholické); víno; medovina; griot-
ka; liehoviny; brandy, vínovica; brandy, vínovi-
ca; hruškový mušt (alkoholický); alkoholové ex-
trakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; 
alkoholické nápoje s ovocím; vodnár (matolinové 
víno); vopred pripravené miešané alkoholické ná-
poje (nie s pivom). 

(540) VELTLINER STONY 
(731) Ing. Jozef Repa - repa winery, Vištucká 1265/5, 

900 81 Šenkvice, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1099-2017 
(220) 13.4.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; ja-

blčné mušty (alkoholické); víno; medovina; griot-
ka; liehoviny; brandy, vínovica; brandy, vínovica; 
hruškový mušt (alkoholický); alkoholové extrak-
ty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; al-
koholické nápoje s ovocím; vodnár (matolinové 
víno); vopred pripravené miešané alkoholické 
nápoje (nie s pivom). 

(540) VELTLINER GRANIT 
(731) Ing. Jozef Repa - repa winery, Vištucká 1265/5, 

900 81 Šenkvice, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1106-2017 
(220) 2.5.2017 

 11 (511) 35, 36, 41, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; komerčné informačné kancelárie; úč-
tovníctvo; vedenie účtovných kníh; poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri ria-
dení obchodných alebo priemyselných podnikov; 
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; odborné obchodné alebo podnikateľské pora-
denstvo; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej  
 

 nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných trans-
akcií pre tretie osoby; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok. 
36 - Kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním po-
hľadávok; faktoring; finančné riadenie; likvidácia 
podnikov (finančné služby); poradenstvo v ob-
lasti splácania dlhov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdel-
ávacie kurzy; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie sympózií; online posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); koučovanie (školenie); školské služ-
by (vzdelávanie); individuálne vyučovanie. 
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlast-
níctva; udeľovanie licencií na práva duševného 
vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv 
na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť práv-
ne poradenstvo; právny výskum; advokátske služby. 

(540) 

  
 

(591) tmavomodrá, béžová (resp. zlato-béžová) 
(731) PROVIDUS Control, s.r.o., Gorkého 10, 811 01 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1122-2017 
(220) 3.5.2017 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Prenájom prechodného ubytovania; penzióny; 

hotelierske služby; rezervácie ubytovania v pen-
ziónoch; ubytovacie kancelárie (hotely, penzió-
ny); dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné je-
dálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); 
ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); prenájom 
prenosných stavieb; rezervácie prechodného uby-
tovania; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov  
a nápojového skla; rezervácie ubytovania v hote-
loch; prenájom prednáškových sál; recepčné služ-
by pre dočasné ubytovanie (správa príchodov  
a odchodov). 

(540) KAŠTIEĽ PÁLFFY PRO 
 REGE ET PATRIA 
(731) Pálffyovský kaštieľ, s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 

Bratislava, SK; 
(740) Chudíková Petra, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1123-2017 
(220) 3.5.2017 

 11 (511) 29, 32 
(511) 29 - Džemy; potravinárske oleje; marmelády; kon-

zervované ovocie; hrozienka sušené; kandizova-
né ovocie; ovocné rôsoly; ovocná dreň; plátky su-
šeného ovocia; údeniny; syry; mäso; šunka; mä-
sové výťažky; pečeňová paštéta; klobásy, salámy, 
párky; konzervované mäso; mäsové konzervy. 
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32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; neal-
koholické ovocné nápoje; mušty; ovocné džúsy; 
vody (nápoje); hroznový mušt; nealkoholické ná-
poje; sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu 
limonád. 

(540) 

  
 

(731) Pálffyovský kaštieľ, s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 
Bratislava, SK; 

(740) Chudíková Petra, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1124-2017 
(220) 3.5.2017 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Prenájom prechodného ubytovania; penzió-

ny; hotelierske služby; rezervácie ubytovania  
v penziónoch; ubytovacie kancelárie (hotely, pen-
zióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na 
objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné 
jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snack-
bary); ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); 
prenájom prenosných stavieb; rezervácie pre-
chodného ubytovania; požičiavanie stoličiek, sto-
lov, obrusov a nápojového skla; rezervácie uby-
tovania v hoteloch; prenájom prednáškových sál; 
recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa 
príchodov a odchodov). 

(540) 

  
 

(731) Pálffyovský kaštieľ, s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 
Bratislava, SK; 

(740) Chudíková Petra, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1136-2017 
(220) 5.5.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-

gienické výrobky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá 

(540) Lamya 
(731) HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, 140 00 Pra-

ha 4, CZ; 
(740) AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 1137-2017 
(220) 5.5.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-

gienické výrobky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá. 

(540) Ebelya 
(731) HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, 140 00 Pra-

ha 4, CZ; 
(740) AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 1138-2017 
(220) 5.5.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-

gienické výrobky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá. 

(540) Sirmya 
(731) HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, 140 00 Pra-

ha 4, CZ; 
(740) AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 1139-2017 
(220) 5.5.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-

gienické výrobky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá. 

(540) Nelya 
(731) HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, 140 00 Pra-

ha 4, CZ; 
(740) AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 1140-2017 
(220) 5.5.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-

gienické výrobky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá. 

(540) Flaya 
(731) HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, 140 00 Pra-

ha 4, CZ; 
(740) AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 1141-2017 
(220) 5.5.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-

gienické výrobky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá. 

(540) Luisea 
(731) HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, 140 00 Pra-

ha 4, CZ; 
(740) AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o., Plzeň, CZ; 
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(210) 1169-2017 
(220) 9.5.2017 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Časopisy (periodiká); noviny; periodiká; kni-

hy; tlačoviny. 
35 - Reklama; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; 
spracovanie textov; marketing. 
41 - Online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; reportérske služby; zábava. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená 
(731) NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1178-2017 
(220) 10.5.2017 
(310) (40)-2016-0106353 
(320) 30.11.2016 
(330) KR 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Mydlá pre osobnú potrebu; gély na sprchova-

nie; šampóny; kozmetické prípravky; kozmetické 
telové oleje; telové hydratačné prípravky (koz-
metické); líčidlá; parfumy; kolínske vody; par-
fumované vody; výťažky z kvetov (parfuméria); 
parfumované výťažky pre parfumy; dezodoranty 
(parfuméria); vône pre vlasy. 

(540) GABRIELLE 
(731) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 

Neuilly-Sur-Seine, FR; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1179-2017 
(220) 11.5.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny; destiláty. 

(540) RIAVA 
(731) OLD HEROLD, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 

Trenčín, SK; 
 
 

(210) 1189-2017 
(220) 3.5.2017 

 11 (511) 32, 35, 43 
(511) 32 - Pivo; sladové pivo. 

35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; bary (služ-
by). 

(540) JAMA Craft Brewery 
(731) Lučko Martin, Bc., Mojmírova 34, 900 26 Slo-

venský Grob, SK; 
 
 

(210) 1191-2017 
(220) 11.5.2017 

 11 (511) 19, 37, 42 
(511) 19 - Strešné krokvy; stavebné drevo; rezivo (sta-

vebné drevo); spracované drevo; cement; tehly; 
hlina na tehly; stavebné konštrukcie (nekovové); 
materiály na stavbu a povrchy ciest; vápno; sta-
vebná malta; sadra; komíny (nekovové); ohňo-
vzdorné cementové omietky; priečky (nekovové); 
konštrukcie (nekovové); rímsy (nekovové); okná 
(nekovové); dvere (nekovové); stupne schodov 
(nekovové); nosníky (nekovové); podpery (neko-
vové); kameň; štrk; kameniny pre stavebníctvo; 
troska (stavebný materiál); lišty (nekovové); spo-
jovacie materiály na opravy ciest; nekovové scho-
diskové stupne (časti schodísk); preklady (neko-
vové); makadam; prenosné stavby (nekovové); ne-
kovové striešky (stavebníctvo); tvárne drevo; rím-
sy (nekovové); omietky (stavebný materiál); von-
kajšie plášte budov (nekovové); úžlabia stavieb 
(nekovové); okenice (nekovové); palisády (neko-
vové); ploty (nekovové); stavebné obklady stien 
a priečok (nekovové); stavebný kameň; stropy, 
stropné dosky (nekovové); drevené dosky pre 
stavebníctvo; stavebné obkladové materiály (ne-
kovové); brány (nekovové); výplne dverí (neko-
vové); trámy (nekovové); strechy (nekovové); 
nekovové altánky (stavebníctvo); dosky, latky; ne-
kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; 
konštrukčné materiály (nekovové); stavebné ma-
teriály (nekovové); nekovové stĺpy; schodiská (ne-
kovové); nekovové stavebné panely; murované 
poštové schránky; hrubý štrk (stavebný materiál); 
žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; ne-
kovové prefabrikované domy (súbor dielcov); ne-
kovové rigoly; nekovové podlahové dlažby; ne-
kovové piliere pre stavebníctvo. 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení; sta-
vebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; de-
molácia budov; stavba a opravy skladov; izolo-
vanie proti vlhkosti (stavebníctvo); výstavba to-
vární; izolovanie stavieb; murárske práce; inte-
riérové a exteriérové maľovanie a natieranie; sad-
rovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; 
údržba vozidiel; montovanie lešení; murovanie, 
murárske práce; stavebné informácie; kladenie 
povrchov komunikácií; prenájom stavebných že-
riavov; inštalácia okien a dverí; stavebné pora-
denstvo; tesárske práce; kladenie káblov. 
42 - Chemické analýzy; architektonické služby; 
architektonické poradenstvo; vypracovanie sta-
vebných výkresov; technický výskum; výzdoba 
interiérov; priemyselné dizajnérstvo; skúšky ma-
teriálov; štúdie technických projektov; geologic-
ký výskum; inžinierska činnosť; geodézia (zeme-
meračstvo); strojársky výskum; geologický prie-
skum; geologický výskum; kontroly kvality; výs-
kum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); 
navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné di-
zajnérstvo); urbanistické plánovanie; poradenstvo 
v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochra-
ny životného prostredia; vedecký výskum; tech-
nologické poradenstvo; navrhovanie interiérov. 
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(540) 

  
 

(591) červená, oranžová 
(731) SILICATE WORLD, s.r.o., Maloveská 68, 984 01 

Lučenec 1, SK; 
 
 

(210) 1192-2017 
(220) 4.5.2017 

 11 (511) 41, 43, 44 
(511) 41 - Vzdelávanie; školenia; školské služby (vzde-

lávanie); detské škôlky (vzdelávanie); organizo-
vanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdra-
votné a kondičné cvičenia); praktický výcvik 
(ukážky); organizovanie a vedenie tvorivých diel-
ní (výučba). 
43 - Domovy dôchodcov; detské jasle; penzióny; 
prenájom prechodného ubytovania; ubytovacie 
kancelárie (hotely, penzióny); závodné jedálne; 
reštauračné (stravovacie) služby. 
44 - Ošetrovateľské služby; zdravotnícka starost-
livosť; zdravotné poradenstvo; lekárske poraden-
stvo pre zdravotne postihnuté osoby; farmaceu-
tické poradenstvo; lekárnické služby (príprava pred-
písaných liekov); paliatívna starostlivosť; zdra-
votné strediská (služby); opatrovateľské ústavy; 
sociálne útulky (hospice); zotavovne; zotavovne 
pre rekonvalescentov; sanatóriá; lekárske služby; 
psychologické služby; logopedické služby; pre-
nájom zdravotníckeho vybavenia; masáže; sauny 
(služby); solária (služby); aromaterapeutické služ-
by; terapeutické služby; salóny krásy; kadernícke 
salóny; manikúra; fyzioterapia; odborné poraden-
stvo týkajúce sa zdravotníckej starostlivosti o se-
niorov. 

(540) 

  
 

(731) Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bra-
tislava - mestská časť Lamač, SK; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(210) 1193-2017 
(220) 4.5.2017 

 11 (511) 3, 9, 16 
(511) 3 - Škrob na bielizeň; škrob (apretačný prípra-

vok); mydlá; avivážne prípravky; kozmetické 
prípravky do kúpeľa; bieliace pracie prostriedky; 
leštiace prípravky; leštiace prípravky na nábytok 
a dlážku; kozmetické prípravky; vata na kozme-
tické použitie; prípravky na odstraňovanie vodné-
ho kameňa (pre domácnosť); predpieracie a na-
máčacie prípravky; čistiace prípravky; pracie pros-
triedky; toaletné prípravky; aviváže; prípravky na 
prepchávanie odtokových potrubí; obrúsky na-
pustené pleťovými vodami; osviežovače vzdu-
chu; vosky na podlahy. 
9 - Sčítavacie stroje; magnety; stroje na počítanie 
a triedenie peňazí; kancelárske stroje na dierne 
štítky; kruhové logaritmické pravítka; logaritmic-
ké pravítka; počítacie stroje; posuvné meradlá; 
rozmerové mierky, šablóny; fotokopírovacie stro-
je (fotografické, elektrostatické alebo termické); 
pravítka (meracie nástroje); registračné pokladni-
ce; faxy; modemy; monitory (počítačový hard-
vér); monitorovacie počítačové programy; myši 
(periférne zariadenia počítačov); optické čítacie 
zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; 
počítačové tlačiarne; procesory (centrálne proce-
sorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na 
spracovanie údajov); elektronické diáre; telefón-
ne záznamníky; videokamery; prehrávače kom-
paktných diskov; karty s integrovanými obvodmi 
(pamäťové alebo mikroprocesorové); notebooky 
(prenosné počítače); vreckové kalkulačky; deko-
ratívne magnety; bezdrôtové telefóny; podložky 
pod myš; elektronické svetelné ukazovadlá (vyu-
čovacie pomôcky); USB kľúče; prenosné multi-
mediálne prehrávače; prenosné počítače; tašky na 
notebooky; obaly na notebooky; digitálne foto-
rámiky; čítačky elektronických kníh; náplne do 
tlačiarní a kopírovacích strojov (prázdne); tablety 
(prenosné počítače); digitálne tabule; obaly na elek-
tronické tablety; elektronické interaktívne tabule. 
16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkova-
če lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky 
(s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adre-
sy; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; frankovacie stroje na kan-
celárske použitie; kancelárske štipce; spony na 
perá; zošívačky (kancelárske potreby); albumy; 
obrazy; tlače (rytiny); orezávacie strojčeky na ce-
ruzky (elektrické aj neelektrické); vodové farby 
(akvarely); architektonické modely; spisové oba-
ly (papiernický tovar); bridlicové tabuľky; bridli-
ce (na kreslenie); strieborný papier; modelovacia 
hlina; aritmetické tabuľky; rytiny; umelecké lito-
grafie; obrazy (maľby) zarámované alebo neza-
rámované; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zo-
raďovače, šanóny (na voľné listy); gumené pásky 
na kancelárske použitie; podložky pod pivové 
poháre; lístky; biologické vzorky na mikrosko-
pické pozorovanie (učebné pomôcky); tlačiaren-
ské štočky; skicáre; útržkové bloky; cievky s pás-
kami do písacích strojov; držiaky na písacie pot-
reby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; na-
vlhčovacie hubky (kancelárske potreby); maliar-
ske štetce; pijavý papier; pečate; pečatidlá; na- 
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pustené pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; 
kancelárske pečatné stroje; materiály na pečate-
nie; zošity; zásuvky na rozdeľovanie a počítanie 
minci; vzory na kopírovanie; priesvitný papier 
(pauzovací); pauzovacie plátno; náprstky na och-
ranu pred zranením; typy, tlačové písmo; kopíro-
vací uhlový papier; papier do záznamových za-
riadení; poznámkové zošity; rysovacie uholníky, 
príložníky; mapy; vyučovacie pomôcky okrem 
prístrojov a zariadení; kartotékové lístky; hárky 
papiera; kartón; lepenka; dierovacie karty do ža-
kárových strojov; tuby z kartónu; katalógy; ko-
vové príchytky na kartotečné lístky; obaly na do-
klady; maliarske stojany; číslice (tlačiarenské ty-
py); tuš; zoraďovače (kancelárske potreby); kan-
celárske dierkovače; toaletný papier; knihy; ry-
sovacie kružidlá; tlačiarenské typy (písmená  
a číslice); písmená (tlačiarenské typy); tlačiaren-
ské ručné sádzadlá; zásuvky na spisy; papierové 
kornúty; korekčné laky (kancelárske potreby); 
korekčné tuše (heliografia); tuhy do ceruziek (ná-
plne); histologické rezy (učebné pomôcky); ry-
sovacie krividlá; obaly (papiernický tovar); krie-
da na písanie; litografická krieda; krajčírska krie-
da; držiaky na kriedu; násady na ceruzky; me-
chanické ceruzky; papierové obaly na mliečne 
výrobky; kancelárske štipce; valce do písacích stro-
jov; obtlačky; grafické vzory (tlačoviny); mra-
morovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); 
rysovacie dosky; rysovacie potreby; rysovacie 
nástroje; diagramy; obálky (papiernický tovar); 
kopírovacie zariadenia; leptané štočky; baliaci 
papier; hroty pier; písacie stroje (elektrické aj ne-
elektrické); puzdrá na perá, perečníky; hroty pí-
sacích pier zo zlata; pomôcky na vymazávanie; 
písacie potreby; emblémy (papierové pečate); šab-
lóny na vymazávanie; gumy na gumovanie; pa-
pier do elektrokardiografov; dierovačky (kance-
lárske potreby); atramenty; farbiace pásky; kala-
máre; kancelárske obálkovacie stroje; fotografie 
(tlačoviny); pijaky; pečiatky; knihárske textílie; 
rysovacie súpravy; účtovné knihy; zoznamy; fi-
guríny z papierovej drviny; filtračný papier; fil-
tračné materiály (papier); tlačivá (formuláre); 
kancelárske potreby okrem nábytku; uhoľ na 
umelecké kreslenie; šablóny (kancelárske potre-
by); tlačiarenské sadzobnice; galvanotypy (poly-
grafia); geografické mapy; zemské glóbusy; gra-
fické reprodukcie; grafické zobrazenia; škrabky 
na kancelárske použitie; rytecké dosky; hektogra-
fy; časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá (kan-
celárske potreby); pohľadnice; tlačoviny; ručné 
etiketovacie prístroje; podklady na tlačenie, nie 
textilné; prenosné tlačiarničky (kancelárske pot-
reby); tlačené publikácie; príručky; listový pa-
pier; ťažidlo na papiere; kopírovacie ihly na ry-
sovanie alebo kreslenie; rysovacie perá; stolové 
prestieranie z papiera; litografie; litografické 
dosky; brožované knihy; svietivý papier; papie-
rová drvinu; paragóny; značkovaciu kriedu; mo-
delovacie plastové hmoty; modelovacie hmoty; 
modelovacie pasty; papierové vreckovky; farbia-
ce plátna do rozmnožovacích strojov; papierové 
obrusy; školské tabule; kancelárske sponky; pa-
ginovačky; olejotlače; záložky do kníh; papiero-
vé pečate; palety pre maliarov; pantografy (ryso-
vacie potreby); papiernicky tovar; pergamenový 
papier; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šab- 
 

lóny; maliarske valčeky pre domácnosť; maliar-
ske plátna; škatule s farbami (školské pomôcky); 
baliace plastové fólie; zariadenia na paspartova-
nie fotografií; stojany na fotografie; zinkografic-
ké štočky; nákresy: dosky na spisy; plniace perá; 
šablóny na kreslenie a maľovanie; rozmnožova-
cie blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; 
rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pásky 
a štítky na zaznamenávanie počítačových prog-
ramov; prospekty; papier na rádiogramy; rysova-
cie pravítka; tlačové reglety; knihárske potreby; 
knihárske plátno; knihárske nite; farbiace plátna 
do kopírovacích strojov; perá (kancelárske potre-
by); časopisy (periodiká); papierové pásky; pás-
ky do písacích strojov; papierové alebo plastové 
vrecká a tašky na balenie; podušky na pečiatky; 
školské potreby (papiernický tovar); záložky do 
kníh; blahoprajné pohľadnice: mastenec (krajčir-
ska krieda); guľôčky do guľôčkových pier; pa-
pierové podložky na stôl (anglické prestieranie); 
podložky na pisanie; klávesy písacích strojov; 
stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; poštové 
známky; priesvitky (papiernický tovar); etiketo-
vacie kliešte; glutín (kancelárske lepidlo alebo 
lepidlo pre domácnosť); lepidlá na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ad-
resné štítky do adresovacích strojov; ročenky; ka-
lendáre; škrobové lepidlá pre domácnosť a na 
kancelárske použitie; štetec; samolepky pre do-
mácnosť a na kancelárske použitie; gumičky (kan-
celárske potreby); papierové podbradníky; drevi-
tá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; 
papierové alebo lepenkové krabice; stojany na 
perá u ceruzky; lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše; papierové podložky pod poháre; ozná-
menia (papiernický tovar); plastové bublinové 
fólie (na balenie); papierové zástavy; skartovač-
ky (kancelárske potreby); fólie z regenerovanej 
celulózy na balenie; skrine na spisy (kancelárske 
potreby); nože na papier (kancelárske potreby); 
papierové alebo plastové vrecká na odpadky; 
strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); 
odličovacie papierové obrúsky; papierové servít-
ky; papierová obrúsky (prestieranie); uholníky na 
rysovanie; príložníky na rysovanie; násadky na 
perá; písacie súpravy (papiernický tovar); obaly 
na súpravy písacích potrieb; grafické znaky; pa-
pierové utierky; papierové utierky na tvár; papie-
rové alebo lepenkové etikety; rydlá (rycie ihly); 
viskózové fólie na balenie; lepiace gumy na kan-
celárske použitie alebo pre domácnosť; pogumo-
vané plátno pre papiernictvo; vyzina (želatina) na 
kancelárske použitie a pre domácnosť; vrecka do 
mikrovlnných rúr; paletizačné plastové fólie (pri-
ľnavé, naťahovacie); pásky do počítačových tla-
čiarní; papierové alebo kartónové vývesné tabu-
le; samolepky (papiernický tovar); knihárske 
stroje a prístroje (kancelárske potreby); kopíro-
vací papier (papiernický tovar); puzdrá na šekové 
knižky; atramentové tyčinky; škrobové obalové 
materiály; parafínový papier; puzdrá na pasy; ka-
ligrafické štetec; písacie nástroje; prístroje na tla-
čenie na kreditné karty, nie elektrické; lamino-
vačky na dokumenty (kancelárske potreby); zo-
tierače tabúľ; tabule na zapichovanie oznamov; 
ukazovadlá, nie elektrické: sponky na bankovky; 
nákupné karty (nie na hranie); papierové alebo  
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plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie 
potravín; papierové alebo plastové hárky alebo 
fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; ko-
rekčné pásky (kancelárske pomôcky); maliarske 
palety; značkovacie perá (papiernický tovar); le-
táky; obálky na dokumenty (papiernicky' tovar); 
držiaky stránok otvorenej knihy; pečiatky na zne-
hodnocovanie známok; papierové alebo lepenko-
vé baliace materiály (výplňové, tlmiace); papie-
rové alebo lepenkové vypchávkové materiály; 
bankovky; značkovací kriedový sprej; tlačené po- 
ukážky; ryžový papier; japonský ozdobný papier 
(washi); papierové obrusy (behúne); tlačené par-
titúry; papierové stolové vlajky; papierové trojcí-
pe vlajočky. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) VERDI, s.r.o., Beňovského 1165/6, 841 01 Brati-

slava - mestská časť Dúbravka, SK; 
(740) Hric Ivan, JUDr., Spišská Nová Ves, SK; 

 
 

(210) 1194-2017 
(220) 4.5.2017 

 11 (511) 18, 25, 35, 40 
(511) 18 - Kabelky; tašky; batohy, plecniaky; peňažen-

ky; kožušiny; koža (surovina alebo polotovar); 
koženka; imitácie kože; moleskin (imitácia ko-
že); kožené šnúrky; kožené remienky; aktovky 
(kožená galantéria); kufre; diplomatické kufríky; 
kufrík na toaletné potreby (prázdny); tašky na ko-
lieskach; cestovné obaly na odevy; puzdrá na kľú-
če; puzdrá na navštívenky; menovky na batožinu; 
dáždniky; slnečníky. 
25 - Odevy; konfekcia (odevy); vrchné ošatenie; 
pončá; peleríny; vesty; zvrchníky; kabáty; krátke 
kabátiky; kožušinové kabáty; gabardénové plášte; 
bundy; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); 
kožené odevy; odevy z imitácií kože; nohavice; 
športové nohavice (tepláky); jazdecké krátke no-
havice; kostýmy, obleky; saká; košele; košele  
s krátkym rukávom; kravaty; kožušiny (obleče-
nie); dámske šaty; sukne; šatové sukne; pleteniny 
(oblečenie); svetre; pulóvre; mikiny; tričká; špor-
tové tričká, dresy; športové tielka; telocvičné 
úbory; trikoty (cvičebné úbory); plavky; plážové 
oblečenie; legíny; gamaše; spodná bielizeň; det-
ské nohavičky (bielizeň); dámske nohavičky; pod-
prsenky; spodničky; šnurovačky; body (spodná 
bielizeň); kombiné (spodná bielizeň); podväzky; 
krátke pánske spodky (trenírky); krátke prilieha-
vé pánske spodky (slipy); pyžamá; župany; oble-
čenie pre bábätká; oblečenie pre deti; pančuchy; 
pančuchy absorbujúce pot; ponožky pohlcujúce 
pot; pančuškové nohavice; ponožky; spodná bie-
lizeň pohlcujúca pot; potné vložky; ramienka na 
dámsku bielizeň; goliere (časti odevov); kapucne 
(časti odevov); manžety (časti odevov); hotové 
podšívky (časti odevov); opasky (časti odevov);  
 

náprsenky; rukavice (oblečenie); palčiaky; rukáv-
niky; pokrývky hlavy; čiapky; priliehavé čiapky; 
šilty (pokrývky hlavy); klobúky; baretky; čelen-
ky (oblečenie); chrániče uší proti chladu (pok-
rývky hlavy); šatky, šály; šerpy; vreckovky do 
saka; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovi-
nutie okolo krku); kožušinové štóly; sárí; sarongy 
(veľké šatky na odievanie); nepremokavé odevy; 
oblečenie pre motoristov; cyklistické oblečenie; 
kombinézy (oblečenie); lyžiarske rukavice; vrec-
ká na odevy; pracovné plášte; zástery; maškarné 
kostýmy; obuv; športová obuv; vysoká obuv; šnu-
rovacie topánky; členkové topánky; nízke čižmy; 
topánky; dreváky; sandále; plážová obuv; obuv 
na kúpanie; galoše; plátenná obuv; papuče; vlož-
ky do topánok; protišmykové pomôcky na obuv. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s odev-
mi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s kabelkami,  
s peňaženkami, s taškami a s ostatnými tovarmi 
uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovar-
mi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu 
prostredníctvom internetu; kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom a vývozom; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; reklama; marketing; 
rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie 
tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; organizovanie 
módnych prehliadok na podporu predaja; zásiel-
kové reklamné služby; prenájom reklamných 
plôch; správa spotrebiteľských vernostných prog-
ramov; podpora predaja (pre tretie osoby); orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
organizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; aranžovanie výkladov; 
prenájom predajných stánkov; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 40 
tohto zoznamu. 
40 - Krajčírstvo; dámske krajčírstvo, šitie; úpra-
vy a prešívanie oblečenia; zostavovanie tovarov 
na objednávku (pre tretie osoby); lemovanie ale-
bo obšívanie tkanín; vyšívanie; strihanie látok 
(strihová služba); úprava tkanín; úprava textílií; 
nekrčivá úprava šatstva. 

(540) 

  
 

(591) čierna, ružová 
(731) JOLIE FEMME s.r.o., Lubeník 243, 049 18 Lu-

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

ková kancelária, Bratislava - mestská časť Nové 
Mesto, SK; 
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(210) 1195-2017 
(220) 4.5.2017 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

(540) DERMACANNA 
(731) Dermacol, a.s., Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, 

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

 
 

(210) 1214-2017 
(220) 5.5.2017 

 11 (511) 32, 33, 43 
(511) 32 - Pivo; pivná mladinka; ďumbierové pivo (zá-

zvorové); sladové pivo; nealkoholické ovocné 
výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; príprav-
ky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápo-
jov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
chmeľové výťažky na výrobu piva; sladina (vý-
luh sladu); nealkoholické nápoje; kvas (nealko-
holický nápoj); pivové koktaily. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické 
výťažky z ovocia. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; reštauračné (stra-
vovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rých-
le občerstvenie (snackbary); prenájom prednáš-
kových sál; bary (služby). 

(540) Plzenská beseda 
(731) Bratislavský Meštiansky Pivovar, Stará Vajnor-

ská 37, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové 
Mesto, SK; 

(740) PROLEGAL, s. r. o., Bratislava - mestská časť Sta-
ré Mesto, SK; 

 
 

(210) 1223-2017 
(220) 12.5.2017 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; odborné posudky efektívnosti 
podnikov; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely. 

(540) 

  
 

(591) tmavomodrá, bledomodrá, červená, čierna 
(731) Slovenská informačná a marketingová spoloč-

nosť, a.s. Skrátený názov : SIMS, a. s., Nová Bo-
šáca 78, 913 08 Nová Bošáca, SK; 

(740) Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1248-2017 
(220) 10.5.2017 

 11 (511) 32, 33, 43 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; chme-
ľové výťažky na výrobu piva. 
33 - Liehové esencie; alkoholové extrakty (tin-
ktúry); alkoholické výťažky z ovocia. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; prechodné 
ubytovanie; bary (služby). 

(540) 

  
(591) čierna, červená 
(731) Yotta Trade, a.s., Šaštínska 52, 841 04 Bratislava 

- mestská časť Karlova Ves, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava - mestská časť Pe-

tržalka, SK; 
 
 

(210) 1249-2017 
(220) 19.5.2017 
(310) 539304 
(320) 28.4.2017 
(330) CZ 

 11 (511) 12 
(511) 12 - Automobily a konštrukčné časti automobilov. 
(540) 

  
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP; 

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

(210) 1250-2017 
(220) 11.5.2017 

 11 (511) 9, 12 
(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. 
12 - Zariadenia na pohyb po zemi, vo vzduchu 
alebo po vode. 

(540) 

  
 

(591) modrá, čierna 
(731) Skyfall s.r.o., Tomášikova 14, 040 01 Košice - 

mestská časť Sever, SK; 
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(210) 1251-2017 
(220) 11.5.2017 

 11 (511) 9, 28, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry 

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

(540) 

  
(591) odtiene oranžovej, žltá, biela, odtiene červenej, 

hnedá, čierna 
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava - mestská časť Nové 
Mesto, SK; 

(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1258-2017 
(220) 22.5.2017 

 11 (511) 32, 33, 41 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoho-

lické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápo-
jov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; 
sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); príp-
ravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody 
(nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; 
sódová voda (sifón); stolové vody; mušty; limo-
nády; sirupy na výrobu limonád; prípravky na 
výrobu likérov; hroznový mušt; nealkoholické 
nápoje; nealkoholické aperitívy; nealkoholické 
koktaily; ovocné nektáre; nealkoholický jablkový 
mušt; kvas (nealkoholický nápoj); mixované 
ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické 
nápoje. 

 
 
 
 
 

33 - Alkoholické výťažky z ovocia; horké likéry; 
aperitívy; destilované nápoje; koktaily; digestíva 
(liehoviny a likéry); liehoviny; brandy, vínovica; 
vodnár (matolinové víno); liehové esencie; alko-
holové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje 
okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; vopred 
pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom). 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; vyučovanie; vzdelávanie; ško-
lenia; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánova-
nie a organizovanie večierkov; praktický výcvik 
(ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
organizovanie plesov; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) DEVA Z DEVÍNA 
(731) Otcovia a dcéry, s.r.o., Slovienska 5D, 841 10 Bra-

tislava, SK; 
(740) Böhm Allan, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1259-2017 
(220) 22.5.2017 

 11 (511) 32, 33, 41 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoho-

lické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápo-
jov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; 
sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); príp-
ravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody 
(nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; 
sódová voda (sifón); stolové vody; mušty; limo-
nády; sirupy na výrobu limonád; prípravky na 
výrobu likérov; hroznový mušt; nealkoholické nápo-
je; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktai-
ly; ovocné nektáre; nealkoholický jablkový mušt; 
kvas (nealkoholický nápoj); mixované ovocné 
alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; horké likéry; 
aperitívy; destilované nápoje; koktaily; digestíva 
(liehoviny a likéry); liehoviny; brandy, vínovica; 
vodnár (matolinové víno); liehové esencie; alko-
holové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje 
okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; vopred 
pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom). 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; vyučovanie; vzdelávanie; ško-
lenia; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánova-
nie a or-ganizovanie večierkov; praktický výcvik 
(ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba); organizovanie plesov; organizovanie a vede-
nie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) Otcovia a dcéry 
(731) Otcovia a dcéry, s.r.o., Slovienska 5D, 841 10 Bra-

tislava, SK; 
(740) Böhm Allan, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 1285-2017 
(220) 24.5.2017 

 11 (511) 44 
(511) 44 - Salóny krásy; manikúra; služby vizážistov. 
(540) 

  
 

(591) modrá, biela, purpurová 
(731) Phan Truyen Van, Hronská 205/13, 040 11 Koši-

ce, SK; 
 
 

(210) 1289-2017 
(220) 17.5.2017 

 11 (511) 36, 37 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 

(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkova-
nie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný 
dozor; demolácia budov; stavba a opravy skla-
dov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izo-
lovanie stavieb; murárske práce; interiérové a ex-
teriérové maľovanie a natieranie. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
(731) ByDoPo, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1293-2017 
(220) 18.5.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Kávové náhradky; instantná káva; ľadová 

káva; kávové esencie; kávové príchute; kávové 
nápoje; kávové výťažky; kávové náhradky; ras- 
tlinné prípravky (kávové náhradky); porciovaná 
káva (vrecúška); kávové kapsuly; hotové kávové 
nápoje; hotová káva a kávové nápoje; ľadové ná-
poje na báze kávy; káva; bezkofeínová káva. 

(540) LASTESSA 
(731) Aeterno s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1303-2017 
(220) 18.5.2017 

 11 (511) 16, 32, 33, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; brožúry; plastové bublinové 

fólie (na balenie); netextilné etikety; grafické 
zobrazenia; grafické vzory (tlačoviny); kalendá-
re; kartón; lepenka; katalógy; lepenkové alebo 
papierové škatule; lepenkové alebo papierové 
obaly na fľaše; obálky (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); plagáty; prospekty; pútače  
z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; grafické reproduk-
cie; tlačené reklamné materiály; papierové alebo 
plastové vrecká na balenie. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťaž-
ky z ovocia; sirupy na výrobu nápojov; stolové 
vody; vody (nápoje); ovocné džúsy; prášky na 
prípravu šumivých nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; bran-
dy; alkoholické koktaily; destilované nápoje; li-
kéry; liehoviny; alkoholové extrakty z bylín. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa 
alkoholických nápojov; maloobchodné služby  
s alkoholickými nápojmi; veľkoobchodné služby 
s alkoholickými nápojmi; reklama; marketing; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; rozširovanie rek-
lamných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiá-
lov; vydávanie reklamných textov; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; obchodný manažment; po-
radenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie (služ-
by modeliek) na reklamné účely a podporu pre-
daja; predvádzanie tovaru; obchodné sprostred-
kovateľské služby. 

(540) 

  
(591) biela, čierna, červená, okrová 
(731) Soare Sekt Slovakia, s.r.o., Orechová cesta 2/536, 

922 10 Trebatice, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 1305-2017 
(220) 18.5.2017 

 11 (511) 16, 33, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; brožúry; plastové bublinové 

fólie (na balenie); netextilné etikety; grafické zob-
razenia; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; 
kartón; lepenka; katalógy; lepenkové alebo pa-
pierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše; obálky (papiernický tovar); obaly (pa-
piernický tovar); plagáty; prospekty; pútače z pa-
piera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tla-
čené reklamné materiály; papierové alebo plasto-
vé vrecká na balenie. 
33 - Víno. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa 
alkoholických nápojov; maloobchodné služby  
s alkoholickými nápojmi; veľkoobchodné služby 
s alkoholickými nápojmi; reklama; marketing; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; rozširovanie rek-
lamných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiá-
lov; vydávanie reklamných textov; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodný manažment; 
poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie 
(služby modeliek) na reklamné účely a na podpo-
ru predaja; predvádzanie tovaru; obchodné spros-
tredkovateľské služby. 

(540) 

  
 

(591) Čierna, červená, okrová, zelená 
(731) Soare Sekt Slovakia, s.r.o., Orechová 2/536, 922 10 

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

 
 

(210) 1311-2017 
(220) 25.5.2017 

 11 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso; ryby (neživé); hydina (mäso); divina; 

mäsové výťažky; konzervované ovocie; mrazené 
ovocie; sušené ovocie; dusené ovocie; konzervo-
vaná zelenina; varená zelenina; sušená zelenina; 
nakladaná zelenina; ovocné rôsoly; kompóty; 
vajcia; mlieko; mliečne výrobky; potravinárske 
oleje; pokrmové tuky. 

30 - Káva; čaj; kakao; kávové nápoje; kávové náh-
radky; ryža; tapioka; ságo; múka; obilninové vloč-
ky; obilninové chuťovky; prípravky z obilnín; 
cestoviny; chlieb; cukrárske výrobky; pekárske 
výrobky; zmrzliny; cukor; med; melasový sirup; 
droždie; prášok do pečiva; kuchynská soľ; horči-
ca; ocot; kečup; omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; ľad (prírodný alebo umelý). 
32 - Minerálne vody (nápoje); sýtené vody; sto-
lové vody; limonády; nealkoholické nápoje; ne-
alkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; ovoc-
né nektáre; sirupy na výrobu nápojov; prípravky 
na výrobu nápojov. 

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

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

 
 

(210) 1313-2017 
(220) 19.5.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); nosi-

če zvukových nahrávok; magnetické nosiče úda-
jov; optické nosiče údajov; audiovizuálne kom-
paktné disky; počítačové programy (sťahovateľ-
né); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné). 
16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; časopisy (pe-
riodiká); katalógy; prospekty; plagáty; knihy; no-
viny; grafické reprodukcie; fotografie (tlačoviny). 
35 - Reklama; vydávanie reklamných textov; in-
zertné služby; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; spracovanie textov; písanie reklamných tex-
tov; vydávanie reklamných textov; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); správa počítačových 
súborov; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); zásielkové reklamné 
služby; tvorba reklamných filmov; veľkoobchod-
né a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 9 a 16 tohto zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos elektronickej pošty; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos digitálnych súborov. 
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem rek-
lamných); online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; písanie textov (okrem reklamných); 
formátovanie textov (nie na reklamné účely); elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
produkcia filmov (nie reklamných); tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; televízna 
zábava; rozhlasová zábava; nahrávacie štúdiá (služ-
by); nahrávanie videopások; požičiavanie kinema-
tografických filmov; online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); online poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); fotografické re-
portáže; fotografovanie; vzdelávanie; zábava; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie sympózií. 
45 - Spravovanie autorských práv. 
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(540) 

  
 

(731) ARGUS MEDIA SERVICES, s.r.o., Novosadná 2, 
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, SK; 

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

 
 

(210) 1315-2017 
(220) 25.5.2017 

 11 (511) 33, 41, 43 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 

41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) bordová 
(731) Občianske združenie Korunovačná Bratislava, Ga-

garinova 21, 821 03 Bratislava, SK; 
(740) Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., Dubnica nad 

Váhom, SK; 
 
 

(210) 1318-2017 
(220) 25.5.2017 

 11 (511) 33, 41, 43 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 

41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) bordová 
(731) Občianske združenie Korunovačná Bratislava, 

Gagarinova 21, 821 03 Bratislava, SK; 
(740) Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., Dubnica nad 

Váhom, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1319-2017 
(220) 19.5.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); nosi-

če zvukových nahrávok; magnetické nosiče úda-
jov; optické nosiče údajov; audiovizuálne kom-
paktné disky; počítačové programy (sťahovateľné); 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné). 
16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; časopisy (pe-
riodiká); katalógy; prospekty; plagáty; knihy; no-
viny; grafické reprodukcie; fotografie (tlačoviny). 
35 - Reklama; vydávanie reklamných textov; in-
zertné služby; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
spracovanie textov; písanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných textov; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie rek-
lamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); správa počítačových súbo-
rov; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; 
tvorba reklamných filmov; veľkoobchodné a ma-
loobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
dach 9 a 16 tohto zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos elektronickej pošty; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos digitálnych súborov. 
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem 
reklamných); online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; písanie textov (okrem reklamných); 
formátovanie textov (nie na reklamné účely); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); produkcia filmov (nie reklamných); tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; televízna 
zábava; rozhlasová zábava; nahrávacie štúdiá (služ-
by); nahrávanie videopások; požičiavanie kinema-
tografických filmov; online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); online poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); fotografické re-
portáže; fotografovanie; vzdelávanie; zábava; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie sympózií. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

(731) ARGUS MEDIA SERVICES, s.r.o., Novosadná 2, 
851 10 Bratislava - mestská časť Petržalka, SK; 

(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
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(210) 1337-2017 
(220) 26.5.2017 

 11 (511) 33, 41, 43 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 

41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) bordová, čierna 
(731) Občianske združenie Korunovačná Bratislava, Ga-

garinova 21, 821 03 Bratislava, SK; 
(740) Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., Dubnica nad 

Váhom, SK; 
 
 

(210) 1343-2017 
(220) 29.5.2017 

 11 (511) 16, 35, 38 
(511) 16 - Papier; plagáty; lístky; kartón, lepenka; kata-

lógy; obaly (papiernický tovar); grafické zobra-
zenia; tlačoviny; papiernický tovar; netextilné 
etikety; papierové alebo lepenkové vypchávkové 
materiály. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; rozširovanie reklamných ozna-
mov; reklama; fakturácie; marketing; poskytova-
nie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zelená 
(731) nextPack s.r.o., Andreja Hlinku 4614/40, 955 01 

Topoľčany, SK; 
 
 

(210) 1347-2017 
(220) 29.5.2017 

 11 (511) 11, 17, 37 
(511) 11 - Prístroje a zariadenia na sušenie; sušičky 

(prístroje); zariadenia na sušenie. 
17 - Izolačné farby; izolačné hmoty; izolačné la-
ky; izolačné prípravky na ochranu budov od vlh-
kosti; izolačné tkaniny; kovové izolačné fólie; 
tepelné izolátory. 
37 - Izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opra-
vy strojov. 

(540) OsmoDry 
(731) OsmoDry.cz s.r.o., Dřínov 148, 768 33 Dřínov, CZ; 
(740) Šetina Tomáš, Mgr., Advokátní kancelář Zrůstek, 

Lůdl a partneři v.o.s., Brno, CZ; 
 
 

(210) 1349-2017 
(220) 29.5.2017 

 11 (511) 11, 37, 42 
(511) 11 - Chladiace prístroje a zariadenia; prístroje na 

chladenie vzduchu. 
37 - Stavebníctvo; inštalácie a opravy klimati-
začných zariadení. 
42 - Stavebné projektovanie; architektonické služ-
by; architektonické poradenstvo; štúdie technic-
kých projektov; projektová činnosť; vypracova-
nie stavebných výkresov. 

(540) 

  
 

(591) tmavomodrá, čierna 
(731) DESIGNO KLIMATECHNIK, s.r.o., Volgog-

radská 13, 080 01 Prešov, SK; 
 
 

(210) 1352-2017 
(220) 30.5.2017 

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

  
 

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

 
 

(210) 1370-2017 
(220) 1.6.2017 
(310) 016136426 
(320) 5.12.2016 
(330) EU 
(340) 016136426, 05.12.2016, EU; 

 11 (511) 29, 30, 32, 33 
(511) 29 - Spracované orechy; ochutené orechy; kandi-

zované orechy; konzervované orechy; lúpané se-
mená; zemiakové lupienky; zemiakové vločky; 
zemiakové placky; zemiakové chuťovky; potra-
vinárske oleje a tuky; vajcia; mlieko; sušené mlie-
ko; mliečne výrobky; jogurt; mliečne nápoje (s vy-
sokým obsahom mlieka); mliečne koktaily; mas-
lo; syry; tofu; spracované ovocie; spracované hu-
by; spracovaná zelenina; spracované strukoviny; 
ovocné šaláty; ovocné chuťovky; kandizované 
ovocie; kompóty; konzervy s ovocím; konzervo- 
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 vané ovocie; mrazené ovocie; sušené ovocie; va-
rené ovocie; dusené ovocie; zavárané ovocie; dže-
my; marmelády; hotové jedlá obsahujúce hlavne 
ovocie; zeleninové šaláty; nakladaná zelenina; 
konzervy so zeleninou; konzervovaná zelenina; 
sušená zelenina; varená zelenina; zmrazená zele-
nina; hotové jedlá obsahujúce hlavne zeleninu; 
zeleninové chuťovky; sušené jedlé huby; sušené 
strukoviny; polievky; prípravky na výrobu polie-
vok; vývary (bujóny); ryby (neživé); konzervo-
vané ryby; konzervy s rybami; potraviny z rýb; 
výrobky zo spracovaných plodov mora (potravi-
ny); mäso; spracované mäsové výrobky; mrazené 
mäsové výrobky; šunka; klobásy, salámy, párky; 
slanina; údeniny; konzervované mäso; mäsové 
konzervy; nasolené mäso; mäsové výťažky; ho-
tové jedlá obsahujúce hlavne mäso. 
30 - Cukrovinky; cukrárske výrobky; jemné pe-
čivárske výrobky; čokoláda; výrobky z čokolády; 
marcipán; sušienky, keksy; zákusky, koláče; tor-
ty; perníky, medovníky; palacinky; pudingy; cuk-
ríky; žuvačky; obilninové výrobky; obilninové 
chuťovky; obilninové vločky; ovsené vločky; ov-
sené potraviny; müsli; mleté orechy; cereálne ty-
činky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; ku-
kuričná krupica; ryžové chuťovky; múka; škrob 
(potraviny); kvások; droždie; prášky do pečiva; 
slad (potraviny); strúhanka; cestá na jedlá; chlieb; 
pečivo (rožky); pečivo s mäsovou náplňou; plne-
né koláče; ryžové koláče; sendviče; pizza; slané 
pečivo (krekery); sucháre; oblátky; tacos (mexic-
ké jedlo); kukuričné placky (tortilly); cestoviny; 
hotové jedlá obsahujúce hlavne cestoviny; omáč-
ky na cestoviny; ryža; hotové jedlá obsahujúce 
hlavne ryžu; suši; soľ; cukor; med; prírodné sla-
didlá; koreniny; korenie; sóda bikarbóna na príp-
ravu jedál; chuťové prísady; potravinárske prí-
chute okrem esenciálnych olejov; čaj; kakao; ká-
va; kávové náhradky; čajové nápoje; kávové ná-
poje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; omáč-
ky (chuťové prísady); marinády; sójová omáčka; 
kečup; horčica; majonézy; ocot; ľad (prírodný 
alebo umelý); jogurty mrazené (mrazené potravi-
ny); zmrzliny; šerbety (zmrzlinové nápoje). 
32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje); neal-
koholické koktaily; nealkoholické aperitívy; ne-
alkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovoc-
né výťažky; ovocné džúsy; ovocné nektáre; limo-
nády; zeleninové džúsy (nápoje); mixované ovoc-
né alebo zeleninové nápoje; izotonické nápoje; 
mušty; šerbety (nápoje); pivo; prípravky na vý-
robu nápojov; sirupy na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; šumivé al-
koholické nápoje; alkoholické nápoje s ovocím; 
alkoholické výťažky z ovocia; vopred pripravené 
miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); kokta-
ily; destilované nápoje; liehoviny; aperitívy; liké-
ry; víno. 

(540) Oh Land 
(731) Kubica Ľudovít, Veľká Mača 960, 925 32 Veľká 

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

ková kancelária, Bratislava - mestská časť Nové 
Mesto, SK; 

 
 
 
 

(210) 1397-2017 
(220) 6.6.2017 

 11 (511) 5, 41, 43, 44 
(511) 5 - Zubné abrazíva; bielkovinové potraviny na 

lekárske použitie; bielkovinové prípravky na le-
kárske použitie; čaj proti astme; prípravky proti 
hemoroidom; protiparazitické prípravky; antisep-
tické prípravky; antidiuretiká (lieky na znižova-
nie tvorby moču); prípravky do kúpeľa na lekár-
ske použitie; soli do minerálnych kúpeľov; mor-
ská voda do kúpeľa na lekárske použitie; terapeu-
tické prípravky do kúpeľa; liečivé cukríky; lieči-
vé bahno; bahno na kúpele; prípravky na ošetre-
nie popálenín; katechu (indická akácia) na far-
maceutické použitie; sirupy na farmaceutické po-
užitie; liekové kapsuly; farmaceutické prípravky; 
obklady (teplé zábaly); chemickofarmaceutické 
prípravky; vydymovacie tyčinky; roztoky na vy-
plachovanie očí; vitamínové prípravky; kôra kon-
durango na lekárske použitie; liečivá na zmierne-
nie zápchy; farmaceutické prípravky na spáleni-
ny od slnka; hemostatické tyčinky; zápary na 
farmaceutické použitie; dezinfekčné prípravky na 
hygienické použitie; chlieb pre diabetikov na le-
kárske použitie; digestíva na farmaceutické po-
užitie; medovková voda na farmaceutické použi-
tie; kôry na farmaceutické použitie; tinktúry 
(farmaceutické prípravky); eukalyptol na farma-
ceutické použitie; eukalyptus na farmaceutické 
použitie; preháňadlá; antipyretiká (lieky na zni-
žovanie telesnej teploty); fenikel na lekárske po-
užitie; liečivé čaje; liečivá posilňujúce nervovú 
sústavu; ľanové semená na farmaceutické použi-
tie; tuky na lekárske použitie; mliečny tuk; oleje 
na lekárske použitie; liečivé rastliny; horčicový 
olej na lekárske použitie; repelenty proti hmyzu; 
karagén (írsky mach) na lekárske použitie; pre-
háňadlá z jalapového koreňa; mliečne fermenty 
na farmaceutické použitie; sladové mliečne nápo-
je na lekárske použitie; roztoky na farmaceutické 
použitie; tekuté masti (linimenty); kôra mango-
vého stromu na farmaceutické použitie; herbicíd-
ne prípravky; masti na lekárske použitie; tinktúry 
na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické 
použitie; horčica na farmaceutické použitie; von-
né soli; masti na farmaceutické použitie; organo-
terapeutické prípravky; prípravky proti parazi-
tom; farmaceutické prípravky na ošetrovanie po-
kožky; bylinkové čaje na lekárske použitie; far-
maceutické prípravky proti lupinám; oblátkové 
kapsuly na farmaceutické použitie; rebarborové 
korene na farmaceutické použitie; posilňujúce 
prípravky (toniká); pijavice na lekárske použitie; 
sedatíva (utišujúce prostriedky); sedatíva; horčič-
né náplasti; uspávacie prípravky; prípravky proti 
poteniu; zverolekárske prípravky; lepiace pásky 
na lekárske použitie; alkaloidy na lekárske použi-
tie; diétne potraviny na lekárske použitie; man-
dľové mlieko na farmaceutické použitie; masti na 
slnečné popáleniny; liečivé kúpeľové soli; sladké 
drievko na farmaceutické použitie; biologické 
prípravky na lekárske použitie; diétne nápoje na 
lekárske použitie; gáfrový olej na lekárske použi-
tie; gáfor na lekárske použitie; včelia materská 
kašička na farmaceutické použitie; lekárske príp-
ravky na odtučňovacie kúry; vedľajšie produkty  
 

 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 199 
 

 spracovania obilnín na diétne alebo lekárske po-
užitie; liečivé nápoje; byliny na fajčenie na lekár-
ske použitie; vazelína na lekárske použitie; glu-
kóza na lekárske použitie; gumiguta na lekárske 
použitie; gurjunský balzam na lekárske použitie; 
chmeľové výťažky na farmaceutické použitie; ri-
cínový olej na lekárske použitie; diétne látky na 
lekárske použitie; výživové vlákniny; potravino-
vé alebo krmivové prípravky so stopovými prv-
kami; minerálne výživové doplnky; ústne vody 
na lekárske použitie; výživové doplnky; repelen-
ty proti hmyzu; akaricídy (prípravok na ničenie 
roztočov); prípravky na zníženie chuti do jedla 
na lekárske použitie; medicínálne prípravky na 
podporu rastu vlasov; pomocné látky (adjuvan-
ciá) na lekárske použitie; chladiace spreje na le-
kárske použitie; lubrikačné gély; prípravky z aloy 
pravej na farmaceutické použitie; tabletky na po-
tlačenie chuti do jedla; tabletky na chudnutie; 
výživové doplnky pre zvieratá; bielkovinové vý-
živové doplnky; výživové doplnky z ľanových 
semien; výživové doplnky z ľanového oleja; vý-
živové doplnky z obilných klíčkov; výživové do-
plnky z kvasníc; včelia materská kašička (výži-
vový doplnok); propolis na farmaceutické použi-
tie; propolisové výživové doplnky; peľové výži-
vové doplnky; enzýmové výživové doplnky; glu-
kózové výživové doplnky; lecitínové výživové 
doplnky; proteínové výživové doplnky; dezin-
fekčné prípravky; rastlinné výťažky na farmaceu-
tické použitie; fytoterapeutické prípravky na le-
kárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske 
použitie; výživové prípravky s liečivými účin-
kami na terapeutické a lekárske použitie; homo-
genizované potraviny na lekárske použitie; lieči-
vé prípravky na čistenie zubov; antibakteriálne 
mydlá; šampóny s liečivými účinkami; toalet- 
né prípravky s liečivými účinkami; vlasové vody 
s liečivými účinkami; suché šampóny s liečivými 
účinkami; dezinfekčné mydlá. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); telesná výchova; pos-
kytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vy-
učovanie; vzdelávanie; školenia; požičovne kníh 
(knižnice); výchovno-zábavné klubové služby; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; detské škôlky (vzde-
lávanie); organizovanie a vedenie sympózií; kurzy 
telesného cvičenia; turistické prehliadky so sprie-
vodcom. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednáv-
ku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; pos-
kytovanie pozemkov pre kempingy; závodné je-
dálne; prenájom prechodného ubytovania; pen-
zióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; 
reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie uby-
tovania v penziónoch; samoobslužné reštaurácie; 
rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovanie pre 
zvieratá; bary (služby); prázdninové tábory (uby-
tovacie služby); prenájom prenosných stavieb; 
rezervácie prechodného ubytovania; motely (služ-
by); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a ná-
pojového skla; prenájom prednáškových sál; po-
žičiavanie prístrojov na prípravu jedál; recepčné 
služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov 
a odchodov); reštaurácie s japonskou kuchyňou 
(washoku). 

44 - Chov zvierat; služby záhradných architek-
tov; verejné kúpele (na hygienické účely); salóny 
krásy; zdravotné strediská (služby); zotavovne 
pre rekonvalescentov; zdravotnícka starostlivosť; 
záhradníctvo; záhradkárske služby; prenájom poľ-
nohospodárskych nástrojov a zariadení; masáže; 
lekárske služby; rastlinné škôlky; fyzioterapia; 
veterinárna pomoc; česanie a úprava zvierat; aran-
žovanie kvetov; sociálne útulky (hospice); údržba 
trávnikov; ošetrovateľské služby; farmaceutické 
poradenstvo; liečenie stromov; ničenie škodcov  
v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, zá-
hradníctve a lesníctve; ničenie buriny; starostli-
vosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; 
psychologické služby; prenájom zdravotníckeho 
vybavenia; aromaterapeutické služby; detoxiká-
cia toxikomanov; telemedicínske služby; krajino-
tvorba; sauny (služby); termálne kúpele; terapeu-
tické služby; chov rýb; prenájom lekárskeho vy-
bavenia; zdravotné strediská; alternatívna medi-
cína; logopedické služby; zdravotné poradenstvo; 
lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté 
osoby; zalesňovanie; zotavovne; regulovanie výs-
kytu škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hos-
podárstve, záhradníctve a lesníctve. 

(540) 

  
(591) C:0 M:75 Y:100 K:0 
(731) BOHDAL s.r.o., Novosvetská 42, 811 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1404-2017 
(220) 7.6.2017 

 11 (511) 16, 35, 38, 42 
(511) 16 - Atlasy; mapy; vyučovacie pomôcky okrem 

prístrojov a zariadení; katalógy; grafické mapy; 
zemské glóbusy; grafické reprodukcie; grafické 
zobrazenia; grafické znaky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; reklama; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); zostavovanie štatistík; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pro-
stredníctvom počítačov. 
42 - Kartografické služby. 

(540) 

  
 

(591) červená (CMYK 16/100/100/16), červená (CMYK 
1/100/96/0), čierna (CMYK 0/0/0/100) 

(731) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 
Bratislava, SK; 
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(210) 1406-2017 
(220) 7.6.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 42 
(511) 9 - Meteorologické prístroje. 

16 - Mapy, vyučovacie pomôcky okrem prístro-
jov a zariadení; katalógy; fotografie (tlačoviny); 
geografické mapy; grafické reprodukcie; grafické 
zobrazenia; grafické znaky. 
35 - Reklama; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); zostavovanie 
štatistík; marketing; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb. 
38 - Prenos práv a obrazových informácií pros-
tredníctvom počítačov; poskytovanie prístupu do 
databáz. 
42 - Meteorologické informácie; vytváranie ob-
lakov na vyvolanie zrážok; kartografické služby; 
predpovede počasia. 

(540) 

  
 

(591) červená (CMYK 16/100/100/16), červená (CMYK 
1/100/96/0), čierna (CMYK 0/0/0/100), sivá (CMYK 
0/0/0/80). 

(731) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1408-2017 
(220) 7.6.2017 

 11 (511) 3, 5, 29 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; príp-

ravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá (neliečivé); voňavkárske výrobky, 
esenciálne oleje, kozmetické prípravky (nelieči-
vé), vlasové vody (neliečivé); prípravky na čiste-
nie zubov (neliečivé); lepidlá na lepenie umelých 
vlasov; kamene na zjemňovanie (pokožky); ka-
menec po holení (s adstringentným účinkom); 
mandľový olej; mandľové mydlo; ambra (parfu-
méria); mydlá; avivážne prípravky; badiánová esen-
cia; mydlá na holenie; rúže; skrášľovacie masky 
(kozmetické prípravky); bergamotový olej; bie-
liace krémy na pokožku; bieliace prípravky na 
kožu; bieliace pracie prostriedky; vonné drevo; 
ústne vody (nie na lekárske použitie); laky na 
nechty; prípravky na líčenie; vlasové vody; kré-
my na obuv; farby na vlasy; farebné tónovače na 
vlasy; prípravky na vlasovú onduláciu; kozme-
tické prípravky na mihalnice; leštiace a hladiace 
prípravky; vosky na obuv; vosky používané pri 
praní; citrónové esenciálne oleje; kolínske vody; 
kozmetické prípravky pre zvieratá; kozmetické 
taštičky; vata na kozmetické použitie; kozmetic-
ké prípravky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; 
kozmetické ceruzky; kozmetické krémy; krémy 
na kožu; odličovacie prípravky; prípravky na čis-
tenie zubov; prípravky na odstraňovanie vodného 
kameňa (pre domácnosť); odlakovače; levandu- 
 

 ľová voda; voňavky; toaletné vody; prášok na 
pranie z kôry kviláje mydlovej; depilačné príp-
ravky; epilačné prípravky; depilačný vosk; éte-
rické esencie; esenciálne oleje; esenciálne (ete-
ricke oleje); výťažky z kvetov (parfuméria); lí-
čidlá; základné zložky kvetinových parfúmov; 
gaultierový olej; geraniol; tuky na kozmetické 
použitie; heliotropín; oleje na kozmetické použi-
tie; jazmínový olej; levanduľový olej; čistiace 
oleje; ružový olej; voňavkárske oleje; kozmetic-
ké pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; pracie 
prostriedky; mätové výťažky (esenciálne oleje); 
mäta na voňavkárske použitie; kozmetické príp-
ravky na obočie; šampóny; parfumy; umele nech-
ty; prípravky na ošetrovanie nechtov; kozmetické 
prípravky starostlivosti o pleť; mydlá proti pote-
niu nôh; pomády na kozmetické použitie; púder 
(kozmetika); prípravky na holenie; dezodoračné 
mydlá; mydielka; ceruzky na obočie; kozmetické 
farby; antiperspiranty (kozmetické výrobky); myd-
lá proti poteniu; gély na bielenie zubov; osviežo-
vače dychu; osviežovače vzduchu; odlakovače na 
nechty; bylinkové výťažky na kozmetické použi-
tie; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hy-
gienu; fytokozmetické prípravky; potravinárske 
aromatické prísady (esenciálne oleje); kolagéno-
vé prípravky na kozmetické použitie; potravinár-
ske aromatické prísady (esenciálne oleje); obrús-
ky napustené odličovacími prípravkami; príprav-
ky na vyrovnávanie vlasov; vlasové kondicioné-
ry; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použi-
tie); henna (kozmetické farbivo); cedrátové esen-
ciálne oleje; ochranné prípravky na opaľovanie; 
suché šampóny; balzamy (nie lekárske použitie); 
lesky na pery; masážne gély (nie na lekárske po-
užitie). 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-
ravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; vý-
živové doplnky pre ludí a zvierata; náplasti; ob-
väzový materiál; materiály na plombovanie zu-
bov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; 
prípravky na ničenie škodcov; fungicídy; herbi-
cídy; zubné abrazíva; čaj proti astme; masti proti 
omrzlinám na farmaceutické použitie; terapeutic-
ké prípravky do kúpela; bahno na kúpele; vita-
mínové prípravky; liečivá na kurie oká; prehá-
ňadlá; termálne vody; liečivé čaje; liečivé rastli-
ny; repelenty proti hmyzu; bylinkové čaje na le-
kárske použitie; prípravky proti poteniu; príprav-
ky na ničenie škodcov; byliny na fajčenie na le-
kárske použitie; vazelína na lekárske použitie; 
lubrikačné gély; tabletky na chudnutie; propolis 
na farmaceutické použitie; mrazom sušené potra-
viny na lekárske použitie; antibakteriálne mydlá; 
antibakteriálne tekuté mydlá; vody po holení  
s liečivými účinkami; šampóny s liečivými účin-
kami; toaletné prípravky s liečivými účinkami; 
vlasové vody s liečivými účinkami; suché šam-
póny s liečivými účinkami; dezinfekčné mydlá; 
mydlá s liečivými účinkami. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
tažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske oleje a tuky; pokrmové tuky; sardely (neži-
vé); arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové  
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maslo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný 
bielok; krvavé jaternice; vývary (bujóny); príp-
ravky na vývary (bujóny); kaviár; konzervované 
ovocie; údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové 
hranolčeky; kyslá kapusta; sušený kokos; potra-
vinársky repkový olej; koncentrované vývary; 
džemy; mrazené ovocie; polievky; hrozienka su-
šené; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; 
varená zelenina; sušená zelenina; potravinárske 
oleje; smotana (mliečne výrobky); syry; kandi-
zované ovocie; krokety; kôrovce (neživé); datle; 
mlieko; raky (neživé); rybie plátky (filé); syridlá; 
dusené ovocie; ovocné rôsoly; ovocná dreň; mä-
so; ryby (neživé); potravinárska želatína; huspe-
nina; divina; ďumbierový džem (zázvorový); 
konzervované sójové bôby (potraviny); tukové 
substancie na výrobu pokrmových tukov; tukové 
nátierky na chlieb; slede (neživé); homáre (neži-
vé); potravinársky kukuričný olej; potravinársky 
olej z palmových orechov; potravinársky seza-
mový olej; ustrice (neživé); potravinárska želatí-
na z rýb; šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zele-
ninové polievky; zeleninové šťavy na prípravu 
jedál; mäsové výťažky; kefír (mliečny nápoj); 
kumys (mliečny nápoj); mliečne nápoje (s vyso-
kým obsahom mlieka); srvátka; mliečne výrob-
ky; slanina; konzervovaná šošovica; margarín; 
marmelády; špik (potraviny); mušle (neživé); mäk-
kýše (neživé); konzumný palmový olej; spraco-
vané škrupinové ovocie; vajcia; sušené vajcia; 
pečeňová paštéta; konzervovaná cibuľa; konzer-
vované olivy; potravinársky olivový olej; potra-
vinársky kostný olej; pektín na prípravu jedál; 
nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobá-
sy, salámy, párky; solené potraviny; prípravky na 
výrobu polievok; paradajkový pretlak; zelenino-
vé šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardin-
ky (neživé); lososy (neživé); konzumný loj; tu-
niaky (neživé); paradajková šťava na prípravu 
jedál; potravinársky slnečnicový olej; držky; kon-
zervované hľuzovky; hydina (mäso); ovocné šup-
ky; algináty na prípravu jedál; mleté mandle; 
spracované arašidy; konzervované šampiňóny; 
kokosový tuk; potravinársky kokosový olej; kon-
zervovaná fazuľa; pečeň; potraviny z rýb; plátky 
sušeného ovocia; mušle jedlé (neživé); ovocie 
naložené v alkohole; spracovaný peľ (potravina); 
garnáty (neživé); konzervované ryby; konzervo-
vané mäso; morské raky (neživé); slimačie vajcia 
(konzumné); tofu; šľahačka; bravčové mäso; kon-
zervy s rybami; rybia múčka (potraviny); kon-
zervy s ovocím; mäsové konzervy; zemiakové 
placky; ryby v slanom náleve; konzervy so zele-
ninou; párky v cestíčku; zemiakové vločky; jabl-
kový kompót; brusnicový kompót; tahini (nátier-
ka zo sezamových jadier); hummus (cícerová ka-
ša); opekané morské riasy; ovocné chuťovky; 
kyslé mlieko; sójové mlieko (náhradka mlieka); 
mliečne koktaily; lúpané slnečnicové semená; 
rybacia pena; vtáčie mlieko (nealkoholické); ze-
leninová pena; rybie ikry (potraviny); lúpané se-
mená; konzervovaný cesnak; mlieko obohatené 
bielkovinami; ľanový olej na prípravu jedál; níz-
kotučné zemiakové lupienky; nízkotučné zemia-
kové lupienky; lecitín na prípravu jedál; kompó-
ty; kondenzované sladené mlieko; paradajková 
pasta; pasta z tekvicovej dužiny; baklažánová  
 
 

pasta; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžo-
vé mlieko (náhradka mlieka); konzervované arti-
čoky; sušené mlieko; ochutené orechy; spracova-
né lieskové orechy; konzervované bobuľové ovo-
cie; vyprážané cibuľové krúžky; citrónová šťava 
na prípravu jedál; mrazom sušené mäso; ovsené 
mlieko; rastlinná smotana; mrazom sušená zele-
nina; extra panenský olivový olej; spracovaná 
sladká kukurica; orechové nátierky; zemiakové 
knedle; párky na prípravu hotdogov; párky v ku-
kuričnom cestíčku (corn dogs); potravinársky só-
jový olej; náhradky mlieka; mandľové mlieko; 
arašidové mlieko; kokosové mlieko; kokosové 
mlieko na prípravu jedál; nápoje z kokosového 
mlieka; ryžové mlieko na prípravu jedál; nápoje 
z mandľového mlieka; nápoje z arašidového mlie-
ka; črevá na klobásy (prírodné alebo umelé). 

(540) 

  
 

(731) Naureus s.r.o., Ivana Houdeka 1941/47, 034 01 
Ružomberok, SK; 

(740) Hromada Andrej, Ružomberok, SK; 
 
 

(210) 1414-2017 
(220) 7.6.2017 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; lepenie 
plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom; komerčné informačné kancelárie; 
analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oz-
namov; fotokopírovacie služby; sprostredkova-
teľne práce; prenájom kancelárskych strojov  
a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; 
zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo 
podnikové audity (revízie účtov); poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; per-
sonálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení 
podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek to-
varov; odborné posudky efektívnosti podnikov; 
dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom 
reklamných materiálov; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných 
textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný 
alebo podnikatelský výskum; vzťahy s verejnos- 
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 ťou (public relations); stenografické služby; tele-
vízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentú-
ry; poradenské služby pri riadení obchodnej čin-
nosti; predvádzanie (služby modeliek) na rekla-
mné účely a podporu predaja; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; odborné ob-
chodné alebo podnikatelske poradenstvo; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; obchodné 
alebo podnikatelské informácie; prieskum verej-
nej mienky; príprava miezd a výplatných listín; 
nábor zamestnancov; služby poskytované pri pre-
miestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske 
služby; vypracovávanie daňových priznaní; spra-
covanie textov; zásielkové reklamné služby; ad-
ministratívna správa hotelov; odborné obchodné 
riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamné-
ho času v komunikačných médiách; prenájom 
predajných automatov; služby porovnávania cien; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); fakturácie; písanie reklamných tex-
tov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačo-
vín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; 
tvorba reklamných filmov; marketing; telemarke-
tingové služby; prenájom predajných stánkov; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; na-
vrhovanie reklamných materiálov; prenájom bil-
bordov; indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; výroba telešopin-
gových programov. 

(540) 

  
 

(591) tmavozelená, svetlozelená 
(731) Naureus s.r.o., Ivana Houdeka 1941/47, 034 01 

Ružomberok 1, SK; 
(740) Hromada Andrej, Ružomberok 1, SK; 

 
 

(210) 1415-2017 
(220) 7.6.2017 

 11 (511) 28, 35, 38, 41, 45 
(511) 28 - Kocky; trikové zariadenia; prístroje na hry; 

hracie karty. 
35 - Reklama; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; marketing; on-
line poskytovanie obchodného priestoru pre ná-
kupcov a predajcov tovarov a služieb. 
 
 

38 - Prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom počítačov; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; poskytovanie diskusných 
fór online. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); on-
line vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); písanie textov. 
45 - Zostavovanie horoskopov; astrologické po-
radenstvo; veštenie z kariet. 

(540) sibyla 
(731) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1420-2017 
(220) 7.6.2017 

 11 (511) 28, 35, 38, 41, 45 
(511) 28 - Kocky; trikové zariadenia; prístroje na hry; 

hracie karty. 
35 - Reklama; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; marketing; on-
line poskytovanie obchodného priestoru pre ná-
kupcov a predajcov tovarov a služieb. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom počítačov; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; poskytovanie diskusných 
fór online. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); on-
line vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); písanie textov. 
45 - Zostavovanie horoskopov; astrologické po-
radenstvo; veštenie z kariet. 

(540) 

  
 

(591) červená (CMYK 16/100/100/16), červená (CMYK 
1/100/96/0), čierna 

(731) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(210) 1422-2017 
(220) 7.6.2017 

 11 (511) 9, 10, 28, 35, 38, 41, 43 
(511) 9 - Audiovizuálne prístroje na monitorovanie bá-

bätiek; videoprístroje na monitorovanie bábätiek. 
10 - Detské fľaše; tehotenské pásy; pôrodnícke 
prístroje; cumle pre dojčatá; inkubátory pre doj-
čatá. 
28 - Hračky; stavebnicové kocky (hračky); hry; 
mäkké hračky. 
35 - Reklama; onlie reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; písanie reklam-
ných textov; marketing; poskytovanie obchodných  
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informácií prostredníctvom webových stránok; 
online poskytovanie obchodného priestoru pre 
nákupcov a predajcov tovarov a služieb. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom počítačov; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); in-
formácie o výchove a vzdelávaní; detské škôlky 
(vzdelávanie); online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); písanie textov. 
43 - Detské jasle. 

(540) 

  
 

(591) modrá (CMYK 42/38/2/0), ružová (CMYK 4/47/1/0), 
oranžová (CMYK 4/26/77/0), červená (CMYK 
6/54/37/0), zelená (CMYK 45/4/25/0), fialová 
(CMYK 20/48/0/0), modrá (CMYK 50/16/0/0). 

(731) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(210) 1423-2017 
(220) 7.6.2017 

 11 (511) 9, 10, 28, 35, 38, 41, 43 
(511) 9 - Audiovizuálne prístroje na monitorovanie bá-

bätiek; videoprístroje na monitorovanie bábätiek. 
10 - Detské fľaše; tehotenské pásy; pôrodnícke 
prístroje; cumle pre dojčatá; inkubátory pre dojča-
tá. 
28 - Hračky; stavebnicové kocky (hračky); hry; 
mäkké hračky. 
35 - Reklama; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; písanie reklam-
ných textov; marketing; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; on line poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pro-
stredníctvom počítačov; poskytovanie priestoru 
na diskusiu na internete. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); in-
formácie o výchove a vzdelávaní; detské škôlky 
(vzdelávanie); online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); písanie textov. 
43 - Detské jasle. 

(540) špuntík 
(731) Zoznam, s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1431-2017 
(220) 8.6.2017 

 11 (511) 16, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 
(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 
administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby). 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prí-
strojov; inštalovanie a opravy elektrických spot-
rebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltova-
nie; údržba a opravy motorových vozidiel; čiste-
nie interiérov budov; bielenie bielizne; údržba  
a opravy horákov; inštalácia, údržba a opravy 
kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a op-
ravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy pop-
lašných systémov proti vlámaniu; čalúnnické op-
ravy; údržba a opravy trezorov; prenájom staveb-
ných strojov a zariadení; opravy šatstva; inštalá-
cie a opravy vykurovacích zariadení; opravy obu-
vi; čistenie komínov; inštalácie a opravy klimati-
začných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
stavebný dozor; opravy odevov; údržba, čistenie 
a opravy kože; inštalácia kuchynských zariadení; 
demolácia budov; antikorózne úpravy; dezinfek-
cia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stav-
ba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti 
(stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čis-
tenie okien; opravy a údržba filmových premie-
tačiek; údržba, čistenie a opravy kožušín; maza-
nie vozidiel; čistenie odevov; opravy hodín a ho-
diniek; inštalácie a opravy zavlažovacích zaria-
dení; izolovanie stavieb; umývanie dopravných 
prostriedkov; pranie bielizne; pranie; inštalácia, 
údržba a opravy strojov; murárske práce; reštau-
rovanie nábytku; žehlenie odevov naparovaním; 
tapetovanie (papierové tapety); tapetovanie; opra-
vy dáždnikov; opravy slnečníkov; čalúnenie ná-
bytku; interiérové a exteriérové maľovanie a na-
tieranie; hladenie alebo brúsenie pemzou; sadro-
vanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; 
leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; dera-
tizácia; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; 
žehlenie bielizne; ošetrovanie vozidiel protiko-
róznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankova-
nie); inštalácie a opravy telefónov; údržba vozi-
diel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; op-
ravy vozidiel pri dopravných nehodách; prená-
jom čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v po-
ľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhrad-
níctve a lesníctve); montovanie lešení; murova-
nie, murárske práce; chemické čistenie; stavebné 
informácie; informácie o opravách; ostrenie a brú-
senie nožov; kladenie povrchov komunikácií; 
šmirgľovanie; čistenie exteriérov budov; vŕtanie 
studní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; 
inštalácia, údržba a opravy počítačového hardvé-
ru; odrušovanie elektrických prístrojov a zaria-
dení; opravy opotrebovaných alebo poškodených 
motorov; opravy opotrebovaných alebo poškode-
ných strojov; prenájom stavebných žeriavov; 
prenájom zametacích vozidiel; pokrývačské prá-
ce; čistenie ciest; opravy zámok; reštaurovanie 
umeleckých diel; reštaurovanie hudobných ná-
strojov; inštalácia okien a dverí; údržba bazénov; 
renovácie tonerov; stavebné poradenstvo; tesár-
ske práce; požičiavanie práčok; opravy elektrických 
vedení; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie 
 



204 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

pneumatík; ladenie hudobných nástrojov; kladenie 
káblov; sterilizácia lekárskych nástrojov; prená-
jom umývačiek riadu; prenájom sušičiek riadu. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 
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 služ-
by. 

(540) Istropolis 
(731) First SPV a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, 

SK; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1432-2017 
(220) 29.5.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Zákusky, koláče; jemné pečivárske výrobky; 

pečivo (rožky). 
(540) 

  
 

(591) žltá, oranžová, ružová, zelená, modrá, hnedá 
(731) Obec Muráň, Muráň 329, 049 01 Muráň, SK; 
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., 

Bratislava - mestská časť Ružinov, SK; 
 
 

(210) 1438-2017 
(220) 8.6.2017 

 11 (511) 14, 18, 25 
(511) 14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotníc-

ke výrobky, drahokamy a polodrahokamy; hodi-
nárske výrobky a chronometre. 
18 - Koža a koženka; kožušiny, surové kože; kuf-
re a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vy-
chádzkové palice; biče, postroje a sedlárske vý-
robky; obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

(540) PARANO 
(731) Chaľová Patrícia, Kadnárova 53, 831 51 Bratisla-

va, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1464-2017 
(220) 1.6.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
(540) 

  
 

(591) čierna, červená, modrá, odtiene žltej, odtiene oran-
žovej, zelená, biela. 

(731) PRELIKA, a.s. Prešov, Protifašistických bojov-
níkov 4, 080 01 Prešov, SK; 

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

(210) 1465-2017 
(220) 12.6.2017 

 11 (511) 43, 44 
(511) 43 - Domovy dôchodcov; reštauračné (stravova-

cie) služby. 
44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; masáže; lekárske služby; opatrova-
teľské ústavy; ošetrovateľské služby; terapeutic-
ké služby; zdravotné strediská; zdravotné pora-
denstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne pos-
tihnuté osoby. 

(540) Vitalis 
(731) Park real estate, s.r.o., Karpatská 28/7555, 811 05 

Bratislava, SK; 
(740) Marko & Overton-Fox, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1513-2017 
(220) 7.6.2017 

 11 (511) 2, 35, 37 
(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. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; umý-
vanie dopravných prostriedkov; klampiarstvo a in-
štalatérstvo; leštenie vozidiel; ošetrovanie vozidiel 
protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tan-
kovanie); údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; 
čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri dopravných 
nehodách; informácie o opravách. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, červená, biela 
(731) AUTOLAKOVŇA LB, s.r.o., Muškátová 14101/1, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



206 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2017 - SK (zapísané ochranné známky)  
 
 

Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
2038-2015 245241 
2065-2015 245242 
2173-2015 245243 
2175-2015 245244 
5636-2015 245245 
  311-2016 245246 
  385-2016 245247 
  386-2016 245248 
  387-2016 245249 
  546-2016 245320 
1082-2016 245250 
1083-2016 245251 
1275-2016 245252 
1289-2016 245422 
1408-2016 245323 
1415-2016 245253 
1416-2016 245254 
1419-2016 245255 
1526-2016 245256 
1536-2016 245257 
1580-2016 245258 
1594-2016 245259 
1595-2016 245260 
1596-2016 245261 
1599-2016 245262 
1600-2016 245263 
1608-2016 245264 
1623-2016 245265 
1778-2016 245266 
1780-2016 245267 
1781-2016 245268 
1783-2016 245269 
1784-2016 245270 
1795-2016 245271 
1796-2016 245272 
1932-2016 245273 
1993-2016 245274 
1999-2016 245275 
2000-2016 245276 
2014-2016 245277 
2015-2016 245278 
2038-2016 245279 
2041-2016 245280 

2044-2016 245281 
2045-2016 245282 
2046-2016 245283 
2078-2016 245284 
2086-2016 245285 
2087-2016 245286 
2088-2016 245287 
2125-2016 245288 
2130-2016 245289 
2144-2016 245290 
2169-2016 245291 
2173-2016 245424 
2175-2016 245292 
2177-2016 245293 
2182-2016 245294 
2191-2016 245295 
2232-2016 245296 
2257-2016 245297 
2272-2016 245298 
2279-2016 245299 
2284-2016 245300 
2291-2016 245301 
2300-2016 245302 
2331-2016 245303 
2333-2016 245304 
2334-2016 245305 
2338-2016 245306 
2343-2016 245423 
2347-2016 245307 
2348-2016 245308 
2354-2016 245309 
2365-2016 245310 
2380-2016 245379 
2388-2016 245311 
2408-2016 245312 
2438-2016 245313 
2440-2016 245314 
2441-2016 245315 
2448-2016 245316 
2449-2016 245317 
2456-2016 245318 
2457-2016 245319 
2466-2016 245378 

2468-2016 245325 
2474-2016 245326 
2475-2016 245327 
2477-2016 245328 
2478-2016 245329 
2481-2016 245330 
2482-2016 245331 
2490-2016 245332 
2501-2016 245333 
2502-2016 245334 
2511-2016 245335 
2512-2016 245336 
2513-2016 245337 
2517-2016 245338 
2518-2016 245339 
2521-2016 245340 
2522-2016 245341 
2523-2016 245342 
2524-2016 245343 
2529-2016 245344 
2541-2016 245345 
2542-2016 245346 
2543-2016 245347 
2545-2016 245348 
2549-2016 245349 
2552-2016 245350 
2556-2016 245351 
2557-2016 245352 
2558-2016 245380 
2563-2016 245353 
2564-2016 245415 
2565-2016 245416 
2567-2016 245354 
2568-2016 245355 
2575-2016 245356 
2576-2016 245357 
2577-2016 245358 
2578-2016 245359 
2579-2016 245360 
2587-2016 245361 
2592-2016 245419 
2593-2016 245362 
2600-2016 245414 

2603-2016 245363 
2604-2016 245364 
2616-2016 245365 
2618-2016 245366 
2620-2016 245367 
2654-2016 245368 
2655-2016 245369 
2656-2016 245370 
2657-2016 245371 
2658-2016 245372 
2661-2016 245420 
2690-2016 245373 
2693-2016 245413 
5027-2016 245421 
5217-2016 245425 
5223-2016 245385 
5262-2016 245374 
5392-2016 245381 
5432-2016 245382 
5434-2016 245383 
5438-2016 245384 
5439-2016 245386 
5440-2016 245387 
5452-2016 245388 
5469-2016 245389 
5484-2016 245390 
5485-2016 245391 
5486-2016 245392 
5487-2016 245393 
5488-2016 245394 
5495-2016 245396 
5498-2016 245395 
    43-2017 245397 
  106-2017 245398 
  107-2017 245399 
  141-2017 245400 
  143-2017 245401 
  148-2017 245402 
  208-2017 245403 
  226-2017 245404 

 
 

(111) 245241 
(151) 17.7.2017 
(180) 6.10.2025 
(210) 2038-2015 
(220) 6.10.2015 
(442) 3.4.2017 
(732) FreshMarket s.r.o., Tomášikova 50/E, 831 04 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 245242 
(151) 17.7.2017 
(180) 8.10.2025 
(210) 2065-2015 
(220) 8.10.2015 
(442) 3.4.2017 
 

(732) Víglaský Dušan, Ing., Brusnicová 7, 831 01 Bra-
tislava, SK; 

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

 
 

(111) 245243 
(151) 17.7.2017 
(180) 26.10.2025 
(210) 2173-2015 
(220) 26.10.2015 
(442) 3.4.2017 
(732) TV Karpaty, s.r.o., Kominárska 141/2,4, 831 04 

Bratislava, SK; 
(740) Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 245244 
(151) 17.7.2017 
(180) 26.10.2025 
(210) 2175-2015 
(220) 26.10.2015 
(442) 3.4.2017 
(732) TV Karpaty, s.r.o., Kominárska 141/2,4, 831 04 

Bratislava, SK; 
(740) Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245245 
(151) 17.7.2017 
(180) 26.11.2025 
(210) 5636-2015 
(220) 26.11.2015 
(442) 3.4.2017 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 245246 
(151) 17.7.2017 
(180) 15.2.2026 
(210) 311-2016 
(220) 15.2.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245247 
(151) 17.7.2017 
(180) 24.2.2026 
(210) 385-2016 
(220) 24.2.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) R - trade, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno - 

město, CZ; 
 
 

(111) 245248 
(151) 17.7.2017 
(180) 24.2.2026 
(210) 386-2016 
(220) 24.2.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) R - trade, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno - 

město, CZ; 
 
 

(111) 245249 
(151) 17.7.2017 
(180) 24.2.2026 
(210) 387-2016 
(220) 24.2.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) R - trade, s.r.o., Jakubská 121/1, 602 00 Brno- 

město, CZ; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 245250 
(151) 17.7.2017 
(180) 13.5.2026 
(210) 1082-2016 
(220) 13.5.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Mi-

letičova 7, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 245251 
(151) 17.7.2017 
(180) 12.5.2026 
(210) 1083-2016 
(220) 12.5.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Pure Nuts s.r.o., Kmeťovo 68, 941 62 Kmeťovo, 

SK; 
 
 

(111) 245252 
(151) 17.7.2017 
(180) 8.6.2026 
(210) 1275-2016 
(220) 8.6.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Dudek Miloš, Mgr., Karadžičova 45, 811 07 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 245253 
(151) 17.7.2017 
(180) 23.6.2026 
(210) 1415-2016 
(220) 23.6.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Ryba Žilina, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 245254 
(151) 17.7.2017 
(180) 23.6.2026 
(210) 1416-2016 
(220) 23.6.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Ryba Žilina, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 245255 
(151) 17.7.2017 
(180) 23.6.2026 
(210) 1419-2016 
(220) 23.6.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Ryba Žilina, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
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(111) 245256 
(151) 17.7.2017 
(180) 15.7.2026 
(210) 1526-2016 
(220) 15.7.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Dr. PAVEL s.r.o., Jablonové 241, 900 54 Jablo-

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

 
 

(111) 245257 
(151) 17.7.2017 
(180) 18.7.2026 
(210) 1536-2016 
(220) 18.7.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Wita spol. s r.o., Krásnohorská 8, 851 07 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 245258 
(151) 17.7.2017 
(180) 22.7.2026 
(210) 1580-2016 
(220) 22.7.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Hanácká kyselka a.s., Horní Moštěnice č. p. 547, 

751 17 Horní Moštěnice, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245259 
(151) 17.7.2017 
(180) 26.7.2026 
(210) 1594-2016 
(220) 26.7.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Valach Jakub, Malachitová 5739/13, 974 05 Ban-

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

 
 

(111) 245260 
(151) 17.7.2017 
(180) 26.7.2026 
(210) 1595-2016 
(220) 26.7.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Valach Jakub, Malachitová 5739/13, 974 05 Ban-

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

 
 

(111) 245261 
(151) 17.7.2017 
(180) 26.7.2026 
(210) 1596-2016 
(220) 26.7.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Valach Jakub, Malachitová 5739/13, 974 05 Ban-

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

 
 
 
 

(111) 245262 
(151) 17.7.2017 
(180) 26.7.2026 
(210) 1599-2016 
(220) 26.7.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Valach Jakub, Malachitová 5739/13, 974 05 Ban-

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

 
 

(111) 245263 
(151) 17.7.2017 
(180) 26.7.2026 
(210) 1600-2016 
(220) 26.7.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Valach Jakub, Malachitová 5739/13, 974 05 Ban-

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

 
 

(111) 245264 
(151) 17.7.2017 
(180) 26.7.2026 
(210) 1608-2016 
(220) 26.7.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Hanácká kyselka a.s., Horní Moštěnice č. p. 547, 

751 17 Horní Moštěnice, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245265 
(151) 17.7.2017 
(180) 27.7.2026 
(210) 1623-2016 
(220) 27.7.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Hanácká kyselka a.s., Horní Moštěnice č. p. 547, 

751 17 Horní Moštěnice, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245266 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.8.2026 
(210) 1778-2016 
(220) 19.8.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) INTREA - PIKO spol. s r.o., Sasanková 2657/2, 

Záběhlice, 106 00 Praha 10, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska 

kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245267 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.8.2026 
(210) 1780-2016 
(220) 19.8.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) INTREA - PIKO spol. s r.o., Sasanková 2657/2, 

Záběhlice, 106 00 Praha 10, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska 

kancelária, Bratislava, SK; 
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(111) 245268 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.8.2026 
(210) 1781-2016 
(220) 19.8.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) INTREA - PIKO spol. s r.o., Sasanková 2657/2, 

Záběhlice, 106 00 Praha 10, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska 

kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245269 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.8.2026 
(210) 1783-2016 
(220) 19.8.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) INTREA - PIKO spol. s r.o., Sasanková 2657/2, 

Záběhlice, 106 00 Praha 10, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska 

kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245270 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.8.2026 
(210) 1784-2016 
(220) 19.8.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) INTREA - PIKO spol. s r.o., Sasanková 2657/2, 

Záběhlice, 106 00 Praha 10, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska 

kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245271 
(151) 17.7.2017 
(180) 18.8.2026 
(210) 1795-2016 
(220) 18.8.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Brati-

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

 
 

(111) 245272 
(151) 17.7.2017 
(180) 18.8.2026 
(210) 1796-2016 
(220) 18.8.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) VÝVOJ Martin, a. s., Komenského 19, 036 01 

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

 
 

(111) 245273 
(151) 17.7.2017 
(180) 6.9.2026 
(210) 1932-2016 
(220) 6.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Bolfa Róbert, Budovateľská 101, 941 07 Veľký 

Kyr, SK; 
 
 

(111) 245274 
(151) 17.7.2017 
(180) 9.9.2026 
(210) 1993-2016 
(220) 9.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Bertovič Ignác, Istrijská 5096/77, 841 07 Brati-

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

 
 

(111) 245275 
(151) 17.7.2017 
(180) 9.9.2026 
(210) 1999-2016 
(220) 9.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) ASAS, a.s., Tomáša Rúžičku 8500/23, 010 01 Ži-

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

 
 

(111) 245276 
(151) 17.7.2017 
(180) 9.9.2026 
(210) 2000-2016 
(220) 9.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) ASAS, a.s., Tomáša Rúžičku 8500/23, 010 01 Ži-

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

 
 

(111) 245277 
(151) 17.7.2017 
(180) 13.9.2026 
(210) 2014-2016 
(220) 13.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(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) 245278 
(151) 17.7.2017 
(180) 13.9.2026 
(210) 2015-2016 
(220) 13.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(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) 245279 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.9.2026 
(210) 2038-2016 
(220) 19.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) IVAMAR s.r.o., B.S Timravy 506/16, 985 11 Ha-

lič, SK; 
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(111) 245280 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.9.2026 
(210) 2041-2016 
(220) 19.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Bolt Start Up Development a.s., Za Brumlov- 

kou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 245281 
(151) 17.7.2017 
(180) 20.7.2026 
(210) 2044-2016 
(220) 20.7.2016 
(310) 164288476 
(320) 20.7.2016 
(330) FR 
(442) 3.4.2017 
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 boule-

vard Haussmann, 75009 Paríž, FR; 
(740) HKP Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245282 
(151) 17.7.2017 
(180) 21.9.2026 
(210) 2045-2016 
(220) 21.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245283 
(151) 17.7.2017 
(180) 21.9.2026 
(210) 2046-2016 
(220) 21.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245284 
(151) 17.7.2017 
(180) 22.9.2026 
(210) 2078-2016 
(220) 22.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 

044 54 Košice, SK; 
 
 

(111) 245285 
(151) 17.7.2017 
(180) 23.9.2026 
(210) 2086-2016 
(220) 23.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) SMART FOR YOU a.s., Jožky Silného 2683/14, 

767 01 Kroměříž, CZ; 
 
 
 
 
 

(111) 245286 
(151) 17.7.2017 
(180) 23.9.2026 
(210) 2087-2016 
(220) 23.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) SMART FOR YOU a.s., Jožky Silného 2683/14, 

767 01 Kroměříž, CZ; 
 
 

(111) 245287 
(151) 17.7.2017 
(180) 23.9.2026 
(210) 2088-2016 
(220) 23.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) SMART FOR YOU a.s., Jožky Silného 2683/14, 

767 01 Kroměříž, CZ; 
 
 

(111) 245288 
(151) 17.7.2017 
(180) 29.9.2026 
(210) 2125-2016 
(220) 29.9.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Lokies s.r.o., Dlhá 817/23, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Lomnická Viera, Nitra, SK; 

 
 

(111) 245289 
(151) 17.7.2017 
(180) 3.10.2026 
(210) 2130-2016 
(220) 3.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) ALDENTE s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 20, 

811 02 Bratislava 1, SK; 
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245290 
(151) 17.7.2017 
(180) 5.10.2026 
(210) 2144-2016 
(220) 5.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) REVISTAV s.r.o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bra-

tislava 2, SK; 
(740) Rehák Marek, Topoľčany, SK; 

 
 

(111) 245291 
(151) 17.7.2017 
(180) 10.10.2026 
(210) 2169-2016 
(220) 10.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) pohyb SK s.r.o., Fajgalská cesta 10, 902 01 Pezi-

nok, SK; 
(740) Včelka Jakub, Mgr., Borský Mikuláš, SK; 
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(111) 245292 
(151) 17.7.2017 
(180) 11.10.2026 
(210) 2175-2016 
(220) 11.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) vacatuner s. r. o., Jakubovo námestie 2563/13, 

811 09 Bratislava - Staré Mesto, SK; 
(740) Bašnák Juraj, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245293 
(151) 17.7.2017 
(180) 11.10.2026 
(210) 2177-2016 
(220) 11.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 245294 
(151) 17.7.2017 
(180) 25.11.2026 
(210) 2182-2016 
(220) 25.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) ALNUS s.r.o., Rakárenská 23, 901 01 Malacky, 

SK; 
 
 

(111) 245295 
(151) 17.7.2017 
(180) 7.10.2026 
(210) 2191-2016 
(220) 7.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Tenox s.r.o., Dopravná 12, 040 01 Košice, SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245296 
(151) 17.7.2017 
(180) 18.10.2026 
(210) 2232-2016 
(220) 18.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) INTREA - PIKO spol. s r.o., Sasanková 2657/2, 

Záběhlice, 106 00 Praha 10, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska 

kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245297 
(151) 17.7.2017 
(180) 17.10.2026 
(210) 2257-2016 
(220) 17.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) SPINEA, s.r.o., Okrajová 33, 080 05 Prešov, SK; 
(740) PK advisory s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 245298 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2272-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 245299 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2279-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 245300 
(151) 17.7.2017 
(180) 24.10.2026 
(210) 2284-2016 
(220) 24.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) JOKERTRIKE s.r.o., Škultétyho 1597, 955 01 To-

poľčany, SK; 
(740) Ing. Dalibor GRUBER - GELE, Košice, SK; 

 
 

(111) 245301 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2291-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Rabina Daniel, Dobšinského 22, 811 05 Bratisla-

va, SK; Banášová Adela, Líščie údolie 138, 841 04 
Bratislava, SK; 

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

 
 

(111) 245302 
(151) 17.7.2017 
(180) 24.10.2026 
(210) 2300-2016 
(220) 24.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Nexa spol. s r.o., Sasinkova 9, 921 41 Piešťany, 

SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 245303 
(151) 17.7.2017 
(180) 27.10.2026 
(210) 2331-2016 
(220) 27.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) BE COOL, s. r. o., Nevädzova 6, 821 01 Brati-

slava 2, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(111) 245304 
(151) 17.7.2017 
(180) 28.10.2026 
(210) 2333-2016 
(220) 28.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) FIRST FOOD PRODUCTION s.r.o., Vajnorská 

100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mes-
to, SK; 

(740) Barger Prekop s.r.o., Bratislava - mestská časť Staré 
Mesto, SK; 

 
 

(111) 245305 
(151) 17.7.2017 
(180) 28.10.2026 
(210) 2334-2016 
(220) 28.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) FIRST FOOD PRODUCTION s.r.o., Vajnorská 

100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mes-
to, SK; 

(740) Barger Prekop s.r.o., Bratislava - mestská časť Staré 
Mesto, SK; 

 
 

(111) 245306 
(151) 17.7.2017 
(180) 31.10.2026 
(210) 2338-2016 
(220) 31.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) FLORASYSTEM, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 245307 
(151) 17.7.2017 
(180) 3.11.2026 
(210) 2347-2016 
(220) 3.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Kattiva Trends s.r.o., Ovsištské námestie 1, 851 04 

Bratislava, SK; 
(740) Michalko Legal Counsel & Co. s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 245308 
(151) 17.7.2017 
(180) 3.11.2026 
(210) 2348-2016 
(220) 3.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Kattiva Trends s.r.o., Ovsištské námestie 1, 851 04 

Bratislava, SK; 
(740) Michalko Legal Counsel & Co. s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 245309 
(151) 17.7.2017 
(180) 3.11.2026 
(210) 2354-2016 
(220) 3.11.2016 
(442) 3.4.2017 
 

(732) dotcom.sk s.r.o., Prístavná 10, 821 09 Bratislava, 
SK; 

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

(111) 245310 
(151) 17.7.2017 
(180) 7.11.2026 
(210) 2365-2016 
(220) 7.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) enprovia s.r.o., Štefánikova 22, 811 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) Pavol Cvik - advokát, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245311 
(151) 17.7.2017 
(180) 10.11.2026 
(210) 2388-2016 
(220) 10.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) EUNET s.r.o., Hospodárska 2266/5, 927 05 Šaľa 

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

 
 

(111) 245312 
(151) 17.7.2017 
(180) 15.11.2026 
(210) 2408-2016 
(220) 15.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) DPD Services, a.s., Šulekova 2, 811 06 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 245313 
(151) 17.7.2017 
(180) 18.11.2026 
(210) 2438-2016 
(220) 18.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) myGrape s.r.o., Hlbinná 7C, 821 06 Bratislava, SK; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245314 
(151) 17.7.2017 
(180) 22.11.2026 
(210) 2440-2016 
(220) 22.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) ZLATÝ SHANGHAI s.r.o., Prievozská 14/a, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) Tiliščák Erik, Mgr., Bardejov, SK; 

 
 

(111) 245315 
(151) 17.7.2017 
(180) 21.11.2026 
(210) 2441-2016 
(220) 21.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) SCM Metal Products, Inc., 2601 Weck Drive, 

27709 Research Triangle Park, North Carolina, US; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 245316 
(151) 17.7.2017 
(180) 21.11.2026 
(210) 2448-2016 
(220) 21.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39, 052 01 

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

 
 

(111) 245317 
(151) 17.7.2017 
(180) 21.11.2026 
(210) 2449-2016 
(220) 21.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39, 052 01 

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

 
 

(111) 245318 
(151) 17.7.2017 
(180) 24.11.2026 
(210) 2456-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) verita, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava - 

mestská časť Ružinov, SK; 
 
 

(111) 245319 
(151) 17.7.2017 
(180) 24.11.2026 
(210) 2457-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) VERNER SK, s.r.o, Klincová 37/B, 821 08 Bra-

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

 
 

(111) 245320 
(151) 17.7.2017 
(180) 10.3.2026 
(210) 546-2016 
(220) 10.3.2016 
(442) 5.9.2016 
(732) SHP Harmanec, a. s., 976 03 Harmanec, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 245323 
(151) 17.7.2017 
(180) 22.6.2026 
(210) 1408-2016 
(220) 22.6.2016 
(442) 5.9.2016 
(732) SWAN Mobile, a. s., Borská 6, 841 04 Bratisla-

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

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 245325 
(151) 18.7.2017 
(180) 24.11.2026 
(210) 2468-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Travel.Sk s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245326 
(151) 18.7.2017 
(180) 24.11.2026 
(210) 2474-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245327 
(151) 18.7.2017 
(180) 24.11.2026 
(210) 2475-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245328 
(151) 18.7.2017 
(180) 25.11.2026 
(210) 2477-2016 
(220) 25.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 boule-

vard Haussmann, 75009 Paríž, FR; 
(740) HKP Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245329 
(151) 18.7.2017 
(180) 1.12.2026 
(210) 2478-2016 
(220) 1.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČ-

NOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, SK; 

(740) Filinová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245330 
(151) 18.7.2017 
(180) 25.11.2026 
(210) 2481-2016 
(220) 25.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) DotNet a.s., Kladnianska 84, 821 05 Bratislava, 

SK; 
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(111) 245331 
(151) 18.7.2017 
(180) 25.11.2026 
(210) 2482-2016 
(220) 25.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) DotNet a.s., Kladnianska 84, 821 05 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 245332 
(151) 18.7.2017 
(180) 24.11.2026 
(210) 2490-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Rahim Malek Abadi, Čsl. Tankistov 7094/119, 

841 06 Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245333 
(151) 18.7.2017 
(180) 29.11.2026 
(210) 2501-2016 
(220) 29.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) DotNet a.s., Kladnianska 84, 821 05 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245334 
(151) 18.7.2017 
(180) 29.11.2026 
(210) 2502-2016 
(220) 29.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) DotNet a.s., Kladnianska 84, 821 05 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245335 
(151) 18.7.2017 
(180) 1.12.2026 
(210) 2511-2016 
(220) 1.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČ-

NOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, SK; 

(740) Filinová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245336 
(151) 18.7.2017 
(180) 1.12.2026 
(210) 2512-2016 
(220) 1.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČ-

NOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, SK; 

(740) Filinová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 245337 
(151) 18.7.2017 
(180) 1.12.2026 
(210) 2513-2016 
(220) 1.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČ-

NOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., 
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, SK; 

(740) Filinová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245338 
(151) 18.7.2017 
(180) 29.11.2026 
(210) 2517-2016 
(220) 29.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245339 
(151) 18.7.2017 
(180) 29.11.2026 
(210) 2518-2016 
(220) 29.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) ŠKODOVKA s.r.o., Medená 91/4, 811 02 Brati-

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

 
 

(111) 245340 
(151) 18.7.2017 
(180) 2.12.2026 
(210) 2521-2016 
(220) 2.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej ban-

ky, d.s.s., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bra-
tislava, SK; 

(740) Filinová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245341 
(151) 18.7.2017 
(180) 2.12.2026 
(210) 2522-2016 
(220) 2.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej ban-

ky, d.s.s., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bra-
tislava, SK; 

(740) Filinová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245342 
(151) 18.7.2017 
(180) 2.12.2026 
(210) 2523-2016 
(220) 2.12.2016 
(442) 3.4.2017 
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(732) Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej ban-
ky, d.s.s., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bra-
tislava, SK; 

(740) Filinová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245343 
(151) 18.7.2017 
(180) 2.12.2026 
(210) 2524-2016 
(220) 2.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej 

banky, d.s.s., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bra-
tislava, SK; 

(740) Filinová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245344 
(151) 18.7.2017 
(180) 5.12.2026 
(210) 2529-2016 
(220) 5.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Michalovská 10, 073 01 

Sobrance, SK; 
(740) Jakubík Peter, JUDr., Michalovce, SK; 

 
 

(111) 245345 
(151) 18.7.2017 
(180) 7.12.2026 
(210) 2541-2016 
(220) 7.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) LUBSTAR, a.s., Zlosyň 166, 277 44 Zlosyň, CZ; 

 
 

(111) 245346 
(151) 18.7.2017 
(180) 7.12.2026 
(210) 2542-2016 
(220) 7.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) LUBSTAR, s.r.o., Miletičova 25, 821 09 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 245347 
(151) 18.7.2017 
(180) 7.12.2026 
(210) 2543-2016 
(220) 7.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Šulíková Nora, Mgr., Za Ferenitkou 17, 949 01 

Nitra, SK; 
 
 

(111) 245348 
(151) 18.7.2017 
(180) 7.12.2026 
(210) 2545-2016 
(220) 7.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) SAM LIVE, s.r.o., Kutuzovova 5/A, 831 03 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 245349 
(151) 18.7.2017 
(180) 7.12.2026 
(210) 2549-2016 
(220) 7.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 245350 
(151) 18.7.2017 
(180) 8.12.2026 
(210) 2552-2016 
(220) 8.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Michael colection s.r.o., Mlynská 3, 040 01 Ko-

šice, SK; 
 
 

(111) 245351 
(151) 18.7.2017 
(180) 5.12.2026 
(210) 2556-2016 
(220) 5.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(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) 245352 
(151) 18.7.2017 
(180) 5.12.2026 
(210) 2557-2016 
(220) 5.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(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) 245353 
(151) 18.7.2017 
(180) 9.12.2026 
(210) 2563-2016 
(220) 9.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) MSDG s.r.o., Hoštáky 1021/47, 921 01 Piešťany, 

SK; 
(740) Csenky Matej, Mgr., Trnava, SK; 

 
 

(111) 245354 
(151) 18.7.2017 
(180) 9.12.2026 
(210) 2567-2016 
(220) 9.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) WELLDONE s.r.o., Panenská 30, 811 03 Brati-

slava, SK; 
(740) Sympatia Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 245355 
(151) 18.7.2017 
(180) 9.12.2026 
(210) 2568-2016 
(220) 9.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) WELLDONE s.r.o., Panenská 30, 811 03 Brati-

slava, SK; 
(740) Sympatia Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245356 
(151) 18.7.2017 
(180) 12.12.2026 
(210) 2575-2016 
(220) 12.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) SERPENS, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 245357 
(151) 18.7.2017 
(180) 12.12.2026 
(210) 2576-2016 
(220) 12.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Poštová poisťovňa, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 

811 02 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245358 
(151) 18.7.2017 
(180) 12.12.2026 
(210) 2577-2016 
(220) 12.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Poštová poisťovňa, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 

811 02 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245359 
(151) 18.7.2017 
(180) 12.12.2026 
(210) 2578-2016 
(220) 12.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 

811 02 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245360 
(151) 18.7.2017 
(180) 13.12.2026 
(210) 2579-2016 
(220) 13.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) EnoVia s.r.o., Na Zlatej nohe 11, 831 01 Brati-

slava, SK; 
(740) Kuruczová Viera, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245361 
(151) 18.7.2017 
(180) 9.12.2026 
(210) 2587-2016 
(220) 9.12.2016 
 

(442) 3.4.2017 
(732) 24h oil s.r.o., Rozálska 8, 841 03 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245362 
(151) 18.7.2017 
(180) 14.12.2026 
(210) 2593-2016 
(220) 14.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, 

902 01 Pezinok, SK; 
 
 

(111) 245363 
(151) 18.7.2017 
(180) 15.12.2026 
(210) 2603-2016 
(220) 15.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska, Moča-

rianska 70, 071 01 Michalovce, SK; 
 
 

(111) 245364 
(151) 18.7.2017 
(180) 15.12.2026 
(210) 2604-2016 
(220) 15.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska, Moča-

rianska 70, 071 01 Michalovce, SK; 
 
 

(111) 245365 
(151) 18.7.2017 
(180) 16.12.2026 
(210) 2616-2016 
(220) 16.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245366 
(151) 18.7.2017 
(180) 14.12.2026 
(210) 2618-2016 
(220) 14.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) See & Go, s.r.o., Námestie Slobody 28, 811 06 

Bratislava, SK; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245367 
(151) 18.7.2017 
(180) 14.12.2026 
(210) 2620-2016 
(220) 14.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Broker Consulting, a. s., Jiráskovo náměstí 2, 

326 00 Plzeň, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 245368 
(151) 18.7.2017 
(180) 21.12.2026 
(210) 2654-2016 
(220) 21.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) BigRing Solutions CE a.s., Kollárovo námestie 20, 

811 06 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245369 
(151) 18.7.2017 
(180) 21.12.2026 
(210) 2655-2016 
(220) 21.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) BigRing Solutions CE a.s., Kollárovo námestie 20, 

811 06 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245370 
(151) 18.7.2017 
(180) 21.12.2026 
(210) 2656-2016 
(220) 21.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) BigRing Solutions CE a.s., Kollárovo námestie 20, 

811 06 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245371 
(151) 18.7.2017 
(180) 21.12.2026 
(210) 2657-2016 
(220) 21.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) BigRing Solutions CE a.s., Kollárovo námestie 20, 

811 06 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245372 
(151) 18.7.2017 
(180) 22.12.2026 
(210) 2658-2016 
(220) 22.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Foltán Milan, Skleníková 196/26, 958 04 Malé 

Bielice, SK; 
 
 

(111) 245373 
(151) 18.7.2017 
(180) 29.12.2026 
(210) 2690-2016 
(220) 29.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) HREBIENOK RESORT, s.r.o., Partizánska 677/17, 

058 01 Poprad, SK; 
 
 

(111) 245374 
(151) 18.7.2017 
(180) 18.7.2026 
(210) 5262-2016 
(220) 18.7.2016 
(442) 3.4.2017 
 
 

(732) Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK; 
Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, 
SK; Medirex Servis, s. r. o., Holubyho 35, 902 01 
Pezinok, SK; SENIOR - geriatrické centrum n. o., 
Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky, SK; 

 
 

(111) 245378 
(151) 19.7.2017 
(180) 24.11.2026 
(210) 2466-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Print&Online Reklama, s.r.o., Poľná cesta 23, 

930 21 Jahodná, SK; 
 
 

(111) 245379 
(151) 19.7.2017 
(180) 10.11.2026 
(210) 2380-2016 
(220) 10.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) LDK, s.r.o., Horné Turovce 312, 935 81 Horné 

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

 
 

(111) 245380 
(151) 19.7.2017 
(180) 9.12.2026 
(210) 2558-2016 
(220) 9.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) LITTLE CHAMPIONS- MALÍ ŠAMPIÓNI s.r.o., 

Nerudova 5, 821 04 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245381 
(151) 19.7.2017 
(180) 4.10.2026 
(210) 5392-2016 
(220) 4.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, D-64293 

Darmstadt, DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245382 
(151) 19.7.2017 
(180) 2.11.2026 
(210) 5432-2016 
(220) 2.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Šortnerová Sandra, Potočná 21, 831 06 Bratisla-

va, SK; 
(740) Encinger Andrej, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245383 
(151) 19.7.2017 
(180) 2.11.2026 
(210) 5434-2016 
(220) 2.11.2016 
(442) 3.4.2017 
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(732) JPLUS, s.r.o., Sezemická 2863/8, 193 00 Praha 9 
- Horní Počernice, CZ; 

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

 
 

(111) 245384 
(151) 19.7.2017 
(180) 4.11.2026 
(210) 5438-2016 
(220) 4.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Coty Brands Management GmbH, Rheinstaße 4E, 

56116 Mainz, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 245385 
(151) 19.7.2017 
(180) 9.6.2026 
(210) 5223-2016 
(220) 9.6.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Víteková Martina, Wuppertálska 23, 040 23 Ko-

šice 23, SK; 
 
 

(111) 245386 
(151) 19.7.2017 
(180) 9.11.2026 
(210) 5439-2016 
(220) 9.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) MONECO štúdio, s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245387 
(151) 19.7.2017 
(180) 9.11.2026 
(210) 5440-2016 
(220) 9.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) MONECO štúdio, s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245388 
(151) 19.7.2017 
(180) 14.11.2026 
(210) 5452-2016 
(220) 14.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) FIRST FOOD PRODUCTION s.r.o., Vajnorská 100/A, 

831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, SK; 
(740) Barger Prekop s.r.o., Bratislava - mestská časť Staré 

Mesto, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 245389 
(151) 19.7.2017 
(180) 24.11.2026 
(210) 5469-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) GREEN BIKE, s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 245390 
(151) 19.7.2017 
(180) 1.12.2026 
(210) 5484-2016 
(220) 1.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

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

 
 

(111) 245391 
(151) 19.7.2017 
(180) 1.12.2026 
(210) 5485-2016 
(220) 1.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

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

 
 

(111) 245392 
(151) 19.7.2017 
(180) 1.12.2026 
(210) 5486-2016 
(220) 1.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

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

 
 

(111) 245393 
(151) 19.7.2017 
(180) 2.12.2026 
(210) 5487-2016 
(220) 2.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Se-

reď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245394 
(151) 19.7.2017 
(180) 2.12.2026 
(210) 5488-2016 
(220) 2.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Polikarpov Anton Oleksiiovych, Reheneratorna 

str. 4, Apt. 2-37, 021 60 Kyjev, UA; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 245395 
(151) 19.7.2017 
(180) 8.12.2026 
(210) 5498-2016 
(220) 8.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) J. M. Wien Coffe a.s., Panenská 18, 811 03 Bra-

tislava 1, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245396 
(151) 19.7.2017 
(180) 6.12.2026 
(210) 5495-2016 
(220) 6.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Gruma, S.A.B de C.V., Rio de la Plata #407 Ote., 

Colonia de Valle, San Pedro Garcia Garza, C.P. 
66220 N.L. Mexico, MX; 

(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245397 
(151) 19.7.2017 
(180) 4.1.2027 
(210) 43-2017 
(220) 4.1.2017 
(442) 3.4.2017 
(732) Kozický Milan, JUDr., Horská 88, 951 62 Nevi-

dzany, SK; 
 
 

(111) 245398 
(151) 19.7.2017 
(180) 19.1.2027 
(210) 106-2017 
(220) 19.1.2017 
(442) 3.4.2017 

 
 

(111) 245399 
(151) 19.7.2017 
(180) 19.1.2027 
(210) 107-2017 
(220) 19.1.2017 
(442) 3.4.2017 

 
 

(111) 245400 
(151) 19.7.2017 
(180) 12.1.2027 
(210) 141-2017 
(220) 12.1.2017 
(442) 3.4.2017 
(732) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245401 
(151) 19.7.2017 
(180) 23.1.2027 
(210) 143-2017 
(220) 23.1.2017 
(442) 3.4.2017 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245402 
(151) 19.7.2017 
(180) 24.1.2027 
(210) 148-2017 
(220) 24.1.2017 
(442) 3.4.2017 
(732) APLEND, s.r.o., Viliama Žingora 66, 036 01 

Martin, SK; 
 
 

(111) 245403 
(151) 19.7.2017 
(180) 1.2.2027 
(210) 208-2017 
(220) 1.2.2017 
(442) 3.4.2017 
(732) DI GIACOMO STÉPHANE, Žalobín 12, 094 03 

Žalobín, SK; 
 
 

(111) 245404 
(151) 19.7.2017 
(180) 2.2.2027 
(210) 226-2017 
(220) 2.2.2017 
(442) 3.4.2017 
(732) Payment Institution NFD a.s., 17. novembra 539/4, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
 
 

(111) 245413 
(151) 26.7.2017 
(180) 30.12.2026 
(210) 2693-2016 
(220) 30.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) SR partners spol. s r.o., Kpt. Jaroša 766/2, 040 01 

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

 
 

(111) 245414 
(151) 26.7.2017 
(180) 14.12.2026 
(210) 2600-2016 
(220) 14.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) GRAMED, spol. s r.o., Masarykova 17, 040 01 

Košice, SK; 
(740) Bačárová Renáta, JUDr., PhD., LL.M., Košice, SK; 

 
 

(111) 245415 
(151) 26.7.2017 
(180) 9.12.2026 
(210) 2564-2016 
(220) 9.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Cibulka Ján, MSc., Račianska 61, Bratislava 831 02, 

SK; 
 
 

(111) 245416 
(151) 26.7.2017 
(180) 9.12.2026 
(210) 2565-2016 
(220) 9.12.2016 
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(442) 3.4.2017 
(732) Cibulka Ján, MSc., Račianska 61, Bratislava 831 02, 

SK; 
 
 

(111) 245419 
(151) 31.7.2017 
(180) 19.12.2026 
(210) 2592-2016 
(220) 19.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Môjinternet s.r.o., Lúčky 1529/3, 908 51 Holíč, SK; 
(740) ŘEHÁK & TISOŇ spol. s r. o., Skalica, SK; 

 
 

(111) 245420 
(151) 31.7.2017 
(180) 20.12.2026 
(210) 2661-2016 
(220) 20.12.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) VÍNO Mikulov, spol. s r. o., K Vápence 1675/603E, 

692 01 Mikulov, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 245421 
(151) 31.7.2017 
(180) 22.1.2026 
(210) 5027-2016 
(220) 22.1.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) Dr. Müller PHARMA s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 245422 
(151) 3.8.2017 
(180) 10.6.2026 
(210) 1289-2016 
(220) 10.6.2016 
(442) 5.9.2016 
(732) Brokeria, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245423 
(151) 3.8.2017 
(180) 31.10.2026 
(210) 2343-2016 
(220) 31.10.2016 
(442) 3.4.2017 
(732) AK HAŠČAKOVÁ, s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 

Košice, SK; 
(740) Pěničková Kvetoslava, JUDr., Sečovce, SK; 

 
 

(111) 245424 
(151) 3.8.2017 
(180) 4.10.2026 
(210) 2173-2016 
(220) 4.10.2016 
(442) 2.2.2017 
(732) Považská cementáreň, a.s., ul. J. Kráľa, 018 63 

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

 
 

(111) 245425 
(151) 4.8.2017 
(180) 31.5.2026 
(210) 5217-2016 
(220) 31.5.2016 
(442) 1.3.2017 
(732) Polycasa Slovakia s. r. o., M. R. Štefánika 71, 

010 39 Žilina, SK; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
1920-2015 245417 
1931-2015 245418 
2565-2015 245410 
5615-2015 245411 
5616-2015 245412 

    26-2016 245409 
  112-2016 245321 
  292-2016 245322 
  869-2016 245426 
1347-2016 245375 

1348-2016 245376 
1349-2016 245377 
1350-2016 245405 
1351-2016 245406 
1352-2016 245407 

1353-2016 245408 
2277-2016 245324 

 
 

(111) 245321 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.1.2026 
(210) 112-2016 
(220) 19.1.2016 
(442) 1.4.2016 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; 

obchodné sprostredkovateľské služby; analýzy 
nákladov; obchodné odhady; služby porovnávania 
cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
podpora predaja (pre tretie osoby); rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); reklama; rozširovanie reklamných 
oznamov; on line reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; vydávanie reklamných tex-
tov; zásielkové reklamné služby; platené reklam-
né služby typu „klikni sem“; marketing; telemar-
ketingové služby; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; predvádzanie tovaru; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; lepenie plagátov; prenájom rek-
lamných plôch; prenájom reklamných materiá-
lov; rozhlasová reklama; televízna reklama; tvor-
ba reklamných filmov; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sprá-
va počítačových súborov; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; aranžovanie výkladov; 
prenájom predajných stánkov; poskytovanie rád 
a informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo 
verbálne. 

(540) 

  
 

 

(732) H.M.L. Group, spol. s r.o., Lietavská 15/1, 851 06 
Bratislava - Petržalka, SK; 

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

(111) 245322 
(151) 17.7.2017 
(180) 12.2.2026 
(210) 292-2016 
(220) 12.2.2016 
(442) 1.8.2016 

 10 (511) 6, 7, 12, 37, 39, 40, 42 
(511) 6 - Kovové odliatky pre výrobu osobných a nák-

ladných automobilov, traktorov a stavebných stro-
jov, poľnohospodárskych strojov a zariadení  
a žacích strojov; liatinové odliatky pre výrobu 
osobných a nákladných automobilov, traktorov  
a stavebných strojov, poľnohospodárskych stro-
jov a zariadení a žacích strojov; kovové lejárske 
formy na odliatky pre výrobu osobných a nák-
ladných automobilov, traktorov a stavebných 
strojov, poľnohospodárskych strojov a zariadení 
a žacích strojov. 
7 - Poľnohospodárske stroje a zariadenia; žacie 
stroje ich časti a súčasti; valce motorov. 
12 - Traktory; žacie traktory ich časti a súčasti. 
37 - Údržba a opravy poľnohospodárskych stro-
jov, traktorov; zámočnícke práce. 
39 - Doprava a preprava tovaru; dopravné služ-
by; osobná a nákladná doprava; skladovanie; 
prenájom skladových priestorov. 
40 - Odlievanie; zlievanie; obrábanie kovov; ob-
rábanie odliatkov; opracovanie plastov; opraco-
vanie kalených materiálov; rezanie kovov; liso-
vanie; zváranie; povrchová úprava materiálov; 
všetky uvedené služby v súvislosti s výrobou 
častí a súčastí pre osobné a nákladné automobily, 
traktory a stavebné stroje, poľnohospodárske stro-
je a zariadenia a žacie stroje. 
42 - Navrhovanie kovových foriem a modelov 
pre kovové a liatinové odliatky pre výrobu osob-
ných a nákladných automobilov, traktorov a sta-
vebných strojov, poľnohospodárskych strojov  
a zariadení a žacích strojov. 

(540) 

  
(732) Seco GROUP a.s., Šaldova 408/30, 186 00 Praha 8, 

CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
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(111) 245324 
(151) 17.7.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2277-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-

ravky na použitie pri ochorení kože vo forme 
mastí, gélov a sér; hygienické výrobky na lekár-
ske použitie pri ochorení kože, vo forme mastí, 
gélov a sér. 

(540) MYCOSIN 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 245375 
(151) 19.7.2017 
(180) 17.6.2026 
(210) 1347-2016 
(220) 17.6.2016 
(442) 5.9.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske 

alebo zverolekárske použitie, potraviny pre doj-
čatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske oleje a tuky; arašidové maslo; zemiakové lu-
pienky; zemiakové hranolčeky; polievky; kandi-
zované ovocie; tukové nátierky na chlieb; marga-
rín; marmelády; sušené vajcia; nakladaná zeleni-
na; solené potraviny; paradajkový pretlak; zele-
ninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; drž-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; tofu; šľa-
hačka; tahini (nátierka zo sezamových jadier); 
hummus (cícerová kaša); sójové mlieko (náhradka 
mlieka); papriková nátierka (konzervované kore-
niny); lúpané semená; nízkotučné zemiakové lu-
pienky; kondenzované sladené mlieko; paradaj-
ková pasta; arašidové mlieko na prípravu jedál; 
mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové mlie-
ko (náhradka mlieka); ovocné aranžmány na pria-
mu konzumáciu; sušené mlieko; kandizované 
orechy; ochutené orechy. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad; cestoviny; sucháre; sušien-
ky, keksy; cukríky; oblátky; sladké žemle; kapa-
ry; prípravky z obilnín; žuvačky; čokoláda; cuk-
rovinky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
prírodné sladidlá; keksy; krúpy (potraviny); ke-
čup; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové 
nápoje; mliečne čokoládové nápoje; sendviče; 
sušienky; pizza; pudingy; pralinky; kávové nápo-
je; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; suši; ma-
jonézy; müsli; sójová omáčka; ľadový čaj; čajové 
nápoje; syrové sendviče (cheeseburgers); pesto (ba-
zalková omáčka); cereálne tyčinky s vysokým  
 
 

obsahom proteínov; omáčky na cestoviny; cere-
álne tyčinky; cestá na jedlá; orechy v čokoláde; 
mliečna ryžová kaša; mleté orechy; jedlý papier; 
jedlý ryžový papier. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
výrobky; surové a nespracované zrná a semená; 
čerstvé ovocie a zelenina; živé rastliny a kvety; 
živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad; čerstvé 
šampiňóny; čerstvé gaštany; kokosové orechy; 
živé ryby. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; ďum-
bierové pivo (zázvorové); sladové pivo; zeleni-
nové džúsy (nápoje); nealkoholické koktaily; izo-
tonické nápoje; mixované ovocné alebo zeleni-
nové nápoje; nealkoholické nápoje s aloe pravou; 
pivové koktaily; sójové nápoje (nie náhradky 
mlieka); proteínové nápoje pre športovcov; ryžo-
vé nápoje (nie náhradky mlieka); nealkoholické 
nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápo-
je s čajovou príchuťou. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
40 - Lisovanie ovocia; konzervovanie potravín  
a nápojov; zmrazovanie potravín; mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne; dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 

(540) 

  
 

(591) hnedá (PANTONE 412C), béžová (PANTONE 
7500C) 

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

 
 

(111) 245376 
(151) 19.7.2017 
(180) 17.6.2026 
(210) 1348-2016 
(220) 17.6.2016 
(442) 5.9.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske 

alebo zverolekárske použitie, potraviny pre doj-
čatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske oleje a tuky; arašidové maslo; zemiakové lu-
pienky; zemiakové hranolčeky; polievky; kandi-
zované ovocie; tukové nátierky na chlieb; marga-
rín; marmelády; sušené vajcia; nakladaná zeleni-
na; solené potraviny; paradajkový pretlak; zele-
ninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty;  
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držky; mleté mandle; spracované arašidy; tofu; 
šľahačka; tahini (nátierka zo sezamových jadier); 
hummus (cícerová kaša); sójové mlieko (náhrad-
ka mlieka); papriková nátierka (konzervované 
koreniny); lúpané semená; nízkotučné zemiakové 
lupienky; kondenzované sladené mlieko; para-
dajková pasta; arašidové mlieko na prípravu je-
dál; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); ovocné aranžmány na 
priamu konzumáciu; sušené mlieko; kandizované 
orechy; ochutené orechy. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad; cestoviny; sucháre; sušien-
ky, keksy; cukríky; oblátky; sladké žemle; kapa-
ry; prípravky z obilnín; žuvačky; čokoláda; cuk-
rovinky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
prírodné sladidlá; keksy; krúpy (potraviny); ke-
čup; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové 
nápoje; mliečne čokoládové nápoje; sendviče; 
sušienky; pizza; pudingy; pralinky; kávové nápo-
je; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; suši; ma-
jonézy; müsli; sójová omáčka; ľadový čaj; čajové 
nápoje; syrové sendviče (cheeseburgers); pesto 
(bazalková omáčka); cereálne tyčinky s vysokým 
obsahom proteínov; omáčky na cestoviny; cere-
álne tyčinky; cestá na jedlá; orechy v čokoláde; 
mliečna ryžová kaša; mleté orechy; jedlý papier; 
jedlý ryžový papier. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
výrobky; surové a nespracované zrná a semená; 
čerstvé ovocie a zelenina; živé rastliny a kvety; 
živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad; čerstvé 
šampiňóny; čerstvé gaštany; kokosové orechy; 
živé ryby. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; ďum-
bierové pivo (zázvorové); sladové pivo; zeleni-
nové džúsy (nápoje); nealkoholické koktaily; izo-
tonické nápoje; mixované ovocné alebo zeleni-
nové nápoje; nealkoholické nápoje s aloe pravou; 
pivové koktaily; sójové nápoje (nie náhradky 
mlieka); proteínové nápoje pre športovcov; ryžo-
vé nápoje (nie náhradky mlieka); nealkoholické 
nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápo-
je s čajovou príchuťou. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
40 - Lisovanie ovocia; konzervovanie potravín  
a nápojov; zmrazovanie potravín; mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne; dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 

(540) 

  

(591) hnedá (PANTONE 412C), červená (PANTONE 
485C), zelená (PANTONE 362C), svetlo zelená 
(PANTONE 368C) 

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

 
 

(111) 245377 
(151) 19.7.2017 
(180) 17.6.2026 
(210) 1349-2016 
(220) 17.6.2016 
(442) 5.9.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske 

alebo zverolekárske použitie, potraviny pre doj-
čatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske oleje a tuky; arašidové maslo; zemiakové lu-
pienky; zemiakové hranolčeky; polievky; kandi-
zované ovocie; tukové nátierky na chlieb; marga-
rín; marmelády; sušené vajcia; nakladaná zeleni-
na; solené potraviny; paradajkový pretlak; zele-
ninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; drž-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; tofu; šľa-
hačka; tahini (nátierka zo sezamových jadier); 
hummus (cícerová kaša); sójové mlieko (náhrad-
ka mlieka); papriková nátierka (konzervované 
koreniny); lúpané semená; nízkotučné zemiakové 
lupienky; kondenzované sladené mlieko; para-
dajková pasta; arašidové mlieko na prípravu je-
dál; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); ovocné aranžmány na 
priamu konzumáciu; sušené mlieko; kandizované 
orechy; ochutené orechy. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; 
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; 
cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do 
pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prí-
sady); koreniny; konzumný ľad; cestoviny; su-
cháre; sušienky, keksy; cukríky; oblátky; sladké 
žemle; kapary; prípravky z obilnín; žuvačky; čo-
koláda; cukrovinky; kukuričné vločky; kukuričné 
pukance; prírodné sladidlá; keksy; krúpy (potra-
viny); kečup; mliečne kávové nápoje; mliečne 
kakaové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; sen-
dviče; sušienky; pizza; pudingy; pralinky; kávo-
vé nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; 
suši; majonézy; müsli; sójová omáčka; ľadový 
čaj; čajové nápoje; syrové sendviče (cheeseburgers); 
pesto (bazalková omáčka); cereálne tyčinky s vy-
sokým obsahom proteínov; omáčky na cestoviny; 
cereálne tyčinky; cestá na jedlá; orechy v čoko-
láde; mliečna ryžová kaša; mleté orechy; jedlý 
papier; jedlý ryžový papier. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
výrobky; surové a nespracované zrná a semená; 
čerstvé ovocie a zelenina; živé rastliny a kvety; 
živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad; čerstvé 
šampiňóny; čerstvé gaštany; kokosové orechy; 
živé ryby. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; ďum-
bierové pivo (zázvorové); sladové pivo; zeleni- 
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nové džúsy (nápoje); nealkoholické koktaily; izo-
tonické nápoje; mixované ovocné alebo zeleni-
nové nápoje; nealkoholické nápoje s aloe pravou; 
pivové koktaily; sójové nápoje (nie náhradky 
mlieka); proteínové nápoje pre športovcov; ryžo-
vé nápoje (nie náhradky mlieka); nealkoholické 
nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápo-
je s čajovou príchuťou. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
40 - Lisovanie ovocia; konzervovanie potravín  
a nápojov; zmrazovanie potravín; mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne; dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 

(540) 

  
 

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

 
 

(111) 245405 
(151) 19.7.2017 
(180) 17.6.2026 
(210) 1350-2016 
(220) 17.6.2016 
(442) 5.9.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske 

alebo zverolekárske použitie, potraviny pre doj-
čatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske oleje a tuky; arašidové maslo; zemiakové lu-
pienky; zemiakové hranolčeky; polievky; kandi-
zované ovocie; tukové nátierky na chlieb; marga-
rín; marmelády; sušené vajcia; nakladaná zeleni-
na; solené potraviny; paradajkový pretlak; zele-
ninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; drž-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; tofu; šľa-
hačka; tahini (nátierka zo sezamových jadier); 
hummus (cícerová kaša); sójové mlieko (náhradka 
mlieka); papriková nátierka (konzervované kore-
niny); lúpané semená; nízkotučné zemiakové lu-
pienky; kondenzované sladené mlieko; paradaj-
ková pasta; arašidové mlieko na prípravu jedál; 
mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); ovocné aranžmány na 
priamu konzumáciu; sušené mlieko; kandizované 
orechy; ochutené orechy. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; 
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; 
cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do 
pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prí-
sady); koreniny; konzumný ľad; cestoviny; su- 
 

cháre; sušienky, keksy; cukríky; oblátky; sladké 
žemle; kapary; prípravky z obilnín; žuvačky; čo-
koláda; cukrovinky; kukuričné vločky; kukuričné 
pukance; prírodné sladidlá; keksy; krúpy (potra-
viny); kečup; mliečne kávové nápoje; mliečne 
kakaové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; sen-
dviče; sušienky; pizza; pudingy; pralinky; kávo-
vé nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; 
suši; majonézy; müsli; sójová omáčka; ľadový 
čaj; čajové nápoje; syrové sendviče (cheeseburgers); 
pesto (bazalková omáčka); cereálne tyčinky s vy-
sokým obsahom proteínov; omáčky na cestoviny; 
cereálne tyčinky; cestá na jedlá; orechy v čoko-
láde; mliečna ryžová kaša; mleté orechy; jedlý 
papier; jedlý ryžový papier. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
výrobky; surové a nespracované zrná a semená; 
čerstvé ovocie a zelenina; živé rastliny a kvety; 
živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad; čerstvé 
šampiňóny; čerstvé gaštany; kokosové orechy; 
živé ryby. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; ďum-
bierové pivo (zázvorové); sladové pivo; zeleni-
nové džúsy (nápoje); nealkoholické koktaily; izo-
tonické nápoje; mixované ovocné alebo zeleni-
nové nápoje; nealkoholické nápoje s aloe pravou; 
pivové koktaily; sójové nápoje (nie náhradky 
mlieka); proteínové nápoje pre športovcov; ryžo-
vé nápoje (nie náhradky mlieka); nealkoholické 
nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápo-
je s čajovou príchuťou. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
40 - Lisovanie ovocia; konzervovanie potravín  
a nápojov; zmrazovanie potravín; mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne; dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 

(540) 

  
 

(591) svetlo zelená (PANTONE 368C), zelená (PAN-
TONE 362C), červená (PANTONE 485C), hne-
dá (PANTONE 412C) 

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

 
 

(111) 245406 
(151) 19.7.2017 
(180) 17.6.2026 
(210) 1351-2016 
(220) 17.6.2016 
(442) 5.9.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske 

alebo zverolekárske použitie, potraviny pre doj-
čatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 

 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2017 - SK (zapísané ochranné známky) 225 
 

29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske oleje a tuky; arašidové maslo; zemiakové lu-
pienky; zemiakové hranolčeky; polievky; kandi-
zované ovocie; tukové nátierky na chlieb; marga-
rín; marmelády; sušené vajcia; nakladaná zeleni-
na; solené potraviny; paradajkový pretlak; zele-
ninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; drž-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; tofu; šľa-
hačka; tahini (nátierka zo sezamových jadier); 
hummus (cícerová kaša); sójové mlieko (náhrad-
ka mlieka); papriková nátierka (konzervované 
koreniny); lúpané semená; nízkotučné zemiakové 
lupienky; kondenzované sladené mlieko; para-
dajková pasta; arašidové mlieko na prípravu je-
dál; mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); ovocné aranžmány na 
priamu konzumáciu; sušené mlieko; kandizované 
orechy; ochutené orechy. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); 
koreniny; konzumný ľad; cestoviny; sucháre; su-
šienky, keksy; cukríky; oblátky; sladké žemle; 
kapary; prípravky z obilnín; žuvačky; čokoláda; 
cukrovinky; kukuričné vločky; kukuričné pukan-
ce; prírodné sladidlá; keksy; krúpy (potraviny); 
kečup; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové 
nápoje; mliečne čokoládové nápoje; sendviče; su-
šienky; pizza; pudingy; pralinky; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; suši; majo-
nézy; müsli; sójová omáčka; ľadový čaj; čajové 
nápoje; syrové sendviče (cheeseburgers); pesto 
(bazalková omáčka); cereálne tyčinky s vysokým 
obsahom proteínov; omáčky na cestoviny; cere-
álne tyčinky; cestá na jedlá; orechy v čokoláde; 
mliečna ryžová kaša; mleté orechy; jedlý papier; 
jedlý ryžový papier. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
výrobky; surové a nespracované zrná a semená; 
čerstvé ovocie a zelenina; živé rastliny a kvety; 
živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad; čerstvé 
šampiňóny; čerstvé gaštany; kokosové orechy; 
živé ryby. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; ďum-
bierové pivo (zázvorové); sladové pivo; zeleni-
nové džúsy (nápoje); nealkoholické koktaily; izo-
tonické nápoje; mixované ovocné alebo zeleni-
nové nápoje; nealkoholické nápoje s aloe pravou; 
pivové koktaily; sójové nápoje (nie náhradky 
mlieka); proteínové nápoje pre športovcov; ryžo-
vé nápoje (nie náhradky mlieka); nealkoholické 
nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápo-
je s čajovou príchuťou. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
40 - Lisovanie ovocia; konzervovanie potravín  
a nápojov; zmrazovanie potravín; mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne; dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) červená (PANTONE 485C), svetlo zelená (PAN-
TONE 358C), zelená (PANTONE 362C), hnedá 
(PANTONE 412C) 

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

 
 

(111) 245407 
(151) 19.7.2017 
(180) 17.6.2026 
(210) 1352-2016 
(220) 17.6.2016 
(442) 5.9.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske 

alebo zverolekárske použitie, potraviny pre doj-
čatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske oleje a tuky; arašidové maslo; zemiakové lu-
pienky; zemiakové hranolčeky; polievky; kandi-
zované ovocie; tukové nátierky na chlieb; marga-
rín; marmelády; sušené vajcia; nakladaná zeleni-
na; solené potraviny; paradajkový pretlak; zele-
ninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; drž-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; tofu; šľa-
hačka; tahini (nátierka zo sezamových jadier); 
hummus (cícerová kaša); sójové mlieko (náhradka 
mlieka); papriková nátierka (konzervované kore-
niny); lúpané semená; nízkotučné zemiakové lu-
pienky; kondenzované sladené mlieko; paradaj-
ková pasta; arašidové mlieko na prípravu jedál; 
mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); ovocné aranžmány na 
priamu konzumáciu; sušené mlieko; kandizované 
orechy; ochutené orechy. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); 
koreniny; konzumný ľad; cestoviny; sucháre; su-
šienky, keksy; cukríky; oblátky; sladké žemle; 
kapary; prípravky z obilnín; žuvačky; čokoláda; 
cukrovinky; kukuričné vločky; kukuričné pukan-
ce; prírodné sladidlá; keksy; krúpy (potraviny); 
kečup; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové 
nápoje; mliečne čokoládové nápoje; sendviče; 
sušienky; pizza; pudingy; pralinky; kávové nápo-
je; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; suši; ma-
jonézy; müsli; sójová omáčka; ľadový čaj; čajové 
nápoje; syrové sendviče (cheeseburgers); pesto  
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(bazalková omáčka); cereálne tyčinky s vysokým 
obsahom proteínov; omáčky na cestoviny; cere-
álne tyčinky; cestá na jedlá; orechy v čokoláde; 
mliečna ryžová kaša; mleté orechy; jedlý papier; 
jedlý ryžový papier. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
výrobky; surové a nespracované zrná a semená; 
čerstvé ovocie a zelenina; živé rastliny a kvety; 
živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad; čerstvé 
šampiňóny; čerstvé gaštany; kokosové orechy; 
živé ryby. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; ďum-
bierové pivo (zázvorové); sladové pivo; zeleni-
nové džúsy (nápoje); nealkoholické koktaily; izo-
tonické nápoje; mixované ovocné alebo zeleni-
nové nápoje; nealkoholické nápoje s aloe pravou; 
pivové koktaily; sójové nápoje (nie náhradky 
mlieka); proteínové nápoje pre športovcov; ryžo-
vé nápoje (nie náhradky mlieka); nealkoholické 
nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápo-
je s čajovou príchuťou. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
40 - Lisovanie ovocia; konzervovanie potravín  
a nápojov; zmrazovanie potravín; mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne; dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 

(540) 

  
 

(591) hnedá (Pantone 412C) 
(732) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava - mestská časť Petržalka, SK; 
 
 

(111) 245408 
(151) 19.7.2017 
(180) 17.6.2026 
(210) 1353-2016 
(220) 17.6.2016 
(442) 5.9.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 43 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske 

alebo zverolekárske použitie, potraviny pre doj-
čatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske oleje a tuky; arašidové maslo; zemiakové lu-
pienky; zemiakové hranolčeky; polievky; kandi-
zované ovocie; tukové nátierky na chlieb; marga-
rín; marmelády; sušené vajcia; nakladaná zeleni-
na; solené potraviny; paradajkový pretlak; zele-
ninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; drž-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; tofu; šľa-
hačka; tahini (nátierka zo sezamových jadier); 
hummus (cícerová kaša); sójové mlieko (náhrad-
ka mlieka); papriková nátierka (konzervované 
koreniny); lúpané semená; nízkotučné zemiakové  
 

lupienky; kondenzované sladené mlieko; paradaj-
ková pasta; arašidové mlieko na prípravu jedál; 
mandľové mlieko na prípravu jedál; ryžové 
mlieko (náhradka mlieka); ovocné aranžmány na 
priamu konzumáciu; sušené mlieko; kandizované 
orechy; ochutené orechy. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); 
koreniny; konzumný ľad; cestoviny; sucháre; su-
šienky, keksy; cukríky; oblátky; sladké žemle; 
kapary; prípravky z obilnín; žuvačky; čokoláda; 
cukrovinky; kukuričné vločky; kukuričné pukan-
ce; prírodné sladidlá; keksy; krúpy (potraviny); 
kečup; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové 
nápoje; mliečne čokoládové nápoje; sendviče; 
sušienky; pizza; pudingy; pralinky; kávové nápo-
je; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; súši; ma-
jonézy; mušli; sójová omáčka; ľadový čaj; čajové 
nápoje; syrové sendviče (cheeseburgers); pesto (ba-
zalková omáčka); cereálne tyčinky s vysokým ob-
sa-hom proteínov; omáčky na cestoviny; cereálne 
tyčinky; cestá na jedlá; orechy v čokoláde; 
mliečna ryžová kaša; mleté orechy; jedlý papier; 
jedlý ryžový papier. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
výrobky; surové a nespracované zrná a semená; 
čerstvé ovocie a zelenina; živé rastliny a kvety; 
živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad; čerstvé 
šampiňóny; čerstvé gaštany; kokosové orechy; 
živé ryby. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; ďum-
bierové pivo (zázvorové); sladové pivo; zeleni-
nové džúsy (nápoje); nealkoholické koktaily; izo-
tonické nápoje; mixované ovocné alebo zeleni-
nové nápoje; nealkoholické nápoje s aloe pravou; 
pivové koktaily; sójové nápoje (nie náhradky 
mlieka); proteínové nápoje pre športovcov; ryžo-
vé nápoje (nie náhradky mlieka); nealkoholické 
nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápo-
je s čajovou príchuťou. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
40 - Lisovanie ovocia; konzervovanie potravín  
a nápojov; zmrazovanie potravín; mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne; dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 

(540) 

  
 

(732) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-
tislava - mestská časť Petržalka, SK; 
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(111) 245409 
(151) 19.7.2017 
(180) 11.1.2026 
(210) 26-2016 
(220) 11.1.2016 
(442) 1.4.2016 

 10 (511) 11, 35 
(511) 11 - Zariadenie na vykurovanie, výrobu pary, príp-

ravu jedál, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod 
vody a sanitárne zariadenia; ionizátory na úpravu 
vzduchu a vody; prístroje a zariadenia na zmäk-
čovanie vody. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 

(540) 

  
 

(591) červená (CMYK 0, 95, 93, 0) 
(732) NOVITERA a.s., Stará Ovčárna 2174, 356 01 

Sokolov, CZ; 
 
 

(111) 245410 
(151) 19.7.2017 
(180) 23.12.2025 
(210) 2565-2015 
(220) 23.12.2015 
(442) 5.9.2016 

 10 (511) 4, 35 
(511) 4 - Zvlhčujúce oleje. 

35 - Maloobchodné služby so sviečkami (na svie-
tenie), sviečkovými knôtmi, materiálmi na svie-
tenie, zvlhčujúcimi olejmi, maloobchodné služby 
poskytované prostredníctvom katalógov so  svieč-
kami (na svietenie), voskami (surovinou), svieč-
kovými knôtmi, materiálmi na svietenie, zvlhču-
júcimi olejmi. 

(540) HERITAGE 
(732) HOLLEX, s. r. o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka 

pri Dunaji, SK; 
 
 

(111) 245411 
(151) 19.7.2017 
(180) 11.11.2025 
(210) 5615-2015 
(220) 11.11.2015 
(442) 1.3.2016 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45 
(511) 9 - Nahrané nosiče údajov (informácie, dáta, zvuk 

a obraz); elektronické publikácie (reportáže, sprá-
vy, informácie) sťahovateľné z internetu; elek-
tronické zoznamy a adresáre (sťahovateľné z in-
ternetu); informačné materiály, noviny, časopisy, 
knihy, obchodné a odborné publikácie (sťahova-
teľné z internetu). 
16 - Tlačoviny; periodická a neperiodická tlač 
(časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, brožúry, 
katalógy, zoznamy, adresáre); prospekty; letáky; 
plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; zá-
ložky do kníh; knihárske potreby; propagačné  
 
 
 

materiály a predmety z papiera; obtlačky; obaly 
(papiernický tovar); baliace plastové fólie; štoč-
ky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; pí-
sacie potreby. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); reklamná a inzertná čin-
nosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej 
siete; komerčné informačné služby; komerčné in-
formačné kancelárie; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; prenájom reklam-
ných plôch; organizovanie predvádzacích akcií to-
varov a služieb; organizovanie reklamných a ob-
chodných výstav; rozširovanie vzoriek tovarov 
na reklamné účely; vydávanie reklamných tlačo-
vín; podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; 
spracovanie textov; zhromažďovanie údajov do 
počítačových databáz; sekretárske služby; pomoc 
pri riadení obchodu; konzultačná a poradenská 
činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu, pod-
pory predaja (pre tretie osoby), reklamy a podni-
kania; obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 35, 38, 39, 40, 41, 42 a 45 tohto 
zoznamu. 
38 - Prenos správ, informácií, elektronických ča-
sopisov a novín, elektronických periodík, kníh  
v elektronickej podobe prostredníctvom elektro-
nickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete 
(telekomunikačné služby); spravodajské agentú-
ry; poskytovanie interaktívneho, elektronického 
zvukového a obrazového spojenia; poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete; poradenstvo  
v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoz-
namu. 
39 - Distribúcia tlačovín; expedičné služby. 
40 - Tlač; tlačenie. 
41 - Vydavateľská činnosť (nie na reklamné úče-
ly); vydávanie časopisov a iných periodických 
publikácií; vydavateľská činnosť v odbore zábav-
ných, odborných, spravodajských a vzdelávacích 
tlačovín, publikácií, zvukových a audiovizuálnych 
nosičov s výnimkou vydávania reklamných a ná-
borových textov; vydávanie tlačovín v elektro-
nickej podobe (okrem reklamných); organizova-
nie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, 
konferencií, seminárov, sympózií, kongresov, dis-
kusných klubov, spoločenských akcií a súťaží; 
organizovanie slávnostných ceremoniálov s ude-
ľovaním cien za dosiahnuté výsledky; prednáš-
ková a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a po-
litiky; organizovanie kultúrnych výstav; organi-
zovanie kultúrnych, spoločenských a športových 
podujatí; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti 
zábavy, výchovy a kultúry; poskytovanie elek-
tronických publikácií (online) bez možnosti kopí-
rovania; reportérske služby; fotografovanie; fo-
tografická reportáž; zverejňovanie textov s vý-
nimkou reklamných; elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); poradenstvo v oblasti 
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti 
grafického dizajnérstva. 
45 - Spravovanie autorských práv; poradenstvo  
v oblasti autorských práv. 
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(540) 

  
(591) modrá 
(732) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245412 
(151) 19.7.2017 
(180) 11.11.2025 
(210) 5616-2015 
(220) 11.11.2015 
(442) 1.3.2016 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45 
(511) 9 - Nahrané nosiče údajov (informácie, dáta, zvuk 

a obraz); elektronické publikácie (reportáže, sprá-
vy, informácie) sťahovateľné z internetu; elek-
tronické zoznamy a adresáre (sťahovateľné z in-
ternetu); informačné materiály, noviny, časopisy, 
knihy, obchodné a odborné publikácie (sťahova-
teľné z internetu). 
16 - Tlačoviny; periodická a neperiodická tlač 
(časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, brožúry, 
katalógy, zoznamy, adresáre); prospekty; letáky; 
plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; zá-
ložky do kníh; knihárske potreby; propagačné 
materiály a predmety z papiera; obtlačky; obaly 
(papiernický tovar); baliace plastové fólie; štoč-
ky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; pí-
sacie potreby. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); reklamná a inzertná čin-
nosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej 
siete; komerčné informačné služby; komerčné in-
formačné kancelárie; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; prenájom reklam-
ných plôch; organizovanie predvádzacích akcií 
tovarov a služieb; organizovanie reklamných a ob-
chodných výstav; rozširovanie vzoriek tovarov 
na reklamné účely; vydávanie reklamných tlačo-
vín; podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; 
spracovanie textov; zhromažďovanie údajov do 
počítačových databáz; sekretárske služby; pomoc 
pri riadení obchodu; konzultačná a poradenská 
činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu, pod-
pory predaja (pre tretie osoby), reklamy a podni-
kania; obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 35, 38, 39, 40, 41, 42 a 45 tohto 
zoznamu. 
38 - Prenos správ, informácií, elektronických ča-
sopisov a novín, elektronických periodík, kníh  
v elektronickej podobe prostredníctvom elektro-
nickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete 
(telekomunikačné služby); spravodajské agentú-
ry; poskytovanie interaktívneho, elektronického 
zvukového a obrazového spojenia; poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete; poradenstvo  
v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoz-
namu. 
39 - Distribúcia tlačovín; expedičné služby. 
40 - Tlač; tlačenie. 
 
 

41 - Vydavateľská činnosť (nie na reklamné účely); 
vydávanie časopisov a iných periodických publi-
kácií; vydavateľská činnosť v odbore zábavných, 
odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačo-
vín, publikácií, zvukových a audiovizuálnych no-
sičov s výnimkou vydávania reklamných a nábo-
rových textov; vydávanie tlačovín v elektronickej 
podobe (okrem reklamných); organizovanie od-
borných akcií, školení, kurzov, prednášok, konfe-
rencií, seminárov, sympózií, kongresov, diskus-
ných klubov, spoločenských akcií a súťaží; orga-
nizovanie slávnostných ceremoniálov s udeľova-
ním cien za dosiahnuté výsledky; prednášková  
a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky; 
organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie 
kultúrnych, spoločenských a športových poduja-
tí; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zába-
vy, výchovy a kultúry; poskytovanie elektronic-
kých publikácií (online) bez možnosti kopírova-
nia; reportérske služby; fotografovanie; fotogra-
fická reportáž; zverejňovanie textov s výnimkou 
reklamných; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); poradenstvo v oblasti služieb 
uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti 
grafického dizajnérstva. 
45 - Spravovanie autorských práv; poradenstvo  
v oblasti autorských práv. 

(540) 

  
 

(591) červená, oranžová 
(732) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245417 
(151) 28.7.2017 
(180) 16.9.2025 
(210) 1920-2015 
(220) 16.9.2015 
(442) 7.1.2016 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické víno; 

nealkoholické ovocné nápoje; mixované ovocné 
alebo zeleninové nápoje; nealkoholické ovocné 
výťažky; nealkoholické koktaily. 
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva; alko-
holické nápoje s ovocím; vopred pripravené mie-
šané alkoholické nápoje (nie s pivom); alkoho-
lické výťažky z ovocia. 
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna rek-
lama; on-line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; aran-
žovanie výkladov; prenájom reklamných plôch; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); obchod-
né sprostredkovateľské služby; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s nealkoholickými nápoj-
mi, s nealkoholickým vínom, s nealkoholickými  
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ovocnými nápojmi, s mixovanými ovocnými ale-
bo zeleninovými nápojmi, s nealkoholickými ovoc-
nými výťažkami, s nealkoholickými koktailmi,  
s vínom, s alkoholickými nápojmi okrem piva,  
s alkoholickými nápojmi s ovocím, s vopred prip-
ravenými miešanými alkoholickými nápojmi (nie 
s pivom), s alkoholickými výťažkami z ovocia; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; marketing; mar-
ketingové štúdie; prieskum trhu; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav. 

(540) 

  
 

(732) FOOD FARM, s.r.o., Dukelská 21, 920 14 Hlo-
hovec, SK; 

(740) ius aegis s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245418 
(151) 28.7.2017 
(180) 16.9.2025 
(210) 1931-2015 
(220) 16.9.2015 
(442) 7.1.2016 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické víno; 

nealkoholické ovocné nápoje; mixované ovocné 
alebo zeleninové nápoje; nealkoholické ovocné 
výťažky; nealkoholické koktaily. 
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva; alko-
holické nápoje s ovocím; vopred pripravené mie-
šané alkoholické nápoje (nie s pivom); alkoho-
lické výťažky z ovocia. 
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna rek-
lama; on-line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; aranžo-
vanie výkladov; prenájom reklamných plôch; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); obchodné 
sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s nealkoholickými nápojmi,  
s nealkoholickým vínom, s nealkoholickými ovoc-
nými nápojmi, s mixovanými ovocnými alebo 
zeleninovými nápojmi, s nealkoholickými ovoc-
nými výťažkami, s nealkoholickými koktailmi,  
s vínom, s alkoholickými nápojmi okrem piva,  
s alkoholickými nápojmi s ovocím, s vopred pri-
pravenými miešanými alkoholickými nápojmi 
(nie s pivom), s alkoholickými výťažkami z ovo-
cia; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; poskytovanie obchodných in- 
 

formácií prostredníctvom webových stránok; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; marke-
ting; marketingové štúdie; prieskum trhu; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená, sivá, hnedá 
(732) FOOD FARM, s.r.o., Dukelská 21, 920 14 Hlo-

hovec, SK; 
(740) ius aegis s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245426 
(151) 8.8.2017 
(180) 19.4.2026 
(210) 869-2016 
(220) 19.4.2016 
(442) 1.12.2016 

 10 (511) 1, 5, 35, 37, 39, 40, 42 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, poľnohos-

podárstvo (okrem fungicídov, herbicídov, insek-
ticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazi-
tov), záhradníctvo, lesníctvo; baktericídne látky 
(chemické prípravky); chemikálie pre gumáren-
ský priemysel; konzervačné prípravky na kau-
čuk; čpavok (amoniak) na priemyselné použitie; 
izopropylalkohol; polyvinylalkohol; polyvinyla-
cetátové disperzie; lepidlá a spojivá pre priemy-
sel; kyselina dusičná; močovina (hnojivo); pôdne 
hnojivá; chemické prípravky na úpravu vody; che-
mické prípravky na spomaľovanie horenia; soli 
na priemyselné použitie; sulfáty; sulfidy; plyny 
na priemyselné použitie; kyselina chlorovodíko-
vá; chlórnan sodný; hydroxid horečnatý; zlúčeni-
ny horčíka (chemické zlúčeniny); žieravé látky 
na priemyselné použitie; moridlá na semená; hno-
jivá s fungicídnymi účinkami. 
5 - Hydroxid horečnatý na farmaceutické použitie; 
jedy. 
35 - Poradenstvo pri riadení podnikov; poraden-
stvo v účtovníctve; spracovanie údajov. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy strojov, vrátane 
odstraňovania netesností počas prevádzky (metó-
da FURMANITE); inštalácie meracích prístrojov 
a zariadení; inštalácie regulačných prístrojov  
a zariadení; nastavovanie poistných ventilov po-
čas prevádzky (metóda TREVITEST); prenájom 
stavebných strojov a zariadení; vyvažovanie stro-
jov; inštalácia kancelárskych strojov a zariadení; 
údržba kancelárskych strojov a zariadení; opravy 
kancelárskych strojov a zariadení; inštalácia, 
údržba a opravy počítačov. 
39 - Doprava tovarov; balenie tovarov; skladova-
nie tovarov; prenájom vozidiel; vnútropodniková 
železničná doprava; distribúcia plynu; distribúcia 
elektriny; distribúcia tepla; osobná doprava; ná-
kladná doprava. 
40 - Spracovanie odpadu (transformácia); spaľo-
vanie odpadu; likvidácia odpadu; dekontaminácia 
nebezpečných odpadov; výroba elektrickej energie. 
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42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; inšta-
lácia počítačového softvéru; inžinierska činnosť; 
štúdie technických projektov; výskum a vývoj no-
vých výrobkov (pre zákazníkov); prenájom počí-
tačov; obnovovanie počítačových databáz; pora-
denstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačových 
programov. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá (Pantone 310 C) 
(732) Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
10253   96673 
10274 153040 
11773 153125 
38941 157360 
40176 157849 
40354 157630 
40365 157653 
40366 157962 
40368 157963 
40369 161672 
50036 163382 
50047 163735 
50082 163428 
50091 164043 
50116 163637 
50118 163639 
50147 163588 
50276 163750 
55280 166916 
63759 188134 
    824-95 181732 
    556-97 186216 
    753-97 187367 
    910-97 179057 
  1036-97 186827 
  1038-97 186829 
  1039-97 186830 
  1040-97 186831 
  1041-97 186832 
  1070-97 187406 
  1234-97 180529 
  1463-97 187193 
  1464-97 187455 

1468-97 187197 
1475-97 191388 
1682-97 199918 
1683-97 199919 
1684-97 187480 
1750-97 188350 
1991-97 188868 
2096-97 188384 
2097-97 188385 
2223-97 188896 
2247-97 191007 
2265-97 191795 
2275-97 188410 
2276-97 188411 
2277-97 188412 
2279-97 188414 
2332-97 189378 
2333-97 189224 
2354-97 190076 
2386-97 189391 
2450-97 188443 
2451-97 188005 
2452-97 188006 
2454-97 188007 
2455-97 188008 
2474-97 188018 
2618-97 188056 
2688-97 199927 
2796-97 194634 
3399-97 189112 
3523-97 193429 
3568-97 188623 
3588-97 188639 

3635-97 193153 
3704-97 191414 
3705-97 191415 
1251-98 191468 
  292-2007 220648 
  295-2007 221319 
  296-2007 220650 
  560-2007 219824 
  604-2007 220660 
  845-2007 220226 
  938-2007 220685 
  949-2007 220529 
1004-2007 222311 
1122-2007 227301 
1123-2007 221764 
1201-2007 219923 
1205-2007 220717 
1232-2007 221537 
1233-2007 220855 
1296-2007 221543 
1297-2007 221544 
1366-2007 220732 
1368-2007 223755 
1369-2007 223403 
1371-2007 223405 
1372-2007 223406 
1375-2007 220734 
1402-2007 221405 
1514-2007 221117 
1547-2007 221443 
1573-2007 222316 
1574-2007 221454 
1575-2007 221782 

1576-2007 221783 
1577-2007 221784 
1682-2007 221798 
1683-2007 221799 
1684-2007 221577 
1685-2007 221633 
1686-2007 221634 
1687-2007 221635 
1688-2007 222698 
1820-2007 221815 
1912-2007 221829 
2034-2007 221858 
2035-2007 221859 
2038-2007 225044 
2039-2007 221886 
2127-2007 222157 
2195-2007 221907 
2203-2007 222721 
5637-2007 220587 
5639-2007 220589 
5731-2007 221044 
5766-2007 220617 
5797-2007 221200 
5809-2007 221207 
5942-2007 220147 
5943-2007 220148 
6079-2007 232957 
6080-2007 226346 
6306-2007 223250 
  246-2008 222769 
1222-2008 223993 
2198-2014 240440 

 
 

(111) 96673 
(151) 23.7.1937 
(156) 23.7.2017 
(180) 23.7.2027 
(210) 10253 
(220) 23.7.1937 
(510) Lekárnický výrobok. 

(540) Urcyston 
(732) LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie 470, 150 00 

Praha 5 - Zbraslav, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 153040 
(151) 2.7.1957 
(156) 29.5.2017 
(180) 29.5.2027 
(210) 10274 
(220) 29.5.1957 

 7 (511) 1, 3, 5, 10, 32 
(511) 1 - Chemické výrobky pre priemysel a vedu; príp-

ravky na konzervovanie. 
3 - Čistiace prostriedky, vonné a kozmetické príp-
ravky, látky pre kozmetiku a parfumériu, éterické  
 
 
 

oleje, extrakty, výťažky, esencie, prípravky na ošet-
rovanie zubov a ústnej dutiny, liečebné mydlá. 
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky hu-
mánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie 
látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky 
pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, prípravky bak-
tericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné 
prostriedky, prípravky proti nákaze, prostriedky 
na ničenie buriny a hubenie živočíšnych škod-
cov, liečebné mydlá, prípravky posilňujúce a die-
tetické, prípravky na ošetrovanie zubov a ústnej 
dutiny, zubné výplne, náplasti, obväzový mate-
riál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy. 
10 - Zubné výplne a protézy, šijací materiál pre 
chirurgiu. 
32 - Sýtené vody s výnimkou prírodných mine-
rálnych vôd. 

(540) ALVISAN 
(732) LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie 470, 150 00 

Praha 5 - Zbraslav, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 153125 
(151) 25.9.1957 
(156) 28.8.2017 
(180) 28.8.2027 
(210) 11773 
(220) 28.8.1957 
(510) Obruče. 

(540) UNISTEEL 
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 In-

novation Way, Akron, Ohio 44316, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 157360 
(151) 8.6.1967 
(156) 17.11.2016 
(180) 17.11.2026 
(210) 38941 
(220) 17.11.1966 
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotogra-

fický priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníc-
tvo a lesníctvo, hasiace zlúčeniny, zlúčeniny izo-
lujúce proti vode, apretúry, konzervačné pros-
triedky na kovy a drevo, napúšťacie látky, leptad-
lá, smoly, bieliace prípravky a iné látky na pra-
nie, prostriedky na čistenie, leštenie, odmasťova-
nie a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, ole-
je, kozmetické prípravky, šampóny, prostriedky 
na umývanie hlavy, prostriedky na čistenie zu-
bov, priemyselné oleje a tuky s výnimkou jed-
lých olejov a tukov, mazadlá, mäso a potraviny 
obsahujúce prípravky založené na vitamínoch zís-
kaných z pečene pre vtákov a zvieratá, koncen-
trované vitamíny rozpustné v tukoch, výrobky 
obsahujúce vitamíny na zvýživnenie potravín pre 
ľudí a zvieratá pridaním vitamínu, riboflavín, nia-
cín, chlorid cholinu, pantotheanan vápnika a se-
xuálne hormóny. 

(540) NOPCO 
(732) Nopco Paper Technology Holding AS, Graterud-

veien 19, 3003 Drammen, NO; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 157630 
(151) 12.10.1967 
(156) 7.7.2017 
(180) 7.7.2027 
(210) 40354 
(220) 7.7.1967 
(510) Čistiaci prostriedok. 

(540) OXALIT 
(732) HLUBNA, chemické výrobní družstvo, Zábrdo-

vická 10, 658 29 Brno, CZ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 157653 
(151) 21.10.1967 
(156) 7.7.2017 
(180) 7.7.2027 
(210) 40365 
(220) 7.7.1967 
(510) Cigarety. 
(540) 

  
 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Cen-
terville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 
19808, US; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 157849 
(151) 9.2.1968 
(156) 2.11.2017 
(180) 2.11.2027 
(210) 40176 
(220) 2.11.1967 
(510) Asfaltový tmel na strešnú krytinu. 

(540) LUTEX 
(732) PARAMO, a. s., Přerovská 560, 530 06 Pardubi-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 157962 
(151) 2.4.1968 
(156) 7.7.2017 
(180) 7.7.2027 
(210) 40366 
(220) 7.7.1967 
(510) Cigarety. 
(540) 

  
 

(591) čierna, hnedozelená 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Cen-

terville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 
19808, US; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 157963 
(151) 2.4.1968 
(156) 7.7.2017 
(180) 7.7.2027 
(210) 40368 
(220) 7.7.1967 
(510) Cigarety. 
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(540) 

  
 

(591) bledomodrá, tmavomodrá, biela 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Cen-

terville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 
19808, US; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 161672 
(151) 23.10.1973 
(156) 7.7.2017 
(180) 7.7.2027 
(210) 40369 
(220) 7.7.1967 
(510) Výrobky chemické a farmaceutické, kozmetické, 

odevné a textilné, výrobky pre domácnosť, po-
kiaľ patria do triedy 21; hračky; výrobky pre deti, 
pokiaľ patria do triedy 3, 5,10, 16 a 21; latex  
a iné syntetické materiály, pokiaľ patria do triedy 
1 a 17 a výrobky z latexu a iných syntetických 
materiálov, pokiaľ patria do triedy 10, 20, 21, 22, 
23, 26 a 27. 

(540) PLAYTEX 
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East 

Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Caroli-
na 27105, US; 

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

 
 

(111) 163382 
(151) 20.10.1977 
(156) 7.6.2017 
(180) 7.6.2027 
(210) 50036 
(220) 7.6.1977 

 7 (511) 32, 33 
(511) 32 - Pivo. 

33 - Sladové nápoje a likéry. 
(540) 

  
 

(732) Coors Brewing Company, 1801 California Street, 
Suite 4600, Denver CO 80202, US; 

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

 
 

(111) 163428 
(151) 12.12.1977 
(156) 1.7.2017 
(180) 1.7.2027 
(210) 50082 
(220) 1.7.1977 
(510) Zaisťovanie rezervácií a ubytovanie v hoteloch  

a moteloch pre iných. 
(540) 

  
 

(732) Six Continents Hotels, Inc., 3, Ravinia Drive, At-
lanta, Georgia 30346, US; 

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

 
 

(111) 163588 
(151) 16.3.1978 
(156) 11.8.2017 
(180) 11.8.2027 
(210) 50147 
(220) 11.8.1977 
(510) Asfaltový tmel. 

(540) VLYSEX 
(732) PARAMO, a. s., Přerovská 560, 530 06 Pardubi-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 163637 
(151) 12.4.1978 
(156) 25.7.2017 
(180) 25.7.2027 
(210) 50116 
(220) 25.7.1977 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-

votnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; 
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na plom-
bovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné 
prostriedky; prostriedky na ničenie rastlinných  
a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky. 

(540) XYLOCAIN 
(732) AstraZeneca AB, , 151 85 Södertälje, SE; 

 
 

(111) 163639 
(151) 12.4.1978 
(156) 25.7.2017 
(180) 25.7.2027 
(210) 50118 
(220) 25.7.1977 

 7 (511) 5 
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(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-
votnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; 
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na plom-
bovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné 
prostriedky; prostriedky na ničenie rastlinných  
a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky. 

(540) DURULES 
(732) AstraZeneca AB, , 151 85 Södertälje, SE; 

 
 

(111) 163735 
(151) 11.7.1978 
(156) 14.6.2017 
(180) 14.6.2027 
(210) 50047 
(220) 14.6.1977 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Pivo. 
(540) 

  
 

(732) Coors Brewing Company, 1801 California Street, 
Suite 4600, Denver CO 80202, US; 

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

 
 

(111) 163750 
(151) 14.7.1978 
(156) 27.10.2017 
(180) 27.10.2027 
(210) 50276 
(220) 27.10.1977 

 7 (511) 5 
(510) Gynekologické prípravky. 

(540) DINOLYTIC 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 164043 
(151) 12.4.1979 
(156) 4.7.2017 
(180) 4.7.2027 
(210) 50091 
(220) 4.7.1977 
(510) Pevné a ohybné rúrky, rúry a hadice z kovu, rúr-

kové spojky, držiaky na lampy, dosky poznáva-
cieho čísla na autá, kovové výrobky zahŕňa: kry-
ty na stroje, voštinové štruktúry, kryty na ložiská, 
spaľovacie komory, plamenec, dýzy na plynové 
turbíny, palivové podperné mriežky na použitie  
v nukleárnych elektrárňach a kontajnery s ochrá-
neným plášťom na prácu s rádioatívnymi látka-
mi, nádrže a kontajnery, drôt, záklopky a ich čas-
ti obsiahnuté v tr. 6. Dynamá, alternátory, elek-
trické generátory, spúšťače na stacionárne moto-
ry s vnútorným spaľovaním, hydraulické spúšťa-
če na plynové turbíny; filtre všetkých typov a fil-
trové prvky tvoriace časť strojov a motorov; hyd- 
 

 

 raulické prevodové súkolesia (nie na pohon po-
zemných vozidiel), hydraulické motory, zariade-
nie na dodávanie paliva pre motory s plynovou 
turbínou obsahujúce meracie a kontrolné prístro-
je a nástroje, spojky na použitie v palivových 
systémoch lietadiel a hydraulických systémoch, 
tepelné výmenníky tvoriace časť strojov, zaria-
denie na uľahčenie spúšťania motorov na vnútor-
né spaľovanie, motory s plynovou turbínou, elek-
trické motory, nie však pre pozemné vozidlá, za-
riadenia a prístroje na vstrekovanie paliva, zapa-
ľovacie prístroje pre motory s vnútorným spaľo-
vaním, zdvíhadlá, magnety, pumpy všetkých dru-
hov, vstrekovače paliva ako súčasť spaľovacích 
systémov pre motory s plynovou turbínou; regu-
látory hydraulické, pneumatické alebo mecha-
nické; strojové brzdy; ložiská a vačkové hriadele; 
zapaľovacie sviečky, mechanicky poháňané ven-
tily; mechanicky poháňané ovládače vysokona-
päťové prístroje pre lietadlá; vysokonapäťové za-
paľovače; prístroje na prispôsobenie veľkosti dý-
zy v motoroch s plynovou turbínou; ohybné spoj-
ky na stroje; vretená s recirkulujúcou guľou, prí-
stroje na odchýlenie tlakov motorov s plynovou 
turbínou na brzdné účely; stroje na znovunasta-
venie zariadenia na vstrekovanie paliva; expanz-
né turbíny, hydraulické prvky piestov a valcov, 
hydraulické zdviháky, hydraulické akumulátory; 
riadenie so stálou rýchlosťou a časti všetkého 
uvedeného tovaru. Hľadacie svetlá, integrované 
elektrické obvody, selenoidy, selenoidné záklop-
ky, ampérmetre, voltmetre, prístroje na zazname-
návanie vzdialenosti, reostaty, usmerňovače elek-
trického prúdu, regulátory napätia elektrického 
prúdu, kondenzátory, prístroje elektrickej ozna-
movacej techniky, prístroje na letecké spojenie  
a telemetriu, nabíjače elektrických batérií, prí-
stroje a nástroje na skúšanie. 

(540) 

  
 

(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED, Stratford Road, 
Solihull, West Midlands B90 4AX, GB; 

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

 
 

(111) 166916 
(151) 11.5.1988 
(156) 26.8.2017 
(180) 26.8.2027 
(210) 55280 
(220) 26.8.1987 
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne úče-

ly, prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje  
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na me-
ranie a prístroje všeobecne používané pri riadení 
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické  
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 a elektrické, nezačlenené do iných tried, prístroje 
a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fo-
tografické, kinematografické, optické vrátane pre-
mietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov, prí-
stroje a nástroje na váženie, meranie, prístroje  
a nástroje signalizačné vrátane píšťaliek (signál-
nych), prístroje a nástroje na kontrolné účely, 
prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné, 
automaty uvádzané do činnosti vhodením mince 
alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu 
hovoreného slova, zapisovacie pokladnice a počí-
tacie prístroje vrátane kancelárskych a dierova-
cích strojov, hasiace prístroje, špeciálne puzdrá 
na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto 
triedy. Spínacie zariadenia vrátane telefónneho 
spínacieho zariadenia, telegrafného spínacieho za-
riadenia, dátového spínacieho zariadenia. Tele-
fónne zariadenia. Komunikačné zariadenia vráta-
ne nosných prenosných zariadení, rádio-komuni-
kačných zariadení, rozhlasových zariadení, za-
riadení na diaľkový prenos. Zariadenia na spra-
covanie informácií vrátane elektronických počí-
tačov, tlačiarenských zariadení, terminálových za-
riadení, periférnych zariadení. Aplikované elek-
tronické prístroje vrátane zapisovacích poklad-
níc, kontrolných pokladníc, elektronických kopí-
rovacích strojov. Rádiolokačné zariadenia. Mera-
cie zariadenia. Polovodičové súčiastky. Elektric-
ké drôty a káble. Požiarne poplachové zariadenia. 

(540) 

  
 

(732) OKI Electric Industry Co. Ltd., , Tokyo, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 179057 
(151) 19.12.1997 
(156) 25.3.2017 
(180) 25.3.2027 
(210) 910-97 
(220) 25.3.1997 
(442) 10.9.1997 
(450) 4.3.1998 

 7 (511) 33, 36, 42 
(511) 33 - Vína. 

36 - Zmenárenské služby. 
42 - Reštaurácie. 

(540) 

  
 

(732) Šutka Alojz, Ing., Družstevná 18, 900 27 Berno-
lákovo, SK; 

 
 

(111) 180529 
(151) 23.4.1998 
(156) 5.5.2017 
(180) 5.5.2027 
(210) 1234-97 
(220) 5.5.1997 
(442) 14.1.1998 
(450) 8.7.1998 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Ochranné protišmykové a záberové reťaze 

pre vozidlá, traktory a zemné stroje. 
(540) 

  
 

(591) Modrá, biela 
(732) ORVEX, spol. s r. o., Klíňanská cesta 788, 029 01 

Námestovo, SK; 
 
 

(111) 181732 
(151) 14.8.1998 
(156) 21.3.2015 
(180) 21.3.2025 
(210) 824-95 
(220) 21.3.1995 
(442) 6.5.1998 
(450) 4.11.1998 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje. 
(540) 

  
 

(732) Pernod Ricard Denmark A/S, Vesterbrogade 149, 
1620 Copenhagen V, DK; 

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

(111) 186216 
(151) 23.6.1999 
(156) 21.2.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 556-97 
(220) 21.2.1997 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 9, 11, 21 
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(511) 9 - Prístroje a nástroje určené na prenášanie roz-
kazov, prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegra-
fiu, prístroje fotografické, kinematografické, op-
tické vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích 
prístrojov, prístroje a nástroje na váženie a mera-
nie, prístroje na záznam a reprodukciu hovorené-
ho slova, hudby a obrazu, zapisovacie pokladne  
a počítacie stroje. 
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia a za-
riadenia na výrobu pary, zariadenia pre varenie  
a pečenie, chladenie, zmrazovanie, vetranie, od-
sávanie a vysávanie vrátane klimatizačných za-
riadení alebo zariadení na úpravu vzduchu. 
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domá-
ce a kuchynské účely ako kuchynské nádoby, 
vedrá, plechové misky, misky z plastických alebo 
iných hmôt, strojčeky na mletie, sekanie, lisova-
nie a pod, umývacie a toaletné potreby, pomôcky 
na upratovanie, čistiace prostriedky, sklenený to-
var, výrobky z porcelánu a kameniny. 

(540) 

  
 

(732) Rábek Tibor, Horná Kráľová 704, 951 32 Horná 
Kráľová, SK; 

 
 

(111) 186827 
(151) 16.8.1999 
(156) 14.4.2017 
(180) 14.4.2027 
(210) 1036-97 
(220) 14.4.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 
(510) Farmaceutické prípravky, najmä prípravky na 

respiračné použitie, prípravky zverolekárske a zdra-
votnícke; dietetické látky prispôsobené na lekár-
ske účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti, 
obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov 
a zubné vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky 
na ničenie hmyzu a iných živočíšnych škodcov; 
fungicídy, herbicídy. 

(540) SALBULIN 
(732) Meda AB, Box 906, SE-170 09 Solna, SE; 

 
 

(111) 186829 
(151) 16.8.1999 
(156) 14.4.2017 
(180) 14.4.2027 
(210) 1038-97 
(220) 14.4.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 
 
 
 
 
 

(510) Farmaceutické prípravky, najmä prípravky na res-
piračné použitie, prípravky zverolekárske a zdra-
votnícke; dietetické látky prispôsobené na lekár-
ske účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti, 
obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov 
a zubné vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky 
na ničenie hmyzu a iných živočíšnych škodcov; 
fungicídy, herbicídy. 

(540) THEOLAIR 
(732) Meda AB, Box 906, SE-170 09 Solna, SE; 

 
 

(111) 186830 
(151) 16.8.1999 
(156) 14.4.2017 
(180) 14.4.2027 
(210) 1039-97 
(220) 14.4.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 
(510) Farmaceutické prípravky, zverolekárske a zdra-

votnícke; dietetické látky prispôsobené na lekár-
ske účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti, 
obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov 
a zubné vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky 
na ničenie hmyzu a iných živočíšnych škodcov; 
fungicídy, herbicídy. 

(540) PROLAIR 
(732) Meda AB, Box 906, SE-170 09 Solna, SE; 

 
 

(111) 186831 
(151) 16.8.1999 
(156) 14.4.2017 
(180) 14.4.2027 
(210) 1040-97 
(220) 14.4.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 
(510) Farmaceutické prípravky, zverolekárske a zdra-

votnícke; dietetické látky prispôsobené na lekár-
ske účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti, 
obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov 
a zubné vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky 
na ničenie hmyzu a iných živočíšnych škodcov; 
fungicídy, herbicídy. 

(540) DISCOTRINE 
(732) Meda AB, Box 906, SE-170 09 Solna, SE; 

 
 

(111) 186832 
(151) 16.8.1999 
(156) 14.4.2017 
(180) 14.4.2027 
(210) 1041-97 
(220) 14.4.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 
(510) Farmaceutické prípravky, zverolekárske a zdra-

votnícke; dietetické látky prispôsobené na lekár-
ske účely, potrava pre dojčatá a deti; náplasti, 
obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov 
a zubné vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky 
na ničenie hmyzu a iných živočíšnych škodcov; 
fungicídy, herbicídy. 
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(540) APOCARD 
(732) Meda AB, Box 906, SE-170 09 Solna, SE; 

 
 

(111) 187193 
(151) 20.9.1999 
(156) 27.5.2017 
(180) 27.5.2027 
(210) 1463-97 
(220) 27.5.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 30 
(510) Čajové náhradky. 

(540) PALOMA 
(732) JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., Moulí-

kova 3286/1b, 150 00 Praha 5, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187197 
(151) 20.9.1999 
(156) 27.5.2017 
(180) 27.5.2027 
(210) 1468-97 
(220) 27.5.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 6, 7, 9, 12, 35, 37, 42 
(511) 6 - Kovové a oceľové konštrukcie. 

7 - Mobilné stroje s elektrickým pohonom; sta-
vebné, cestné a zemné stroje; poľnohospodárske 
stroje; prevody strojov; dopravníky; navijaky; iné 
stroje s mechanickým a hydromechanickým po-
honom; zariadenia na likvidáciu rádioaktívneho 
odpadu z jadrových elektrární. 
9 - Počítačový softvér. 
12 - Prevody pre pozemné vozidlá; prevodovky 
pre pozemné vozidlá; nápravy pre vozidlá. 
35 - Sprostredkovanie obchodu so strojárskym to-
varom. 
37 - Stroje - montáž, údržba, opravy, úpravy. 
42 - Výskum a vývoj mobilných pracovných stro-
jov; výskum a vývoj prevodoviek; výskum a vý-
voj náprav; výskum a vývoj hydrodynamických 
meničov; výskum a vývoj náhonov čerpadiel; vý-
skum a vývoj strojov s mechanickým, hydrome-
chanickým a elektrickým pohonom; strojársky 
výskum; projektová činnosť, štúdie technických 
projektov; mechanické a funkčné skúšky strojov 
a agregátov; tvorba softvéru. 

(540) 

  
 

(732) WUSAM, a. s., Buzulucká 3, 961 50 Zvolen, SK; 
 
 

(111) 187367 
(151) 19.10.1999 
(156) 12.3.2017 
(180) 12.3.2027 
(210) 753-97 
(220) 12.3.1997 
 

(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 16, 35, 36, 39, 42 
(511) 16 - Tlačoviny, katalógy, časopisy, reklamné a pro-

pagačné letáky. 
35 - Inzertná činnosť, reklamná činnosť, propa-
gačná činnosť, sprostredkovanie obchodných zá-
ležitostí v oblasti obchodu a služieb. 
36 - Zmenárenstvo. 
39 - Poskytovanie a sprostredkovanie cestovných 
služieb, cestovná kancelária, sprostredkovanie dop-
ravy, poskytovanie sprievodcovských služieb. 
42 - Ubytovacie a iné služby pre hostí, rezervácia 
ubytovania, stravovanie, pohostinstvo, služby  
v oblasti cestovného ruchu patriace do tejto triedy. 

(540) HALLIBURTON 
(732) Halliburton, s.r.o., Radlická 28, 150 00 Praha 5, 

CZ; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187406 
(151) 19.10.1999 
(156) 17.4.2017 
(180) 17.4.2027 
(210) 1070-97 
(220) 17.4.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 
(510) Farmaceutické prípravky, najmä prípravky na 

liečenie infekčných a ostatných chorôb s výnim-
kou farmaceutických prípravkov na potlačenie 
prejavov vírusu humánnej imunodeficiencie (HIV) 
u pacientov s ochorením AIDS, zverolekárske  
a zdravotnícke prípravky; dietetické látky prispô-
sobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá  
a deti; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plom-
bovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné pros-
triedky; prípravky na ničenie hmyzu a iných ži-
vočíšnych škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) ZIDOVAL 
(732) Meda AB, Box 906, SE-170 09 Solna, SE; 

 
 

(111) 187455 
(151) 20.10.1999 
(156) 27.5.2017 
(180) 27.5.2027 
(210) 1464-97 
(220) 27.5.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 
(510) Parfumy, toaletné vody; gély, kúpeľové a spr-

chové gély; toaletné mydlá, telové dezodoranty; 
kozmetické prípravky, najmä krémy, mlieka, lo-
tiony, gély a púdre na tvár, telo a ruky; prípravky 
na opaľovanie; mejkapy; šampóny; gély, spreje, 
peny a balzamy na úpravu a starostlivosť o vlasy; 
laky na vlasy; prípravky na trvalú a vodovú on-
duláciu; esenciálne oleje; prípravky na zuby a ús-
tnu dutinu. 

(540) L'OREAL INVISIBLE 
 PERFECTION 
(732) L'OREAL, 14, rue Royale, Paris, FR; 
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(111) 187480 
(151) 19.10.1999 
(156) 16.6.2017 
(180) 16.6.2027 
(210) 1684-97 
(220) 16.6.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papier a výrobky z papiera, knihy, časopisy, 

tlačoviny periodické aj neperiodické, knihárske 
výrobky, fotografie, papiernický tovar. 
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť. 
41 - Vydavateľstvo, nakladateľstvo. 

(540) MŮJ DŮM 
(732) Business Media Holding s.r.o., Nádražní 762/32, 

150 00 Praha , CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188005 
(151) 17.11.1999 
(156) 26.8.2017 
(180) 26.8.2027 
(210) 2451-97 
(220) 26.8.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek 

proti požiaru, uzatváranie životných poistiek, po-
istno-technické služby, poradenstvo v oblasti po-
istenia, sprostredkovanie poistenia, konzultačné 
služby, sprostredkovanie záruk, dôchodkové fon-
dy, elektronický prevod kapitálu, finančné infor-
mácie, finančné odhady a oceňovania (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné 
poradenstvo, finančné riadenie, finančné analýzy, 
finančníctvo, klíring (zúčtovanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), 
informácie o poistení, kapitálové investície, ná-
kup na splátky, prenájom nehnuteľností, správa 
nehnuteľností, sprostredkovatelia nehnuteľnosti, 
nehody (poistenie), platenie na splátky, burzové mak-
lérstvo, kaucie, záruky, garancie, ručenie, pripo-
istenie. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(732) American Life Insurance Company, 600 King Street, 

Wilmington, Delaware 19899, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188006 
(151) 17.11.1999 
(156) 26.8.2017 
(180) 26.8.2027 
(210) 2452-97 
(220) 26.8.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 
 
 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové 

fondy, poistenie pre prípad dožitia dieťaťa, pois-
tenie pre prípad smrti úrazom spolupoisteného 
rodiča a trvalej invalidity úrazom dieťaťa a spolu-
poisteného rodiča, poistenie v prospech detí - oslo-
bodenie od platenia poistného pri smrti alebo 
úplnej trvalej invalidite spolupoisteného rodiča. 

(540) 

  
 

(591) žltá, biela, modrá, zelená, čierna, červená 
(732) American Life Insurance Company, 600 King Street, 

Wilmington, Delaware 19899, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188007 
(151) 17.11.1999 
(156) 26.8.2017 
(180) 26.8.2027 
(210) 2454-97 
(220) 26.8.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové 

fondy, poistenie pre prípad smrti úrazom poiste-
ného, poistenie pre prípad trvalej invalidity pois-
teného, poistenie pre prípad hospitalizácie pois-
teného, poistenie pre prípad chirurgického zákro-
ku poisteného. 

(540) 

  
 

(591) žltá, biela, modrá, zelená, čierna, červená, ružová, 
hnedá 
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(732) American Life Insurance Company, 600 King Street, 
Wilmington, Delaware 19899, US; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 188008 
(151) 17.11.1999 
(156) 26.8.2017 
(180) 26.8.2027 
(210) 2455-97 
(220) 26.8.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek 

proti požiaru, uzatváranie životných poistiek, po-
istno-technické služby, poradenstvo v oblasti po-
istenia, sprostredkovanie poistenia, konzultačné 
služby, sprostredkovanie záruk, dôchodkové fon-
dy, elektronický prevod kapitálu, finančné in-
formácie, finančné odhady a oceňovania (pois-
ťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finanč-
né poradenstvo, finančné riadenie, finančné ana-
lýzy, finančníctvo, klíring (zúčtovanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné plate-
nie), informácie o poistení, kapitálové investície, 
nákup na splátky, prenájom nehnuteľností, sprá-
va nehnuteľností, sprostredkovatelia nehnuteľ-
nosti, nehody (poistenie), platenie na splátky, bur-
zové maklérstvo, kaucie, záruky, garancie, ruče-
nie, pripoistenie. 

(540) 

  
 

(591) žltá, čierna, modrá, biela, hnedá, červená, zelená 
(732) American Life Insurance Company, 600 King Street, 

Wilmington, Delaware 19899, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188018 
(151) 17.11.1999 
(156) 28.8.2017 
(180) 28.8.2027 
(210) 2474-97 
(220) 28.8.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 
(510) Domáce kuchynské potreby, náradie a nádoby 

okrem nádob z drahých kovov alebo potiahnu-
tých drahými kovmi; hrebene a špongie; kefy, 
štetky a štetce okrem maliarskych, zubné kefky 
vrátane elektrických; materiály na výrobu kief;  
 

 

 prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna 
a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar ok-
rem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, por-
celánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach, keramické miniatúry. 

(540) COLGATE 
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022-7499, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188056 
(151) 22.11.1999 
(156) 12.9.2017 
(180) 12.9.2027 
(210) 2618-97 
(220) 12.9.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 
(510) Obuv. 

(540) MAGNUM 
(732) Hi-TEC Sports International Holdings B.V., Paas-

heuvelweg 22 A, 1105 BJ Amsterdam-Zuidoost, NL; 
 
 

(111) 188134 
(151) 14.12.1999 
(156) 19.7.2017 
(180) 19.7.2027 
(210) 63759 
(220) 19.7.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 9, 16, 35, 36, 41 
(511) 9 - Audiovizuálna technika na výučbu, médiá a no-

siče údajov a textov na vzdelávanie, ako sú napr. 
magnetické i optické médiá, magnetické pásky, 
magnetofóny, disky magnetické a optické, diske-
ty, kompaktné disky, optické kompaktné disky, 
čítacie zariadenia, diapozitívy, premietacie zaria-
denia na diapozitívy, filmy, videokazety, zaria-
denia na spracovanie údajov. 
16 - Knihy, najmä učebnice, skriptá, publikované 
podklady pre semináre a nadstavbové kurzy. 
35 - Poradenstvo v oblasti marketingu a podpory 
trhu, sprostredkovanie v oblasti reklamy a inzer-
cie, sprostredkovanie pomoci pri prevádzke ob-
chodu, sprostredkovanie predaja prospektov a vzo-
riek. 
36 - Sprostredkovanie v oblasti poisťovníctva, 
najmä sprostredkovanie poistných zmlúv, úpisov 
poistenia a zmlúv o sporení, sprostredkovanie 
obchodov finančných, peňažných, poisťovacích  
a služieb poskytovaných v súvislosti s týmito ob-
chodmi, sprostredkovanie odhadov. 
41 - Usporadúvanie seminárov. 
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(540) 

  
 

(732) MBI Institut für Marketingberatung Aktiengesell-
schaft, Hietzinger Hauptstraße 119-121, 1130 Wien, 
AT; 

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

 
 

(111) 188350 
(151) 14.12.1999 
(156) 23.6.2017 
(180) 23.6.2027 
(210) 1750-97 
(220) 23.6.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 6, 11, 35 
(511) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, drobný zámoč-

nícky a železiarsky tovar; kovové potrubia a rú-
ry; kovové polotovary; rudy. 
11 - Zariadenia na vykurovanie. 
35 - Obchodný manažment /riadenie/. 

(540) 

  
(591) modrá, biela 
(732) ITALINOX Slovakia, s. r. o., Ulica svornosti 100, 

820 11 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 188384 
(151) 15.12.1999 
(156) 21.7.2017 
(180) 21.7.2027 
(210) 2096-97 
(220) 21.7.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na liečbu gastroin-

testinálnych chorôb. 

(540) LOSEC MUPS 
(732) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-151 85 

Södertälje, SE; 
 
 
 
 

(111) 188385 
(151) 15.12.1999 
(156) 21.7.2017 
(180) 21.7.2027 
(210) 2097-97 
(220) 21.7.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Cigarety, tabak a tabakové výrobky, zapaľovače, 

zápalky a potreby pre fajčiarov. 

(540) STUYVESANT 
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, 

Zählerweg 4, CH 6300 Zug, CH; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188410 
(151) 15.12.1999 
(156) 11.8.2017 
(180) 11.8.2027 
(210) 2275-97 
(220) 11.8.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové 

fondy, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia 
poistného, poistenie pre prípad smrti úrazom a 
úplnej invalidity poisteného, oslobodenie od pla-
tenia poistného pri úplnej invalidite poisteného. 

(540) ZLATÝ KAPITÁL 
(732) American Life Insurance Company, 600 King Street, 

Wilmington, Delaware 19899, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188411 
(151) 15.12.1999 
(156) 11.8.2017 
(180) 11.8.2027 
(210) 2276-97 
(220) 11.8.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové 

fondy, poistenie pre prípad dožitia poistného, po-
istenie pre prípad smrti úrazom poisteného, oslo-
bodenie od platenia poistného pri úplnej trvalej 
invalidite poisteného. 

(540) RODINNÝ PLÁN 
(732) American Life Insurance Company, 600 King Street, 

Wilmington, Delaware 19899, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188412 
(151) 15.12.1999 
(156) 11.8.2017 
(180) 11.8.2027 
(210) 2277-97 
(220) 11.8.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
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 7 (511) 36 
(511) 36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové 

fondy, poistenie pre prípad dožitia dieťaťa, pois-
tenie pre prípad smrti úrazom spolupoisteného 
rodiča a trvalej invalidity úrazom dieťaťa a spo-
lupoisteného rodiča, poistenie v prospech detí - 
oslobodenie od platenia poistného pri smrti alebo 
úplnej trvalej invalidite spolupoisteného rodiča. 

(540) JUNIOR KAPITÁL 
(732) American Life Insurance Company, 600 King Street, 

Wilmington, Delaware 19899, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188414 
(151) 15.12.1999 
(156) 11.8.2017 
(180) 11.8.2027 
(210) 2279-97 
(220) 11.8.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Uzatváranie životnej poistky, dôchodkové 

fondy, poistenie pre prípad smrti úrazom poiste-
ného, poistenie pre prípad trvalej invalidity pois-
teného, poistenie pre prípad hospitalizácie pois-
teného, poistenie pre prípad chirurgického zákro-
ku poisteného. 

(540) DOKTOR AMSLICO 
(732) American Life Insurance Company, 600 King Street, 

Wilmington, Delaware 19899, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188443 
(151) 15.12.1999 
(156) 26.8.2017 
(180) 26.8.2027 
(210) 2450-97 
(220) 26.8.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek 

proti požiaru, uzatváranie poistky životnej, poist-
no-technické služby, poradenstvo v oblasti pois-
tenia, sprostredkovanie poistenia, konzultačné služ-
by, sprostredkovanie záruk, dôchodkové fondy, 
elektronický prevod kapitálu, finančné informá-
cie, finančné odhady a oceňovania (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poraden-
stvo, finančné riadenie, finančné analýzy, finan-
čníctvo, klíring (zúčtovanie vzájomných pohľa-
dávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), infor-
mácie o poistení, kapitálové investície, nákup na 
splátky, prenájom nehnuteľností, správa nehnu-
teľností, sprostredkovatelia nehnuteľnosti, neho-
dy (poistenie), platenie na splátky, burzové mak-
lérstvo, kaucie, záruky, garancie, ručenie, pripois-
tenie. 

 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
(732) American Life Insurance Company, 600 King Street, 

Wilmington, Delaware 19899, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188623 
(151) 14.12.1999 
(156) 3.12.2017 
(180) 3.12.2027 
(210) 3568-97 
(220) 3.12.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 

(540) WHITE TAB 
(732) LEVI STRAUSS & CO., Levi's Plaza, 1155 Bat-

tery Street, San Francisco, California 94111, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 188639 
(151) 14.12.1999 
(156) 5.12.2017 
(180) 5.12.2027 
(210) 3588-97 
(220) 5.12.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Sieťovinová páska zo sklenených vlákien na op-

ravu stien, krycia páska na steny a iné pásky po-
užívané výhradne pri budovaní alebo opravách  
v stavebníctve. 

(540) 

  
 

(732) SAINT-GOBAIN ADFORS Canada, Ltd., 201 
Hugel Avenue, Midland, Ontario L4RG1 , US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 188868 
(151) 19.1.2000 
(156) 14.7.2017 
(180) 14.7.2027 
(210) 1991-97 
(220) 14.7.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 
(510) Syry, mliečne výrobky, mlieko. 
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(540) PLESNIVEC 
(732) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26, 

060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 188896 
(151) 19.1.2000 
(156) 5.8.2017 
(180) 5.8.2027 
(210) 2223-97 
(220) 5.8.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Smotana. 

30 - Káva, čaj, korenie. 
32 - Nealkoholické nápoje. 

(540) WOSEBA 
(732) P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 150, 

63-430 Odolanów, PL; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 189112 
(151) 20.1.2000 
(156) 19.11.2017 
(180) 19.11.2027 
(210) 3399-97 
(220) 19.11.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, noviny, časopisy, knihy, propa-

gačné materiály, fotografie. 
35 - Propagačná činnosť; reklamné a inzertné služ-
by; zabezpečovanie inzercie; poskytovanie pro-
pagačných služieb; potlač propagačných a reklam-
ných predmetov; obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; personálne poradenstvo; obchodný 
manažment a podnikové poradenstvo; poraden-
stvo pri vedení podnikov. 
41 - Nakladateľské, vydavateľské a distribučné 
služby; výroba, vydávanie a distribúcia periodic-
kých a neperiodických publikácií; výroba, vydá-
vanie a distribúcia periodickej a neperiodickej 
tlače, novín, časopisov, kníh a iných polygrafic-
kých výrobkov; vzdelávacia a školiaca činnosť; 
vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej 
techniky; vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti 
zmeny životného štýlu; vzdelávacia a školiaca 
činnosť v oblasti spektrálnej analýzy interakč-
ných biopolí; organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie kurzov. 

(540) SAIB 
(732) Marek Martin, Ing. - SAIB, Na hlinách 9, 917 01 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 189224 
(151) 27.1.2000 
(156) 15.8.2017 
(180) 15.8.2027 
(210) 2333-97 
(220) 15.8.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 3, 8, 9, 16, 20, 21, 24, 27, 35, 42 
(511) 3 - Potpourri. 

8 - Nožiarsky tovar a príbory (nože, vidličky, ly-
žičky) a podobný tovar používaný na jedenie  
a varenie vrátane lyžíc na naberanie špagiet, no-
žov a vidličiek na porciovanie mäsa, servírova-
cích príborov, lopatiek a klieští na servírovanie 
múčnikov a vidličiek na mäso (s výnimkou tova-
rov z drahých kovov). 
9 - Rámy na okuliare, slnečné okuliare, puzdrá na 
okuliare. 
16 - Vzory, papier a papiernický tovar, písacie 
potreby, tlačoviny, ozdobný baliaci papier, papie-
rové taniere a podnosy, baliaci papier na pokrytie 
políc a zásuviek. 
20 - Nábytok (s výnimkou nábytku špeciálneho 
laboratórneho a nábytku na lekárske účely), zr-
kadlá, rámy na obrazy, postele, komody, bieliz-
níky, stoličky, stoly, police, gauče a pohovky, 
skrine, pracovné stoly, vitríny. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, ná-
pojové súpravy, misy, misky, hrebene, kefy; 
svietniky, riad, ohňovzdorné nádoby na prípravu 
pokrmov, podložky pod poháre a iné nádoby, 
šejkre, kanvice na kávu, karafy a čaše, dekoratív-
ne potreby patriace do triedy 21, nádoby a obaly 
patriace do triedy 21, obedové súpravy, servíro-
vacie súpravy, poháre, termosky, naberačky na 
zmrzlinu, zrkadlá, šálky, rámy na obrazy, džbá-
ny, prestierania patriace do triedy 21, servírova-
cie misy, misy a misky na šalát, soľničky a kore-
ničky, miešadlá, stolové náčinie, nádoby na cu-
kor a kanvičky na smotanu, kanvice na čaj, pod-
nosy, podložky pod horúce nádoby, vázy, vínové 
poháre. 
24 - Textílie; posteľná bielizeň vrátane prikrý-
vok, plachiet, obliečky na paplóny a podušky, 
uteráky, ozdobné prikrývky a vyšívané vankúše, 
prešívané prikrývky, periny, povlaky, vreckovky. 
27 - Koberce metrové aj kusové, koberčeky, pod-
lahové krytiny, drapérie, záclony, závesy a tapety. 
35 - Služby v oblasti reklamy a podpory predaja 
vrátane vyvíjania pútačov, koncepcií, nápadov  
a materiálov, aranžovanie záberov na výrobu fo-
tografií, reklama vrátane výberu fotografov, ta-
lentov a pomocného personálu, obhliadky miesta, 
samotná výroba reklamných materiálov, vývoj  
a návrhy umiestnenia (v časopisoch, na bilbórdoch, 
v stánkoch, televízii, káblovej televízii atď.) a umies-
tňovanie návrhov. 
42 - Dizajnérske služby a služby s tým súvisiace, 
poskytovanie licencií na dizajn a vytvorené návrhy. 
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(540) 

  
 

(732) Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin Klein, 
Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 
10018, US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 189378 
(151) 16.2.2000 
(156) 15.8.2017 
(180) 15.8.2027 
(210) 2332-97 
(220) 15.8.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 3, 8, 9, 16, 20, 21, 24, 27, 35, 42 
(511) 3 - Potpourri. 

8 - Nožiarsky tovar a príbory (nože, vidličky, ly-
žičky) a podobný tovar používaný na jedenie  
a varenie patriaci do triedy 8 vrátane lyžíc na na-
beranie špagiet, nožov a vidličiek na porciovanie 
mäsa, servírovacích príborov, lopatiek a klieští 
na servírovanie múčnikov a vidličiek na mäso  
(s výnimkou tovarov z drahých kovov). 
9 - Rámy na okuliare, slnečné okuliare, puzdrá na 
okuliare. 
16 - Vzory, papier a papiernický tovar, písacie 
potreby, tlačoviny, ozdobný baliaci papier, papie-
rové taniere a podnosy, baliaci papier na pokrytie 
políc a zásuviek. 
20 - Nábytok (s výnimkou nábytku špeciálneho 
laboratórneho a nábytku na lekárske účely), zr-
kadlá, rámy na obrazy, postele, komody, bieliz-
níky, stoličky, stoly, police, gauče a pohovky, 
skrine, pracovné stoly, vitríny. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, ná-
pojové súpravy, misy, misky, hrebene, kefy; 
svietniky, riad, ohňovzdorné nádoby na prípravu 
pokrmov, podložky pod poháre a iné nádoby, 
šejkre, kanvice na kávu, karafy a čaše, dekoratív-
ne potreby patriace do triedy 21, nádoby a obaly 
patriace do triedy 21, obedové súpravy, servíro-
vacie súpravy, poháre, termosky, naberačky na 
zmrzlinu, zrkadlá, šálky, rámy na obrazy, džbá-
ny, prestierania patriace do triedy 21, servírova-
cie misy, misy a misky na šalát, soľničky a kore-
ničky, miešadlá, stolové náčinie, nádoby na cu-
kor a kanvičky na smotanu, kanvice na čaj, pod-
nosy, podložky pod horúce nádoby, vázy, vínové 
poháre. 
24 - Textílie; posteľná bielizeň vrátane prikrý-
vok, plachiet, obliečky na paplóny a podušky, 
uteráky, ozdobné prikrývky a vyšívané vankúše, 
prešívané prikrývky, periny, povlaky, vreckovky. 
27 - Koberce metrové aj kusové, koberčeky, pod-
lahové krytiny, drapérie, záclony, závesy a tapety. 
 
 
 

35 - Služby v oblasti reklamy a podpory predaja 
vrátane vyvíjania pútačov, koncepcií, nápadov  
a materiálov, aranžovanie záberov na výrobu fo-
tografií, reklama vrátane výberu fotografov, ta-
lentov a pomocného personálu, obhliadky miesta, 
samotná výroba reklamných materiálov, vývoj  
a návrhy umiestnenia (v časopisoch, na billboar-
doch, v stánkoch, televízii, káblovej televízii atď.) 
a umiestňovanie návrhov. 
42 - Dizajnérske služby a služby s tým súvisiace, 
poskytovanie licencií na dizajn a vytvorené návr-
hy. 

(540) 

  
 

(732) Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin Klein, 
Inc., 205 West 39th Street, New York, New York 
10018, US; 

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 189391 
(151) 16.2.2000 
(156) 22.8.2017 
(180) 22.8.2027 
(210) 2386-97 
(220) 22.8.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 
(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; prípravky na čiste-
nie zubov ako zubné pasty a ústne vody. 

(540) SORRISO 
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190076 
(151) 23.3.2000 
(156) 18.8.2017 
(180) 18.8.2027 
(210) 2354-97 
(220) 18.8.1997 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 
(510) Mliečne dezerty, jogurty, smotany, smotanové de-

zerty, čerstvé nevyzreté syry, tvaroh. 

(540) FANTASIA 
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 Boule-

vard Haussmann, 75009 Paris, FR; 
 
 

(111) 191007 
(151) 23.5.2000 
(156) 6.8.2017 
(180) 6.8.2027 
(210) 2247-97 
(220) 6.8.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 
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 7 (511) 9, 20, 21, 27, 33 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne 

účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje 
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na me-
ranie a prístroje všeobecne používané pri riadení 
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické  
a prístroje a nástroje elektrické nezačlenené do 
iných tried; prístroje a nástroje na bezdrôtovú te-
legrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, 
optické vrátane premietačov obrazov a zväčšova-
cích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie  
a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vráta-
ne signálnych píšťaliek; prístroje a nástroje urče-
né na kontrolné účely; prístroje a nástroje na zách-
ranné a učebné účely; automaty uvádzané do čin-
nosti vhodením mince alebo známky, prístroje na 
záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapiso-
vacie; hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na prí-
stroje a nástoje patriace do tejto triedy, pokladni-
ce a počítače vrátane kalkulačných kancelár-
skych strojov. 
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového 
nábytku; zrkadlá; rámy; výrobky z dreva, korku, 
trstiny, vŕbového prútia, rohoviny, kostí, slono-
viny, kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, mor-
skej peny, buničiny patriace do tejto triedy; vý-
robky z plastických hmôt, pokiaľ nie sú zahrnuté 
v iných triedach ; posteľné potreby, najmä mat-
race a podhlavnice. 
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domá-
ce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá, 
plechové misky, misky z plastických alebo iných 
hmôt, strojčeky na mletie, sekanie a lisovanie; 
hrebene a huby na umývanie, toaletné potreby; 
kefy, kefársky materiál, pomôcky na upratovanie, 
drôtiky; tovar sklenený vrátane obločného skla, 
výrobky z porcelánu a kameniny, patriace do tej-
to triedy, brúsené sklo. 
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné dlážkové 
krytiny; farebné papierové tapety, zásteny, vos-
kové plátno poťahové, žinenky. 
33 - Vína, liehoviny, likéry. 

(540) 

  
 

(732) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whit-
ley, Coventry CV3 4LF, GB; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 191388 
(151) 17.7.2000 
(156) 28.5.2017 
(180) 28.5.2027 
(210) 1475-97 
(220) 28.5.1997 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 
 
 
 
 

(511) 9 - Prístroje elektrické, optické a signalizačné, 
najmä telekomunikačné prístroje a zariadenia, za-
riadenia a prístroje na záznam, prevod a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu, nosiče zvukových 
a/alebo obrazových záznamov, programové vy-
bavenie počítačov, technické prostriedky výpo-
čtovej techniky, ako prístroje na spracovanie in-
formácií, počítače, ich časti a súčasti. 
35 - Automatizované spracovanie dát. 
37 - Inštalácia a konfigurácia počítačových sietí, 
správa a dohľad počítačových sietí, montáž, ser-
vis, opravy a údržba technických prostriedkov 
výpočtovej techniky, počítačových sietí, teleko-
munikačných zariadení, kancelárskej a reproduk-
čnej elektroniky. 
38 - Počítačová komunikácia, poskytovanie pri-
pojení k počítačovým sieťam vrátane internetu. 
41 - Organizovanie kurzov a seminárov. 
42 - Poskytovanie softvéru, programovanie počí-
tačov, tvorba softvéru, návrh a projektovanie po-
čítačových sietí, návrh a projektovanie informač-
ných systémov, servis počítačových programov  
a informačných systémov. 

(540) ANECT 
(732) Anect, a. s., Vídeňská 125, 619 00 Brno, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191414 
(151) 17.7.2000 
(156) 17.12.2017 
(180) 17.12.2027 
(210) 3704-97 
(220) 17.12.1997 
(310) 75/312.339 
(320) 20.6.1997 
(330) US 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 7, 9 
(511) 7 - Automatické, samočinné, uzavieracie, regu-

lačné a kontrolné, guľové ovládacie a prerušova-
cie ventily, posúvače a uzávery, ich časti, súčasti 
a príslušenstvo. 
9 - Elektromechanické otvárače ventilov a posú-
vačov, elektrické ovládače ventilov, posúvačov  
a polohovadiel a elektrické proporcionálne regu-
látory ventilov a posúvačov s výnimkou aplikácií 
pre automobily; elektropneumatické polohovadlá 
a koncové vypínače, ktoré sa využívajú v prie-
myselných zariadeniach s výnimkou zariadení pre 
automobily. 

(540) FLOWSERVE 
(732) Flowserve Management Company, 5215 N. O´Con-

nor Boulevard, Suite 2300, Irving, Texas 75039, 
US; 

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

(111) 191415 
(151) 17.7.2000 
(156) 17.12.2017 
(180) 17.12.2027 
(210) 3705-97 
(220) 17.12.1997 
(310) 75/312.446 
(320) 20.6.1997 
(330) US 
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(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 7 
(511) 7 - Odstredivé čerpadlá, ich časti, súčasti a prí-

slušenstvo; turbíny, mechanické tesnenia a súpra-
vy mechanických tesnení, ich časti a súčasti na 
použitie do rotačných strojov a strojových zaria-
dení; cyklónové odlučovače; pneumatické ozu-
bené hrebene a pneumatické pastorkové ovláda-
če, pneumatické a hydraulické ovládače ventilov, 
posúvačov a polohovadiel s výnimkou aplikácií 
pre automobily; elektrické motory s výnimkou 
motorov pre pozemné vozidlá. 

(540) FLOWSERVE 
(732) Flowserve Management Company, 5215 N. O´Con-

nor Boulevard, Suite 2300, Irving, Texas 75039, 
US; 

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

(111) 191468 
(151) 17.7.2000 
(156) 12.5.2018 
(180) 12.5.2028 
(210) 1251-98 
(220) 12.5.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 3, 5, 30 
(511) 3 - Kozmetické prípravky, najmä vlasové príp-

ravky, šampóny, aktivátory, stimulátory a vitamí-
nové preparáty pre vlasovú kozmetiku. 
5 - Vitamínové, multivitamínové, multiminerálo-
vé prípravky, minerály, stopové prvky vo forme 
toboliek, tabliet, dražé a piluliek. 
30 - Potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, 
minerály a stopové prvky. 

(540) REGHAAR 
(732) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, 

CZ; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191795 
(151) 23.8.2000 
(156) 7.8.2017 
(180) 7.8.2027 
(210) 2265-97 
(220) 7.8.1997 
(442) 16.5.2000 
(450) 7.11.2000 
(510) Služby týkajúce sa televízneho vysielania, pre-

dovšetkým satelitný a káblový prenos televíznych 
programov so zameraním na akčné, dobrodružné 
programy. 

(540) 

  
 

(732) AXN Network, Inc., a New York corporation, 10202 
W.Washington Boulevard, Culver City, Califor-
nia 90232, US; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 193153 
(151) 16.11.2000 
(156) 10.12.2017 
(180) 10.12.2027 
(210) 3635-97 
(220) 10.12.1997 
(442) 14.8.2000 
(450) 12.2.2001 

 7 (511) 30, 35 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, kávové náhradky, ry-

ža, tapioka, ságo, múka a obilné prípravky, chlieb, 
sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukro-
vinky, zmrzlina, med, droždie, prášok do pečiva, 
soľ, horčica, korenie, ocot, ochutené šťavy s vý-
nimkou dressingov, koreniny. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, spros-
tredkovateľská a obstarávacia činnosť v oblasti 
obchodu s tovarom. 

(540) WOSEBA 
(732) P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o. o., Krotoszyńska 150, 

63-430 Odolanów, PL; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193429 
(151) 15.12.2000 
(156) 1.12.2017 
(180) 1.12.2027 
(210) 3523-97 
(220) 1.12.1997 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Výrobky bytovej a spotrebnej chémie obsiah-

nuté v tr. 3 - prípravky do WC, kúpeľne, kuchy-
ne, výrobky pre domácnosť a komunálnu hygie-
nu (obsiahnuté v tr. 3), prípravky na čistenie tex-
tílií a úžitkových predmetov. 

(540) LARRIN 
(732) STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Václav-

ské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
CZ; 

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

(111) 194634 
(151) 16.3.2001 
(156) 25.9.2017 
(180) 25.9.2027 
(210) 2796-97 
(220) 25.9.1997 
(442) 11.12.2000 
(450) 11.6.2001 

 7 (511) 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 37 
(511) 7 - Diely a komponenty spaľovacích motorov, 

navijaky, čerpadlá, ich diely a komponenty; vý-
fuky a turbodúchadlá pre motory; stroje a nástro-
je na samohybné zariadenia. 
9 - Elektrické, elektronické, meracie, dohliadacie, 
testovacie, kalibrovacie, signalizačné, telefónne, 
optické, fotografické, hasiace, riadiace, diagnos-
tické a bezpečnostné zariadenia a nástroje; zaria-
denia a nástroje na nájdenie smeru a miesta; za-
riadenia, rukavice a oblečenie na použitie na ochra-
nu pri nehodách a zraneniach; meracie prístroje  
a zariadenia; prístroje a zariadenia na zazname-
návanie a reprodukciu zvuku, rádiové prístroje  
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a zariadenia a ich kombinácie; diely, komponen-
ty a príslušenstvo všetkých uvedených tovarov;  
varovacie automobilové trojuholníky; okuliare, 
slnečné okuliare a okuliare pre vodičov; počíta-
čový softvér; video-, audio- a audiovizuálne pás-
ky a disky; zariadenia na zábavu a hracie zaria-
denia, všetko na použitie s televíznymi prijí-
mačmi alebo monitormi; kalkulačky. 
11 - Osvetľovacie, zohrievacie, chladiace, venti-
lačné, klimatizačné a mraziace zariadenia a prí-
stroje; ich diely, komponenty a príslušenstvo. 
12 - Pozemné vozidlá a ich motory; vojenské vo-
zidlá, policajné vozidlá, vlečné vozidlá a ich die-
ly, komponenty a príslušenstvo; poťahy na vo-
lanty; sedadlá vozidiel, náhradné kolesá pozem-
ných vozidiel; tvarované koberce a podlahové 
krytiny do motorových pozemných vozidiel pat-
riace do tejto triedy; pumpy na fúkanie kolies vo-
zidiel; slnečné clony, strešné nosiče, nosiče a sie-
te na batožinu, nosiče bicyklov, nosiče surfov, 
nosiče lyží, snehové reťaze, všetko na pozemné 
vozidlá. 
14 - Hodiny, hodinky a iné horologické prístroje 
a chronometre; manžetové gombíky, kravatové 
ihly, kravatové sponky a šperky; strieborné puz-
drá na kľúče a ostatné tovary (neobsiahnuté v iných 
triedach) z drahých kovov alebo pokovované. 
16 - Tlačivá, papiernický tovar, mapy, turistickí 
sprievodcovia, knihy a tlačené publikácie; vyba-
venie kancelárií (iné ako nábytok); inštruktážne  
a výučbové materiály (iné ako prístroje); zaria-
denia a materiály na písanie a kreslenie; papier; 
predmety vyrobené kompletne alebo najmä z pa-
piera; karty a kartóny; podložky pod poháre, fo-
tografie, nálepky, štítky, pretlače, hracie karty, 
pravítka, pohľadnice, záložky, gumy, ťažidlá, oba-
ly na knihy; denníky, poznámkové bloky, notesy, 
adresáre, kombinácie takýchto tovarov a obalov; 
navštívenky, puzdrá, obaly šekových knižiek, 
obaly a puzdrá na pasy; fascikle, držiaky a obaly, 
všetko mienené na alebo obsahujúce poznámko-
vé bloky, notesy, papier, perá, ceruzky a/alebo 
gumy; cestné a automobilové držiaky daňových 
diskov vyrobené z plastického materiálu; uterá-
ky, obrúsky, servítky, podložky, podnosy, vrec-
kovky, kozmetické vreckovky, utierky, papierové 
tampóny, všetko vyrobené kompletne alebo naj-
mä z papiera alebo papierových derivátov; balia-
ce materiály vyrobené kompletne alebo najmä  
z papiera; plastické samolepiace fólie; tašky, 
vrecká a obaly na jedno použitie, všetko vyrobe-
né kompletne alebo najmä z papiera alebo plas-
tického filmu alebo fólie; papierové ochranné 
obaly na jedno použitie na koberce a sedadlá; fó-
liové materiály vyrobené kompletne alebo najmä 
z papiera alebo papierového derivátu určené na 
ochranu, zachovanie a/alebo na skladovacie úče-
ly; jednorazové chrániče na volanty a cestné ko-
lesá, všetko vyrobené z polyténu alebo plastické-
ho filmu alebo fólie; papierové výrobky patriace 
do triedy 16. 
18 - Tašky, vaky, puzdrá, kabely, peňaženky, ná-
prsné tašky, dáždniky a vychádzkové palice; puz-
drá na kľúče vyrobené kompletne alebo hlavne  
z kože; predmety (nezahrnuté v iných triedach) 
vyrobené kompletne alebo hlavne z kože alebo 
imitácie kože. 
 
 

25 - Predmety vrchného oblečenia, montérky, kom-
binézy, obuv, pokrývky hlavy, rukavice, kravaty 
a polokošele. 
28 - Hračky, hry a veci na hranie; zmenšené mo-
dely vozidiel a ich súprav; balóny; športové pred-
mety. 
37 - Opravy, údržba, zriaďovanie do pôvodného 
stavu, všetko v súvislosti s motorovými vozidla-
mi, ich dielov a vybavenia. 

(540) LAND ROVER 
(732) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whit-

ley, Coventry CV3 4LF, GB; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 199918 
(151) 15.8.2002 
(156) 16.6.2017 
(180) 16.6.2027 
(210) 1682-97 
(220) 16.6.1997 
(442) 9.9.1998 
(450) 6.11.2002 

 7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mlieko; mlieko kondenzované, sušené, od-

streďované alebo neodstreďované, v prášku; mlieč-
ne výrobky; mliečne prípravky; mliečne konzer-
vy; smotana; sója konzervovaná alebo sušená pre 
potravinárstvo; sójové sušené mlieko; mliečne 
nápoje: ovocné, s čokoládou, kakaom a pod. 
30 - Sójová múka. 

(540) 

  
 

(732) Mogador s. r. o., tř. Tomáše Bati 1664, 765 02 Otro-
kovice, CZ; 

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

(111) 199919 
(151) 15.8.2002 
(156) 16.6.2017 
(180) 16.6.2027 
(210) 1683-97 
(220) 16.6.1997 
(442) 9.9.1998 
(450) 6.11.2002 

 7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mlieko; mlieko kondenzované, sušené, od-

streďované alebo neodstreďované, v prášku; mlieč-
ne výrobky; mliečne prípravky; mliečne konzer-
vy; smotana; sója konzervovaná alebo sušená pre 
potravinárstvo; sójové sušené mlieko; mliečne 
nápoje: ovocné, s čokoládou, kakaom a pod. 
30 - Sójová múka. 
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(540) 

  
 

(732) Mogador s. r. o., tř. Tomáše Bati 1664, 765 02 
Otrokovice, CZ; 

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

(111) 199927 
(151) 15.8.2002 
(156) 16.9.2017 
(180) 16.9.2027 
(210) 2688-97 
(220) 16.9.1997 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

 7 (511) 1, 3, 5, 28 
(511) 1 - Poľnohospodárske chemické prípravky s vý-

nimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prí-
pravkov na ničenie buriny a parazitov; záhrad-
nícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbi-
cídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; 
hnojivá pre poľnohospodárstvo. 
3 - Bieliace prípravky; leštiace prípravky; vosk 
na parkety a dlážky; čistiace prípravky; antista-
tické prípravky na použitie v domácnosti; leštiace 
pasty; čistiace mlieka na toaletné účely; chemic-
ké avivážne prípravky na použitie v domácnosti; 
kozmetické prípravky a hygienické potreby, ako 
mydlá, tekuté mydlá, vlasové, sprchovacie i telo-
vé šampóny, prísady a soli do kúpeľa; čistiace 
prostriedky na pleť, ako pleťové mlieka, opaľo-
vacie krémy, pleťové masky, aviváže, balzamy na 
pery, krémy, sprchovacie gély, zubné pasty, úst-
ne vody, vlasové prášky, vlasové balzamy, toa-
letné vody, vody po holení, dezodoranty, odlako-
vače; prípravky na čistenie, leštenie a odmasťo-
vanie; pracie prášky a prípravky na pranie, prí-
pravky na umývanie riadu, čističe WC, WC gély 
s čistiacimi účinkami; bieliace prípravky a pros-
triedky, voňavkárske výrobky, éterické oleje, de-
koratívna kozmetika, ako mejkapy, laky na vlasy 
a pod.; autokozmetické čistiace a leštiace príp-
ravky, autošampóny, náplne do ostrekovačov. 
5 - Bielkovinové prípravky na lekárske účely; an-
tiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; bak-
teriálne prípravky na lekárske a zverolekárske 
účely; liečivé prípravky do kúpeľa; balzamy na 
lekárske účely; farmaceutické prípravky; chemic-
ko-farmaceutické prípravky; dentifikačné príp-
ravky; WC gély s dezinfekčným a osviežujúcim 
efektom, dezinfekčné prípravky na hygienické 
účely; dezodoranty s výnimkou dezodorantov na 
osobnú potrebu; prísady do krmív na lekárske 
účely; chemické prípravky na farmaceutické úče-
ly; diagnostické prípravky na lekárske účely; die-
tetické látky upravené na lekárske účely; che-
mické prípravky na lekárske účely; chemické či-
nidlá na lekárske a zverolekárske účely; výrobky  
 

dietetické hlavne na liečebné účely, potraviny pre 
deti, batoľatá a chorých na lekárske účely, potra-
vinové prípravky a doplnky všetkých druhov, 
ako posilňujúce pochutiny, vitamínové príprav-
ky, pochutiny na doplnenie redukčných diét ale-
bo prípravkov na chudnutie, prípravky obsahujú-
ce biochemické katalyzátory hlavne pre fyzicky 
aktívne osoby, rekonvalescentov a chorých na le-
kárske účely, dezinfekčné prípravky, kúpele lie-
čebné; prípravky na ničenie buriny a na hubenie 
živočíšnych škodcov, prípravky na zverolekárske 
a zdravotnícke účely. 
28 - Ručné nosiče lyží. 

(540) 

  
(732) STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Václav-

ské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
CZ; 

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

(111) 219824 
(151) 9.11.2007 
(156) 20.3.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 560-2007 
(220) 20.3.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 35, 39, 43 
(511) 35 - Reklama, reklamná, propagačná a inzertná 

činnosť a služby a ich sprostredkovanie, vydávanie, 
aktualizovanie a rozširovanie reklamných mate-
riálov a reklamných predmetov rôzneho druhu, 
prenájom reklamných plôch; sprostredkovanie 
obchodu s tovarom, manažment a marketing v ob-
chode vrátane správy, administratívy, poraden-
stva, informácií a prieskumu trhu. 
39 - Služby v oblasti prepravy a dopravy osôb  
a tovarov, skladovanie tovarov; organizovanie 
výletov. 
43 - Reštaurácie, snackbary, kaviarne, jedálne a za-
riadenia rýchleho občerstvenia; príprava a dodáv-
ka jedál a nápojov na objednávku do domu, na 
recepcie a oslavy (catering); zaisťovanie jedla ob-
jednávaného prostredníctvom počítačovej siete 
online; služby v oblasti zabezpečenia prechodné-
ho ubytovania. 

(540) 
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(732) Javorčíková Iva, Ing., Hlavná 145, 976 44 Mýto 
pod Ďumbierom, SK; 

 
 

(111) 219923 
(151) 11.12.2007 
(156) 2.7.2017 
(180) 2.7.2027 
(210) 1201-2007 
(220) 2.7.2007 
(442) 6.9.2007 
(450) 5.2.2008 

 9 (511) 7, 12, 42 
(511) 7 - Asfaltéry, asfaltovacie stroje; baliace stroje; 

banské stroje; betónové miešačky (stroje); brúsne 
stroje; cestné a lesné stroje; dojacie stroje; do-
pravníky ako stroje; drevoobrábacie stroje; dr-
viace stroje, drviče; elektromechanické stroje pre 
chemický priemysel; etiketovacie stroje; farbiace 
stroje; formovacie stroje, profilovacie stroje; fré-
zy (stroje); kladkostroje; kosačky na trávniky 
(stroje); kovoobrábacie stroje; elektrické kuchyn-
ské stroje; lisovacie stroje; maliarske stroje; ma-
nipulátory (stroje); manipulátory (zariadenia na 
nakladanie a vykladanie); miešacie stroje; mlie-
kárske stroje; mlyny (stroje); nakladacie rampy; 
nakladacie výložníky; nitovacie stroje; nákladné 
výťahy; obrábacie stroje; pletacie stroje; plniace 
stroje; polygrafické stroje; poľnohospodárske 
stroje; pracie stroje; píly (stroje); rezacie stroje; 
roboty (stroje); sejacie stroje; stroje pre textilný  
a potravinársky priemysel; taviace stroje; tkáčske 
stavy (stroje); tlačiarenské stroje; vŕtacie stroje; 
výťahy; samohybné zametacie stroje; zdvíhacie 
zariadenia; šijacie stroje; žehliace stroje. 
12 - Bicykle a ich súčasti; bicyklové brzdy; bi-
cyklové pneumatiky; bicyklové pumpy; bicyklo-
vé reťaze; bicyklové ráfy; bicyklové sedadlá; bi-
cyklové zvončeky; galusky na bicykle; kolesá na 
bicykle; pedále na bicykle; riadila na bicykle  
a motocykle; rámy na bicykle; smerovky na bi-
cykle; stojany na bicykle. 
42 - Expertízy (inžinierske práce); prieskumy 
(inžinierske práce); projektovanie stavieb; štúdie 
technických projektov; skúšky materiálov; vy-
pracovanie stavebných výkresov; technický prie-
skum; strojársky výskum; výskum a vývoj no-
vých výrobkov (pre zákazníkov); štúdie technic-
kých projektov, projektová činnosť. 

(540) 

  
 

(732) StrojCAD s. r. o., Lastomírska 2, 071 01 Micha-
lovce, SK; 

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

(111) 220147 
(151) 10.1.2008 
(156) 8.8.2017 
(180) 8.8.2027 
(210) 5942-2007 
(220) 8.8.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 9, 35, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; počítače a ich časti; peri-

férne zariadenia počítačov; notebooky. 
35 - Obchodné poradenstvo; podnikateľské pora-
denstvo; poskytovanie obchodných informácií; 
poskytovanie podnikateľských informácií; po-
moc pri riadení priemyselných alebo obchodných 
podnikov; prieskum trhu; prieskum verejnej mien-
ky; obchodný prieskum; podnikateľský pries-
kum; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre zákazníkov); marketingové štúdie; 
public relations; reklamná a propagačná činnosť; 
personálne poradenstvo; obchodný manažment; 
organizovanie komerčných alebo reklamných vý-
stav a veľtrhov; sprostredkovanie predaja tovaru; 
poskytovanie odborných konzultácií pre všetky 
služby uvedené v triede 35; maloobchodné služ-
by s tovarmi uvedenými v triede 9; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42. 
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, seminá-
rov, sympózií, vzdelávacích výstav, konferencií, 
kongresov; poskytovanie elektronických publiká-
cií online (bez možnosti kopírovania); online vy-
dávanie kníh a časopisov v elektronickej forme. 
42 - Počítačové programovanie; inštalácia počí-
tačových programov; aktualizovanie a údržba po-
čítačových programov; tvorba softvéru; zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; prenájom 
počítačového softvéru; servis počítačových prog-
ramov; poradenstvo v oblasti počítačových prog-
ramov; návrh počítačových systémov; poraden-
ské služby v oblasti počítačového hardvéru; prie-
skum v oblasti využitia počítačov; analýza, tes-
tovanie a implementácia počítačových systémov; 
poskytovanie odborných konzultácií pre všetky 
služby uvedené v triede 42. 

(540) 

  
 

(732) QBSW, a. s., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 220148 
(151) 10.1.2008 
(156) 8.8.2017 
(180) 8.8.2027 
(210) 5943-2007 
(220) 8.8.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 9, 35, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; počítače a ich časti; peri-

férne zariadenia počítačov; notebooky. 
35 - Obchodné poradenstvo; podnikateľské pora-
denstvo; poskytovanie obchodných informácií; 
poskytovanie podnikateľských informácií; po-
moc pri riadení priemyselných alebo obchodných 
podnikov; prieskum trhu; prieskum verejnej mien-
ky; obchodný prieskum; podnikateľský prieskum; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre zákazníkov); marketingové štúdie; pub-
lic relations; reklamná a propagačná činnosť; per-
sonálne poradenstvo; obchodný manažment; or-
ganizovanie komerčných alebo reklamných výs-
tav a veľtrhov; sprostredkovanie predaja tovaru; 
poskytovanie odborných konzultácií pre všetky 
služby uvedené v triede 35; maloobchodné služ-
by s tovarmi uvedenými v triede 9; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42. 
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, seminárov, 
sympózií, vzdelávacích výstav, konferencií, kon-
gresov; poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania); online vydá-
vanie kníh a časopisov v elektronickej forme. 
42 - Počítačové programovanie; inštalácia počí-
tačových programov; aktualizovanie a údržba po-
čítačových programov; tvorba softvéru; zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; prenájom 
počítačového softvéru; servis počítačových prog-
ramov; poradenstvo v oblasti počítačových prog-
ramov; návrh počítačových systémov; poraden-
ské služby v oblasti počítačového hardvéru; prie-
skum v oblasti využitia počítačov; analýza, tes-
tovanie a implementácia počítačových systémov; 
poskytovanie odborných konzultácií pre všetky 
služby uvedené v triede 42. 

(540) 

  
 

(732) QBSW, a. s., Prievozská 6, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220226 
(151) 11.1.2008 
(156) 11.5.2017 
(180) 11.5.2027 
(210) 845-2007 
(220) 11.5.2007 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 9, 14, 25 
(511) 9 - Okuliare; puzdrá na okuliare; okuliarové rá-

my; okuliarové sklá; kontaktné šošovky; šnúrky 
na okuliare; okuliarové obrúčky; obrúčky cvik-
rov; rámy na okuliare, slnečné okuliare. 

 
 
 

14 - Náramky; amulety, prívesky; brošne ako šper-
ky, prstene (šperky); sponky z drahých kovov; 
prívesky na kľúče; náušnice; náramkové hodin-
ky; strieborné ozdoby, šperky. 
25 - Odevy všetkého druhu patriace do tejto trie-
dy, obuv všetkého druhu patriaca do tejto triedy; 
pokrývky hlavy; klobúky; šatky; šály; kravaty; 
opasky patriace do tejto triedy, rukavice; pletiar-
sky tovar. 

(540) 

  
 

(732) SHANGHAI SILK GROUP CO., LTD., No. 1500, 
Shijidadao, Pudong New Area, 200021 Shanghai, 
CN; 

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

(111) 220529 
(151) 13.2.2008 
(156) 29.5.2017 
(180) 29.5.2027 
(210) 949-2007 
(220) 29.5.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Dietetický chlieb všetkých druhov, dietetické 

pekárenské a cukrárenské výrobky a cukrovinky, 
dietetické výrobky obilné, kukuričné, strukovi-
nové a ich zmesi na lekárske účely, dietetické 
cestoviny a cereálne výrobky na lekárske účely. 
30 - Chlieb všetkých druhov, nekysnutý chlieb, 
rožky, sendviče, pekárske a cukrárske výrobky  
a cukrovinky, jemné a trvanlivé pečivo, sucháre, 
sušienky, biskvity, keksy, oblátky, zákusky, múč-
ne jedlá, tyčinky, krekery (slané pečivo), perníky, 
medovníky, cestá na koláče, pirohy (cestoviny), 
pirôžky s mäsom, pizza, palacinky, pralinky, tor-
ty, cukrovinky na zdobenie vianočných stromče-
kov, ovocné želé (cukrovinky), marcipán, puding, 
jedlé ozdoby na torty, výrobky obsahujúce obil-
niny alebo strukoviny a zmesi z nich, výrobky  
z obilia, pochutiny na báze obilnín, zmrzlina, 
mrazené zmrzlinové krémy, obilniny určené na 
ľudskú spotrebu, ovsené vločky a vločky z iných 
obilnín, lupienky a vločky (obilninové), müsli, 
chuťovky na báze cereálií a ryže, kukuričné vloč-
ky, strúhanka, cestovinové výrobky, rezance. 
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v 
oblasti predaja pekárenských a potravinárskych 
výrobkov, drogériových výrobkov, odevov, obu-
vi, textilu, nábytku, strojárskych výrobkov, elek-
trotechnických výrobkov, železiarskeho tovaru, 
kuchynských potrieb a športových potrieb. 
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(540) 

  
 

(732) LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina, SK; 
(740) United BG, a. s., Považská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 220587 
(151) 13.2.2008 
(156) 12.6.2017 
(180) 12.6.2027 
(210) 5637-2007 
(220) 12.6.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky, 

extrudované zemiakové výrobky obsahujúce orieš-
ky alebo arašidy, spracované oriešky, spracované 
arašidy, mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby, 
hydina a zverina, konzervované, sušené a tepelne 
spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, 
marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, 
vajcia. 
30 - Tyčinky, korenené pečivo, krekery, extrudo-
vané a granulované pečivo, cereálne výrobky, 
müsli, káva, čaj, cukor, ryža, múka a výrobky  
z obilia, obilninové lupienky a vločky, výrobky  
z kukuričnej múky, chlieb, pekárske a cukrárske 
výrobky, sušienky, keksy, mrazené mliečne, smo-
tanové a ovocné zmrzliny a krémy, topingy (po-
levy), pudingy, chuťové prísady, korenie, soľ, hor-
čica, ocot, zmrazené hotové jedlá a polotovary 
obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto triedy. 
31 - Arašidy, orechy, mandle, sezam a ostatné se-
mená a plody vhodné na potravinárske účely pat-
riace do tejto triedy. 

(540) DANUBIA snack SLOVAKIA 
(732) RK s.r.o., Kuzmányho 713/3, 911 01 Trenčín, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220589 
(151) 13.2.2008 
(156) 12.6.2017 
(180) 12.6.2027 
(210) 5639-2007 
(220) 12.6.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky, 

extrudované zemiakové výrobky obsahujúce orieš-
ky alebo arašidy, spracované oriešky, spracované 
arašidy, mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby, 
hydina a zverina, konzervované, sušené a tepelne 
spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, 
marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, 
vajcia. 

 
 
 

30 - Tyčinky, korenené pečivo, krekery, extrudo-
vané a granulované pečivo, cereálne výrobky, müs-
li, káva, čaj, cukor, ryža, múka a výrobky z obi-
lia, obilninové lupienky a vločky, výrobky z ku-
kuričnej múky, chlieb, pekárske a cukrárske vý-
robky, sušienky, keksy, mrazené mliečne, smota-
nové a ovocné zmrzliny a krémy, topingy (pole-
vy), pudingy, chuťové prísady, korenie, soľ, hor-
čica, ocot, zmrazené hotové jedlá a polotovary 
obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto 
triedy. 
31 - Arašidy, orechy, mandle, sezam a ostatné se-
mená a plody vhodné na potravinárske účely pat-
riace do tejto triedy. 

(540) 

  
 

(732) RK s.r.o., Kuzmányho 713/3, 911 01 Trenčín, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220617 
(151) 13.2.2008 
(156) 6.7.2017 
(180) 6.7.2027 
(210) 5766-2007 
(220) 6.7.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 32 
(511) 32 - Pivo, minerálne nápoje a sýtené vody a iné 

nealkoholické nápoje, okrem nealkoholického 
vína a nealkoholického šumivého vína, ovocné 
nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 

(540) COCA-COLA ZERO 
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta, Georgia 30313, US; 
 
 

(111) 220648 
(151) 13.2.2008 
(156) 12.2.2017 
(180) 12.2.2027 
(210) 292-2007 
(220) 12.2.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 
(511) 35 - Reklamná činnosť a marketing, vedenie ob-

chodov, prieskum trhu, distribúcia vzoriek tova-
ru, aranžovanie výkladov, poskytovanie a vyhľa-
dávanie obchodných informácií, ukladanie a spra-
covanie dát a informácií, prenájom reklamných 
plôch, prenájom reklamných materiálov, kance-
lárska prevádzka, administratívne práce, obchod-
ný manažment, poradenstvo pri vedení podnikov, 
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb, 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov,  
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 činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, 
predvádzanie tovaru, služby propagačné a po-
mocné, rozširovanie reklamných alebo inzertných 
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom, obchodné sprostredkovanie služieb 
v stavebníctve. 
36 - Správa nehnuteľností, sprostredkovanie ne-
hnuteľností, činnosť realitnej kancelárie, finanč-
né informácie a služby, správa majetku, prená-
jom nehnuteľností, bytov a nebytových priesto-
rov, inkasovanie nájomného, finančné investova-
nie vo výstavbe. 
37 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti 
výstavby a stavebníctva, inžinierske práce sta-
vebné, stavebníctvo, údržba stavieb, údržba neh-
nuteľností, demolácia stavieb, poskytovanie opráv, 
inštalačných služieb a služieb údržby nehnuteľ-
ností, bytov a nebytových priestorov. 
39 - Doprava, preprava, balenie a skladovanie 
tovaru, zásielkový obchod, doručovanie tovaru, 
prenájom garáží, prenájom parkovacích plôch, 
prenájom skladísk, skladovanie tovaru. 
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športové a kul-
túrne aktivity. 
42 - Projektové a inžinierske činnosti, zabezpe-
čovanie projektovej a priemyselnej dokumentá-
cie, inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, 
činnosť technických poradcov. 
43 - Služby zabezpečujúce stravovanie a nápoje. 
44 - Poskytovanie poľnohospodárskych a záhrad-
níckych služieb, lekárske služby, optici, salóny 
krásy a kadernícke salóny. 

(540) FORUM POPRAD 
(732) Multi Development Czech Republic a. s., Olivo-

va 4/2096, 110 00 Praha 1, CZ; 
(740) Konečná Radka, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220650 
(151) 13.2.2008 
(156) 12.2.2017 
(180) 12.2.2027 
(210) 296-2007 
(220) 12.2.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 
(511) 35 - Reklamná činnosť a marketing, vedenie ob-

chodov, prieskum trhu, distribúcia vzoriek tova-
ru, aranžovanie výkladov, poskytovanie a vyhľa-
dávanie obchodných informácií, ukladanie a spra-
covanie dát a informácií, prenájom reklamných 
plôch, prenájom reklamných materiálov, kance-
lárska prevádzka, administratívne práce, obchod-
ný manažment, poradenstvo pri vedení podnikov, 
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb, 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 
činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníc-
tva, predvádzanie tovaru, služby propagačné  
a pomocné, rozširovanie reklamných alebo in-
zertných materiálov, rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom, obchodné sprostredkovanie 
služieb v stavebníctve. 
36 - Správa nehnuteľností, sprostredkovanie ne-
hnuteľností, činnosť realitnej kancelárie, finanč- 
 
 
 

né informácie a služby, správa majetku, prená-
jom nehnuteľností, bytov a nebytových priesto-
rov, inkasovanie nájomného, finančné investova-
nie vo výstavbe. 
37 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti 
výstavby a stavebníctva, inžinierske práce sta-
vebné, stavebníctvo, údržba stavieb, údržba ne-
hnuteľností, demolácia stavieb, poskytovanie 
opráv, inštalačných služieb a služieb údržby ne-
hnuteľností, bytov a nebytových priestorov. 
39 - Doprava, preprava, balenie a skladovanie to-
varu, zásielkový obchod, doručovanie tovaru, pre-
nájom garáží, prenájom parkovacích plôch, pre-
nájom skladísk, skladovanie tovaru. 
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športové a kul-
túrne aktivity. 
42 - Projektové a inžinierske činnosti, zabezpe-
čovanie projektovej a priemyselnej dokumentá-
cie, inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, 
činnosť technických poradcov. 
43 - Služby zabezpečujúce stravovanie a nápoje. 
44 - Poskytovanie poľnohospodárskych a záhrad-
níckych služieb, lekárske služby, optici, salóny 
krásy a kadernícke salóny. 

(540) 

  
 

(732) Multi Development Czech Republic a. s., Olivo-
va 4/2096, 110 00 Praha 1, CZ; 

(740) Konečná Radka, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 220660 
(151) 13.2.2008 
(156) 27.3.2017 
(180) 27.3.2027 
(210) 604-2007 
(220) 27.3.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 19, 27, 37 
(511) 19 - Nekovové stavebné materiály, najmä pod-

lahy, plávajúce podlahy, certifikované systémy 
ľahkých plávajúcich podláh, parkety. 
27 - Podlahové krytiny. 
37 - Montáž a rekonštrukcia podláh. 

(540) AKUFLOOR 
(732) ROCKWOOL Slovensko, s. r. o., Trnavská cesta 50/A, 

821 02 Bratislava, SK; KRONOSPAN OSB, spol. 
s r. o., Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava, CZ; 

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

(111) 220685 
(151) 13.2.2008 
(156) 28.5.2017 
(180) 28.5.2027 
(210) 938-2007 
(220) 28.5.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 
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 9 (511) 11, 37, 39, 42 
(511) 11 - Zariadenia na klimatizáciu a chladenie. 

37 - Montáž chladiacich a klimatizačných zaria-
dení a vzduchotechnických prvkov a ich uvede-
nie do prevádzky, záručný a pozáručný servis 
chladiacich a klimatizačných zariadení a vzdu-
chotechnických prvkov. 
39 - Dodávky uvedených zariadení. 
42 - Projektovanie chladiacich a klimatizačných 
zariadení, technická poradenská služba v oblasti 
klimatizácie a chladiacich a vzduchotechnických 
zariadení. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá 
(732) COM-KLIMA, s.r.o., Ul. Á. Jedlika 4554, 945 01 

Komárno, SK; 
 
 

(111) 220717 
(151) 13.2.2008 
(156) 4.7.2017 
(180) 4.7.2027 
(210) 1205-2007 
(220) 4.7.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 9, 16, 28, 35, 41, 43 
(511) 9 - Čítacie zariadenia (informatika); čítacie za-

riadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); číta-
če čiarového kódu; detektory na zisťovanie fa-
lošných mincí; diaľkové ovládače; diaprojektory; 
disky zvukových nahrávok; elektrické pokladne; 
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na tele-
vízne prijímače; hudobné automaty (uvádzané do 
činnosti vhodením mince); informačné tabule 
elektronické; mechanizmy na mincové zariade-
nia; mincové mechanizmy pre televízne prijíma-
če; nahrané operačné programy; parkovacie brá-
ny uvádzané do chodu vhodením mince; parko-
vacie hodiny; pásky so zvukovými nahrávkami; 
prehrávač kompaktných diskov; premietacie prí-
stroje na diapozitívy; audio- a videoprijímače; 
prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku; tele-
vízne prijímače a ich kombinácie s elektrotech-
nickými zariadeniami patriacimi do tejto triedy; 
videohry; videokamery; videokazety; videopásky; 
výrobky a zariadenia na príjem, spracovanie, 
prenos a vysielanie televíznych, rádiových a sate-
litných signálov; vysielacie zariadenia (teleko-
munikácie); zvončeky (ako poplašné zariadenia); 
zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrá-
vacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne 
zariadenia. 
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, kávové filtre papierové, knihy, 
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne  
 

(papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), 
obrazy, papiernický tovar, periodické a neperio-
dické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, 
prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, rek-
lamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, 
umelecké litografie, umelohmotné fólie na bale-
nie, vrecia z papiera alebo plastických materiá-
lov. 
28 - Biliardové gule, biliardové stoly, biliardové 
stoly uvádzané do činnosti vhodením mince, bo-
xerské rukavice, boxerské automaty, stroje na fy-
zické cvičenie, hracie automaty s výnimkou au-
tomatov fungujúcich po pripojení na televízne 
prijímače, hracie automaty uvádzané do činnosti 
vhodením mince, hracie žetóny, zariadenia na 
elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich 
televízne prijímače, kolky (figúrky), kolky (hra), 
krieda na biliardové tága, mantinely biliardového 
stola, markér (tabuľka na zaznamenávanie stavu 
hry), posilňovacie stroje, stoly na stolový futbal, 
stolové hry, špičky biliardových tág, tága (biliar-
dové), terče. 
35 - Manažment v oblasti zábavy a umenia, ma-
loobchodná činnosť s hracími a výhernými au-
tomatmi, ich príslušenstvom, hudobnými a zábav-
nými automatmi, veľkoobchodná činnosť s hra-
cími a výhernými automatmi, ich príslušenstvom, 
hudobnými a zábavnými automatmi, marketin-
gové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prie-
skum, obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, 
organizovanie audiovizuálnych predstavení na 
komerčné a reklamné účely, organizovanie vý-
stav na komerčné alebo reklamné účely, perso-
nálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií, predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja, predvádzanie to-
varu, prenájom reklamných materiálov, prieskum 
trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, reklam-
ná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, roz-
hlasová reklama, rozširovanie reklamných ozna-
mov, rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spra-
covanie textov, sprostredkovanie obchodu s tova-
rom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými 
dielami a starožitnosťami, sprostredkovanie uve-
dených služieb, televízna reklama, vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-
obrazových záznamov a periodických a neperio-
dických publikácií, vydávanie a rozširovanie rek-
lamných textov, vydávanie reklamných alebo ná-
borových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum 
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spolo-
čenským prostredím), zásielkové reklamné služ-
by, zbieranie údajov do počítačových databáz, 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach, 
obchodné sprostredkovanie služieb patriacich do 
tried 41 a 43. 
41 - Prevádzkovanie kasín, prevádzkovanie herní, 
prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, 
služby pre oddych a rekreáciu, nočné kluby, vý-
chovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia 
(telesné cvičenia), informácie o možnostiach roz-
ptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, obve-
selenie, koncertné siene, sály, organizovanie a ve- 
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denie konferencií, organizovanie a vedenie kon-
gresov, organizovanie a vedenie seminárov, or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav, organizovanie športových súťaží, organizo-
vanie živých vystúpení, zábavné parky, požičia-
vanie športového výstroja s výnimkou doprav-
ných prostriedkov, praktický výcvik (ukážky), 
prekladateľské služby, prenájom audioprístrojov. 
43 - Barové služby, kaviarne, bufety (rýchle ob-
čerstvenie), hotelierske služby, jedálne a závodné 
jedálne, prevádzkovanie kempov, motelové služ-
by, penzióny, poskytovanie prechodného ubyto-
vania, prenájom prenosných stavieb, reštaurácie 
(jedálne), samoobslužné reštaurácie, rezervácia 
hotelov, rezervácia penziónov, rezervácia pre-
chodného ubytovania, turistické ubytovanie, uby-
tovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom 
prechodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(591) sivá, oranžová, biela 
(732) TOP GAME, s. r. o., Palárikova 984/3, 955 01 

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

slava, SK; 
 
 

(111) 220732 
(151) 13.2.2008 
(156) 24.7.2017 
(180) 24.7.2027 
(210) 1366-2007 
(220) 24.7.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 16, 29, 35, 40 
(511) 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 darčeky, knihy, le-
penkové alebo papierové škatule, lepenkové ale-
bo 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, umelohmotné litografie, plastové fólie na 
balenie, vrecia z papiera alebo plastických mate-
riálov. 
29 - Mäso, hydina, zverina, výrobky z mäsa, hy-
diny a zveriny, údeniny, šunky, klobásy, párky, 
salámy, slanina, hotové jedlá z mäsa, mäsové 
konzervy, mäsové výťažky, mäsové polotovary. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, rek-
lamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom  
a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť  
 

s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a rek-
lamné účely, organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poraden-
stvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií, predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja, rozširovanie reklamných oznamov, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie 
textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-
riodických a neperiodických publikácií, vydáva-
nie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie 
reklamných alebo náborových textov, obchodné 
alebo podnikateľské informácie, komerčné in-
formačné kancelárie, prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor 
zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský pries-
kum, obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo, prenájom predajných automatov, pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja, predvádzanie tovaru. 
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spra-
covanie mäsa, údenie potravín, konzervovanie 
potravín a nápojov, porážanie dobytka, výsek mä-
sa. 

(540) Spišburger 
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimav-

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

 
 

(111) 220734 
(151) 13.2.2008 
(156) 24.7.2017 
(180) 24.7.2027 
(210) 1375-2007 
(220) 24.7.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 16, 29, 35, 40 
(511) 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 darčeky, knihy, le-
penkové alebo papierové škatule, lepenkové ale-
bo 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, umelohmotné litografie, plastové fólie na 
balenie, vrecia z papiera alebo plastických mate-
riálov. 
29 - Mäso, hydina, zverina, výrobky z mäsa, hy-
diny a zveriny, údeniny, šunky, klobásy, párky, 
salámy, slanina, hotové jedlá z mäsa, mäsové kon-
zervy, mäsové výťažky, mäsové polotovary. 
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35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, rek-
lamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom  
a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť 
s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a rek-
lamné účely, organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poraden-
stvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií, predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja, rozširovanie reklamných oznamov, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie 
textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-
riodických a neperiodických publikácií, vydáva-
nie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie 
reklamných alebo náborových textov, obchodné 
alebo podnikateľské informácie, komerčné in-
formačné kancelárie, prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor 
zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský pries-
kum, obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo, prenájom predajných automatov, pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja, predvádzanie tovaru. 
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spra-
covanie mäsa, údenie potravín, konzervovanie 
potravín a nápojov, porážanie dobytka, výsek mä-
sa. 

(540) ALPINKA 
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimav-

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

 
 

(111) 220855 
(151) 12.3.2008 
(156) 9.7.2017 
(180) 9.7.2027 
(210) 1233-2007 
(220) 9.7.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 25, 26, 40 
(511) 25 - Bielizeň; bundy; cyklistické oblečenie; det-

ská výbavička; gymnastické (telocvičné) dresy; 
kabáty; klobúky; kombiné; kombinézy na vodné 
lyžovanie; korzety; kostýmy; obleky; košele; kra-
vaty; kúpacie plášte; lyžiarske topánky; maškar-
né kostýmy; oblečenie pre motoristov; nepremo-
kavý odev; nohavice; oblečenie z kože; obuv; 
odevy; opasky; papuče; peleríny; plavky; plete-
niny (oblečenie); pletené svetre; pletiarsky tovar; 
plášte; plážové oblečenie; podprsenky; pokrývky 
hlavy; ponožky; potníky; pracovné plášte; pulóv-
re; pyžamá; pánske spodky; rukavice; rukávniky; 
sandále; snímateľné goliere; spodničky; sukne; 
svetre; tielka; vesty; topánky; tričká; turbany; 
vesty; vlnené šály; vrchné ošatenie; zástery; zá-
voje; šatky; šály; šaty; šilty na pokrývky hlavy; 
župany; čelenky; čiapky. 
26 - Drobnôstky (potreby na vyšívanie); elastické 
pásky na pridržanie rukávov; elastické šnúrky; 
flitre na odevy; galantérny tovar s výnimkou  
 
 

priadzí; ganiere; volány; girlandy; gombíky; há-
čiky na korzety; háčiky na vyšívanie a háčkova-
nie; háčiky na živôtiky; čipky; lemovacie pásky 
na záclony; lemovky; lemy; bordúry; obruby na 
odevy; monogramy na označovanie bielizne; ná-
ramenné pásky; výložky; obruby; bordúry na 
odevy; odznaky na odevy s výnimkou odznakov 
z drahých kovov; opaskové pracky; ozdoby na 
klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov; 
ozdoby na šaty; prižehľovacie textílie na opravu 
textilu; strieborné výšivky; stužky; uzávery na 
oblečenie; vypchávky; náplecníky odevov; vý-
stuže golierov; zipsy; značky na bielizeň a šat-
stvo; šnúrky na opásanie. 
40 - Krajčírstvo; šitie; apretovanie textílií; biele-
nie látok; farbenie kožušín; farbenie látok; farbe-
nie textilu a textílií; informácie o úprave a spra-
covaní materiálov; lemovanie alebo obšívanie lá-
tok; lemovanie šiat; nekrčivá úprava šatstva; sati-
novanie kožušín; strihanie látok (strihová služba); 
vyšívanie; úprava a spracovanie textilu a textílií; 
úprava odevov. 

(540) 

  
 

(732) RUTEX TRADE, s. r. o., Drietoma č. p. 703, 913 03 
Drietoma, SK; 

 
 

(111) 221044 
(151) 12.3.2008 
(156) 28.6.2017 
(180) 28.6.2027 
(210) 5731-2007 
(220) 28.6.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 16, 25, 35, 41, 45 
(511) 16 - Albumy, pohľadnice, fotografie, grafické zob-

razenia, plagáty všetkých druhov a rozmerov, gra-
fiky, obrazy, obrazy ako maľby zarámované aj 
nezarámované, papierové propagačné materiály, 
plány, podložky na písanie, tlačené reklamné  
a úžitkové manuály, reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky, skicáre, stojany na foto-
grafie, záložky do kníh, knihy, brožúry, časopisy, 
periodiká, tlačivá, databázy na papierových nosi-
čoch, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky, 
prospekty, publikácie, papierové vlajky, papiero-
vé zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pe-
čiatky, pečate, papiernický tovar, obálky, obaly, 
nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby  
s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske 
potreby použité ako reklamné alebo darčekové 
predmety, atlasy, plastové fólie na balenie, for-
muláre, predmety z kartónu, spisové obaly, sto-
lové prestieranie z papiera, papierové servítky, 
papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo 
plastických materiálov, vzory na výrobu odevov. 
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25 - Odevy, oblečenie, konfekcia, pokrývky hla-
vy, obuv, športová obuv, športové odevy a oble-
čenie, športové tričká a dresy, cyklistické obleče-
nie, kúpacie plášte, plavky, plážová obuv, plážo-
vé oblečenie, obuv a plášte na kúpanie, sprcho-
vacie čiapky, papuče, bielizeň, body, čelenky, čiap-
ky, chrániče uší ako pokrývka hlavy, opasky, 
klobúky, kombiné, kombinézy ako oblečenie, 
korzety, kostýmy, obleky, kožušiny ako obleče-
nie, kravaty, pančuchy, pančuškové nohavice, 
plášte, pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imi-
tácie kože, podprsenky, osobná bielizeň, ponož-
ky, pracovné plášte, pyžamá, rukavice, šály, šat-
ky, šerpy, tielka, potníky, tričká, uniformy, vrch-
né ošatenie, zástery, vrecká na odevy, gymnas-
tické dresy, šilty na pokrývky hlavy, galoše, pod-
pätky, sandále. 
35 - Predvádzanie a služby modeliek (fotomode-
liek a manekýnok) a modelov (fotomodelov a ma-
nekýnov) na reklamné účely a podporu predaja, 
predvádzanie tovaru, reklama, reklamné činnosti, 
obchodný manažment v oblasti umenia a mode-
lingu, personálne poradenstvo, predovšetkým per-
sonálne poradenstvo pre modelky a modelov, ná-
bor zamestnancov a pracovníkov, predovšetkým 
modeliek a modelov, castingy modeliek a mode-
lov, modeling - sprostredkovanie práce pre mo-
delky a modelov, poradenstvo a konzultácie tý-
kajúce sa pracovných miest, ako sú opatrovateľ-
ské a pomocné práce v domácnosti, organizova-
nie a zabezpečovanie pracovných miest na opat-
rovateľské a pomocné práce v domácnosti (au pa-
irs), výber osôb pomocou psychologických tes-
tov, zbieranie údajov do počítačových databáz, 
vedenie kartoték v počítači, obchodné alebo pod-
nikateľské poradenstvo, obchodný alebo podni-
kateľský prieskum, pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti, organizovanie výstav na obchodné a rek-
lamné účely, maloobchodné služby v oblasti ka-
talógov, fotografií, litografií, plagátov, sprostred-
kovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s ho-
re uvedenými tovarmi, obchodné sprostredkova-
nie služieb uvedených v triedach 35 až 45, pos-
kytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu, sprostred-
kovanie obchodu s tovarom. 
41 - Organizovanie súťaží krásy, castingov, mód-
nych prehliadok, plesov, športových súťaží, ži-
vých vystúpení, večierkov, umelecké módne agen-
túry, umelecké modelingové agentúry, fotografo-
vanie, fotografovanie modeliek a modelov, fil-
mová a fotografická tvorba, manažérske služby 
pri organizovaní predstavení módnych prehlia-
dok, služby v oblasti estrád, zábavy, kultúrnych  
a hudobných podujatí, školenia, výcvik, vzdelá-
vanie, predovšetkým školenia, výcvik a vzdelá-
vanie modeliek a modelov, služby na verejnú 
prezentáciu umeleckých a literárnych diel za úče-
lom kultúrnym alebo vzdelávacím, vydávanie 
kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s vý-
nimkou reklamných alebo náborových, informá-
cie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, rekreácie 
a rozptýlenia, služby nahrávacích štúdií, požičia-
vanie videopások a filmov, nahrávanie na video-
pásky, výroba divadelných predstavení, organi-
zovanie a vedenie kongresov, konferencií, semi-
nárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva- 
 

cích výstav, zverejňovanie textov iných ako rek-
lamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo 
televíznych programov, zábava, pobavenie, ob-
veselenie, zábavné parky, nočné kluby, rezervá-
cia vstupeniek, poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu. 
45 - Agentúry poskytujúce služby hostesiek, agen-
túry poskytujúce služby modeliek a modelov, 
sprevádzanie do spoločnosti, požičiavanie oble-
kov a večerných šiat, agentúry poskytujúce služ-
by sprievodcov a sprievodkýň, nie turistických, 
agentúry poskytujúce stráženie detí v ich domo-
voch (babysitting), zostavovanie horoskopov, zoz-
namovacie služby, poskytovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, biela, sivá 
(732) Mikuláš Santner - FLASH, Jeruzalemská 44, 917 01 

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

 
 

(111) 221117 
(151) 14.4.2008 
(156) 16.8.2017 
(180) 16.8.2027 
(210) 1514-2007 
(220) 16.8.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 16, 35, 39, 40, 41, 42 
(511) 16 - Publikácie, knihy, časopisy, noviny, perio-

dická a neperiodická tlač a iné tlačoviny, knihár-
ske výrobky, tlačiarenské výrobky, potreby na 
knižné väzby, fotografie, školské potreby a po-
môcky s výnimkou prístrojov, kancelárske potre-
by s výnimkou nábytku, papierenský tovar, pa-
pier a výrobky z papiera, lepenka a kartonážne 
výrobky; tlačiarenské typy, štočky, polygrafické 
výrobky, sadzobnice (polygrafia), rámy sadzač-
ské (polygrafia), rytiny všetkých druhov, etikety, 
kalendáre, mapy, atlasy, blahoželania, ročenky, 
brožúry. 
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť 
včítane poskytovania uvedených služieb online 
(prostredníctvom počítačových a iných sietí); ak-
tualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie 
reklamných alebo inzertných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, vzorky), prezentácia 
služieb na internete, pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti, obchodná administratíva, kancelárske 
práce, distribúcia tovaru na reklamné účely; 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu  
s uvedenými tovarmi, sprostredkovanie obchod- 
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ných kontaktov, uskutočňovanie obchodných ope-
rácii, odborné obchodné poradenstvo, obchodné 
alebo podnikateľské informácie. 
39 - Balenie tovaru, distribúcia tovaru na dobier-
ku, doručovanie tovaru, prepravné služby, skla-
dovanie tovaru. 
40 - Prevádzkovanie tlačiarne, polygrafické služ-
by; polygrafická výroba, kníhviazačstvo, tlač. 
41 - Vydavateľská činnosť, vydavateľstvo a na-
kladateľstvo, digitálne spracovanie obrazu, vy-
dávanie a úprava textov, elektronické publikova-
nie, poskytovanie online elektronických publiká-
cií (bez možnosti stiahnutia), vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov online. 
42 - Grafický dizajn. 

(540) 

  
 

(591) zelená, modrá, biela, čierna 
(732) TBB, a. s., Partizánska cesta 59, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
 
 

(111) 221200 
(151) 15.4.2008 
(156) 11.7.2017 
(180) 11.7.2027 
(210) 5797-2007 
(220) 11.7.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 17, 19, 35, 37 
(511) 17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a vý-

robky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté 
do iných tried; polotovary z plastických hmôt; 
materiály tesniace, upchávacie a izolačné; ohyb-
né rúrky nekovové. 
19 - Stavebné materiály nekovové; neohybné 
rúrky nekovové pre stavebníctvo; asfalt, smola; 
prenosné konštrukcie nekovové; nekovové pom-
níky. 
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti ; obchodná administra-
tíva; kancelárske práce; činnosť dovozno-vývoz-
nej agentúry; marketingové štúdie; podpora pre-
daja; sprostredkovateľské služby pre ostatných 
(nákup tovaru); prevádzkovanie maloobchod-
ných a veľkoobchodných predajní; zhromažďo-
vanie rôzneho tovaru v prospech ostatných (s vý-
nimkou prepravy tohto tovaru) tak, aby si zákaz-
níci mohli tento tovar pohodlne prehliadnuť a na-
kúpiť. 
37 - Stavebníctvo, opravy, služby inštalácie za-
riadení. 

(540) 

  
 

(591) zelená, červená 
(732) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "TechnoNICOL", 

Krymsky Val, d.8, 119409 Moskva, RU; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 

(111) 221207 
(151) 15.4.2008 
(156) 13.7.2017 
(180) 13.7.2027 
(210) 5809-2007 
(220) 13.7.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 
(511) 9 - Magnetické, optické, pamäťové karty alebo 

elektronické mikroprocesory kontaktné alebo bez-
kontaktné (rádiové, infračervené alebo podobné 
frekvenčné) na jedno použitie alebo opakovane 
doplniteľné a použiteľné v režime platenia vo-
pred alebo odloženého platenia, ktoré môžu ob-
sahovať jednu alebo viaceré elektronické peňa-
ženky/kontá a sú platné pre všetky typy aplikácií 
(používateľských programov) a najmä do počíta-
čov, a/alebo terminálové kontrolné prístupové 
karty, ako aj karty na fyzickú kontrolu a riadenie 
prístupu, magnetické alebo kódované prenosné 
kontrolné karty, magnetické alebo kódované ver-
nostné karty. 
16 - Tlačoviny vrátane časopisov, novín, pros-
pektov, príručiek, sprievodcov, brožúr, poukážok, 
kariet, lístkov, vstupeniek, kupónov, papiernický 
tovar, písacie potreby a kancelárske potreby (ok-
rem nábytku). 
35 - Reklamné služby, obchodný manažment, or-
ganizovanie obchodných činností zameraných na 
rast vernosti zákazníkov najmä prostredníctvom 
kariet na zľavu; priame zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom poštou alebo distribúcia 
vzoriek; služby na podporu predaja, poskytova-
nie zariadení na komerčné alebo reklamné výsta-
vy alebo podujatia. 
36 - Vydávanie, kompenzácia, preplácanie a vra-
canie peňazí za ústrižky, lístky, kupóny, talóny, 
predplatené alebo debetné kreditné karty alebo za 
iné platobné prostriedky najmä prostredníctvom 
počítačovej siete, umožňujúce platenie za posky-
tovanie jedál a potravín alebo za akékoľvek iné 
tovary a služby a platenie za poskytovanie škôl, 
univerzít alebo za odborné školenie, vyučovanie 
a za akékoľvek iné tovary alebo služby; poisťov-
nícke a asistenčné služby v oblasti poisťovníctva, 
finančných a peňažných služieb, vydávanie ces-
tovných šekov, cenných ústrižkov, služby súvi-
siace s kreditnými kartami a diskontnými karta-
mi, služby na vydávanie, distribúciu a kompen-
záciu akýchkoľvek platobných prostriedkov. 
39 - Preprava osôb; odťahovanie alebo vlečenie 
dopravných prostriedkov; cestovné informácie, 
organizovanie a rezervácia zájazdov; preprava 
turistov, sprevádzanie turistov, rezervovanie ces-
tovných lístkov, turistické prehliadky; organizo-
vanie ciest a okružných výletov; rezervovanie 
prepravy osôb; prenájom vozidiel; služby vodi-
čov; informácie o cestovaní, preprave a turistické 
informácie a asistenčné služby. 
41 - Cestovné agentúry a turistické kancelárie 
(okrem rezervácie hotelov) vykonávajúce čin-
nosť v oblasti zábavy, kultúry a športu; rezervá-
cia vstupeniek na predstavenia, zábavné, športo-
vé a kultúrne aktivity, animácia zábavných par-
kov, organizovanie súťaží (vedomostných alebo 
zábavných) a organizovanie podujatí (zábavných);  
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vydávanie kníh, príručiek, sprievodcov a brožúr; 
organizovanie a vedenie seminárov, kolokvií, kon-
ferencií, fór (vzdelávacích alebo zábavných) pros-
tredníctvom rôznych prostriedkov vrátane komu-
nikačnej siete na spracovanie dát/údajov (typu in-
ternet alebo intranet); organizovanie lotérií, pos-
kytovanie rekreačných zariadení; prenájom vi-
deopások a digitálnych audiokompaktných dis-
kov; rezervácia športovísk na súťaže; služby sú-
visiace s výberom kultúrnych alebo športových 
podujatí pre tretie osoby, vyučovanie; školské, 
univerzitné alebo odborné vzdelávanie; teoretic-
ké alebo praktické odborné školenie; informácie 
o vzdelávaní, vyučovaní a školení. 
42 - Poradenstvo, analýzy a odborné posudky 
(expertízy) v oblasti posúdenia, zhodnotenia a zis-
ťovania technických prostriedkov potrebných na 
zavedenie do spoločnosti alebo siete prostriedkov 
spoločností umožňujúce poskytovanie jedál, pot-
ravín, všetkých služieb spojených s ubytovaním  
a poskytovaním jedál a nápojov, ako aj s turistic-
kými činnosťami a rekreačnými zariadeniami. 
43 - Hotelové služby a služby súvisiace s posky-
tovaním jedál a nápojov; rezervácia hotelov a pen-
ziónov; informačné služby týkajúce sa hotelov  
a poskytovania jedál a nápojov. 
44 - Zdravotnícke zariadenia, služby starostlivos-
ti o telo, najmä hydroterapia vrátane balneotera-
pie, thalasoterapie a vodných procedúr; masážne 
služby; lekárske a nemocničné konzultácie; služ-
by laboratórnej analýzy; zabezpečovanie zdra-
votníckej starostlivosti, analýz, vyšetrení a testov 
najmä lekármi a v nemocniciach. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená 
(732) EDENRED, 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 

92240 Malakoff, FR; 
 
 

(111) 221319 
(151) 15.4.2008 
(156) 12.2.2017 
(180) 12.2.2027 
(210) 295-2007 
(220) 12.2.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 
(511) 35 - Reklamná činnosť a marketing, vedenie ob-

chodov, prieskum trhu, distribúcia vzoriek tova-
ru, aranžovanie výkladov, poskytovanie a vyhľa-
dávanie obchodných informácií, ukladanie a spra-
covanie dát a informácií, prenájom reklamných 
plôch, prenájom reklamných materiálov, kance-
lárska prevádzka, administratívne práce, obchod-
ný manažment, poradenstvo pri vedení podnikov, 
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb, 
činnosť organizačných a ekonomických porad-
cov, činnosť účtovných poradcov, vedenie úč-
tovníctva, predvádzanie tovaru, služby propagač-
né a pomocné, rozširovanie reklamných alebo in- 
 

 zertných materiálov, rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom, obchodné sprostredkovanie 
služieb v stavebníctve. 
36 - Správa nehnuteľností, sprostredkovanie ne-
hnuteľností, činnosť realitnej kancelárie, finanč-
né informácie a služby, správa majetku, prená-
jom nehnuteľností, bytov a nebytových priesto-
rov, inkasovanie nájomného, finančné investova-
nie vo výstavbe. 
37 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti 
výstavby a stavebníctva, inžinierske práce sta-
vebné, stavebníctvo, údržba stavieb, údržba neh-
nuteľností, demolácia stavieb, poskytovanie opráv, 
inštalačných služieb a služieb údržby nehnuteľ-
ností, bytov a nebytových priestorov. 
39 - Doprava, preprava, balenie a skladovanie 
tovaru, zásielkový obchod, doručovanie tovaru, 
prenájom garáží, prenájom parkovacích plôch, 
prenájom skladísk, skladovanie tovaru. 
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športové a kul-
túrne aktivity. 
42 - Projektové a inžinierske činnosti, zabezpe-
čovanie projektovej a priemyselnej dokumentá-
cie, inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, 
činnosť technických poradcov. 
43 - Služby zabezpečujúce stravovanie a nápoje. 
44 - Poskytovanie poľnohospodárskych a záh-
radníckych služieb, lekárske služby, optici, saló-
ny krásy a kadernícke salóny. 

(540) FORUM PREŠOV 
(732) Multi Development Czech Republic a. s., Olivo-

va 4/2096, 110 00 Praha 1, CZ; 
(740) Konečná Radka, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221405 
(151) 15.4.2008 
(156) 26.7.2017 
(180) 26.7.2027 
(210) 1402-2007 
(220) 26.7.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 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, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové 
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papie-
rové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernic-
ký tovar), lepiace pásky na kancelárske účely  
a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky 
(papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), ob-
razy, papiernický tovar patriaci do tejto triedy, 
periodické a neperiodické publikácie, plagáty, 
predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera 
alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartó-
nu alebo z lepenky, grafické reprodukcie, tlačené 
reklamné materiály, umelohmotné fólie na bale-
nie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov, 
vrecká z papiera alebo z plastických materiálov. 
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj pot-
ravín, nápojov, domácich potrieb, kozmetiky  
a spotrebného tovaru, elektroniky, elektrotechnic-
kých zariadení a materiálu, stavebných materiá- 
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lov, záhradníckych a pracovných pomôcok, ná-
bytku a bytových doplnkov, hudobných nástro-
jov, darčekových a dekoračných predmetov, tex-
tilného a galantérneho tovaru, kníh a periodík, 
papiernického a kancelárskeho tovaru, odevov  
a obuvi, športových potrieb, kuchynských prí-
strojov, strojov a zariadení, prístrojov a zariadení 
spotrebnej elektroniky, televíznych, video-, au-
dio- a rozhlasových zariadení, počítačov, výrob-
kov a zariadení na ohrev a varenie potravín a je-
dál, na klimatizáciu, vykurovanie a reguláciu, 
mikrovlnných prístrojov na ohrev a varenie, kach-
ľových pecí a kotlov na tuhé palivo, maloob-
chodné služby týkajúce sa nahraných a nenahra-
ných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových 
záznamov, poradenské služby v podnikovom ma-
nažmente pri predaji tovarov a služieb, poraden-
stvo a manažment pre podniky, dekorácia a aran-
žovanie výkladov, obchodný manažment, spros-
tredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, 
organizovanie výstav na reklamné a obchodné 
účely, rozširovanie reklamných oznamov, pred-
vádzanie tovaru, rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky), zasielanie reklamných materiálov zákazní-
kom, vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum, prenájom reklamných ma-
teriálov, uverejňovanie reklamných textov, vydá-
vanie reklamných alebo náborových textov, tele-
vízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie 
reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom 
reklamných priestorov, prenájom reklamných 
plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spra-
covanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber 
tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, po-
moc pri podnikaní, podnikateľské informácie, re-
klamná a inzertná činnosť prostredníctvom tele-
fónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskyto-
vanie informácií a iných informačných produk-
tov reklamného charakteru, prenájom reklam-
ných informačných a komunikačných miest, spros-
tredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riade-
nia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby. 
41 - Vydávanie a aktualizovanie zvukovo-obra-
zových záznamov, požičiavanie nahraných nosi-
čov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a školení 
(manažérske služby), prenájom hudobných ná-
strojov a hudobnej aparatúry, zverejňovanie tex-
tov okrem reklamných, vydávanie textov s vý-
nimkou reklamných alebo náborových, vydáva-
nie časopisov, katalógov, novín a iných periodic-
kých publikácií, tvorba, požičiavanie, distribúcia 
videofilmov, prevádzkovanie kinosál, prevádzko-
vanie zábavných klubov, organizačné zabezpe-
čenie výstav, prenájom videopások, rozmnožo-
vanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-
obrazových záznamov, zverejňovanie a vydáva-
nie kníh, revue a magazínov, časopisov, perio-
dických a neperiodických publikácií s výnimkou 
reklamných, umelecké módne agentúry, informá-
cie o možnostiach rozptýlenia a zábavy, požičia-
vanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-
obrazových záznamov, usporadúvanie divadel-
ných, filmových, koncertných a iných hudobných 
a tanečných produkcií na kultúrne a zábavné úče- 
 

ly, fotografická reportáž, fotografovanie, organi-
zovanie a plánovanie večierkov, organizovanie  
a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie kon-
ferencií, organizovanie a vedenie kongresov, or-
ganizovanie a vedenie seminárov, organizovanie 
a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuál-
nych predstavení na kultúrne a zábavné účely. 

(540) ŽABKA 
(732) Béreš Atila, F. Švantnera 5, 974 01 Banská Bys-

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

 
 

(111) 221443 
(151) 15.4.2008 
(156) 20.8.2017 
(180) 20.8.2027 
(210) 1547-2007 
(220) 20.8.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Počítače, notebooky, periférne zariadenia po-

čítačov, počítačový hardvér, diaprojektory, op-
tické disky, systémy a zariadenia na spracovanie 
a ukladanie údajov a dát, magnetické nosiče úda-
jov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvuko-
vo-obrazových záznamov, audiovizuálne zázna-
mové disky, elektronické siete uvedené v tejto 
triede, premietacie prístroje, telekomunikačné 
vysielacie zariadenia, vysielacie zariadenia uve-
dené v tejto triede, televízne prijímače, videoka-
mery, videotelefóny, zosilňovače, zvukové na-
hrávacie zariadenia, zvukové prehrávacie zaria-
denia, elektronické časopisy, elektronické perio-
diká a knihy v elektronickej podobe, kopírova-
teľné elektronické publikácie poskytované online 
z počítačových báz dát alebo z internetu; prog-
ramové vybavenie pre počítače, programy na po-
čítačové hry; videohry, videozáznamy, voliteľné 
videohry, voliteľné videozáznamy, voliteľné vi-
deoprogramy, videokazety, vysielače elektronic-
kých signálov. 
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové 
propagačné materiály, prospekty, letáky, infor-
mačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, 
mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá a kance-
lárske potreby uvedené v tejto triede, kancelárska 
technika uvedená v tejto triede, náhradné diely  
a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené  
v tejto triede. 
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, s filmami, s videozázna-
mami, s audiovizuálnymi dielmi, s videom; čin-
nosti reklamnej agentúry, reklama, rozširovanie, 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, prenájom reklamných priestorov a plôch, 
prenájom reklamných materiálov, zásielkové rek-
lamné služby, uverejňovanie reklamných textov, 
aranžovanie výkladov, analýzy nákladov, inzert-
né činnosti, obchodný alebo podnikateľský pries-
kum, poradenstvo v obchodnej činnosti, prená-
jom kancelárskych strojov a zariadení, obchod- 
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ný manažment a podnikové poradenstvo, organi-
zovanie výstav na obchodné a reklamné účely, 
odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, 
prieskum verejnej mienky, spracovanie textov, 
sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtov-
ných kníh, marketingové štúdie; online reklama  
v počítačovej komunikačnej sieti; komerčné in-
formačné kancelárie; komerčné informačné služ-
by poskytované prostredníctvom telekomunikač-
ného vysielania, satelitného vysielania, televízne-
ho vysielania, komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu; komerčné informačné služby poskytované 
online z počítačovej databázy, internetu, komu-
nikačných médií, elektronickej pošty. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava elektrických a elek-
tronických zariadení, telekomunikačných zaria-
dení a systémov, zariadení pre paging, zariadení 
pre rádiopaging, rádiotelefónnych zariadení, po-
čítačových a osobných organizérov, počítačové-
ho hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov. 
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káb-
lové vysielanie, rádiové vysielanie, rozhlasové 
vysielanie, tlačové kancelárie, spravodajské služ-
by; poskytovanie videa pri prenosoch na požia-
davku (video on demand); prenájom zariadení na 
prenos informácií, prenos signálu pomocou sate-
litu, telekonferenčné služby; telekomunikačné in-
formácie, telefónna komunikácia, komunikácia 
prostredníctvom optických káblov, počítačová ko-
munikácia, prenájom telekomunikačných prístro-
jov, prenájom prístrojov a zariadení na prenos in-
formácií, prenos signálu pomocou satelitu, pre-
nos informácií prostredníctvom internetu, prenos 
informácií prostredníctvom telekomunikačných 
sietí, telefonické služby, telekonferenčné služby, 
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných 
sietí, prenášanie správ telegrafmi, telegrafická ko-
munikácia, telegrafický prenos, telegrafné služ-
by, poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete, poskytovanie uží-
vateľského prístupu do svetovej počítačovej sie-
te, poskytovanie priestoru na komunikáciu na in-
ternete, elektronická pošta; prenos informácií, 
údajov, signálov, správ, dát, obrazových informá-
cií a zvukových informácií prostredníctvom počí-
tačov a telekomunikačných prostriedkov; prená-
jom času na prístup do počítačových databáz. 
41 - Vzdelávanie, zábava, videozábava, televízna 
zábava, rozhlasová zábava, zábavné parky, in-
formácie o možnosti zábavy, služby športovísk, 
prevádzkovanie športových zariadení; tvorba a vý-
roba televíznych programov, videoprogramov, 
audiovizuálnych programov, filmov, videofilmov, 
videozáznamov; prenájom a požičiavanie nahrá-
vacích a premietacích zariadení, audioprístrojov, 
videorekordérov, televíznych prijímačov, osvet-
ľovacích zariadení, dekorácií, zvukovo-obrazových 
záznamov, filmov, videopások; filmová tvorba, 
činnosť filmových štúdií, digitálna tvorba obra-
zov na výstupných zariadeniach, výroba jazyko-
vých verzií audiovizuálnych programov (dabing), 
služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; 
zhromažďovanie a poskytovanie informácií v ob-
lasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, pos-
kytovanie klubových služieb (výchovno-zábav-
ných), organizovanie a vedenie kultúrnych, špor-
tových, vzdelávacích a zábavných podujatí, kon- 
 

certov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, 
vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav 
na vzdelávacie a kultúrne účely, kurzov, konfe-
rencií, kongresov, školení, živých vystúpení, ve-
čierkov; online poskytovanie počítačových hier  
z počítačových sietí, online poskytovanie elek-
tronických publikácií bez možnosti kopírovania; 
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou 
vydávania reklamných a náborových textov, elek-
tronická edičná činnosť (DTP služby), vydávanie 
elektronických publikácií. 
42 - Aktualizovanie, inštalácia, servis a spúšťanie 
počítačových programov, obnovovanie počítačo-
vých databáz; prenájom výpočtovej techniky, pre-
nájom počítačov a ich príslušenstva, počítačové-
ho softvéru; počítačové programovanie, poraden-
ské služby v oblasti počítačového softvéru a hard-
véru, zhotovovanie kópií počítačových programov, 
prieskum v oblasti využitia počítačov; návrh  
a tvorba počítačových systémov a softvéru, počí-
tačové systémové analýzy, prevod a konverzia 
počítačových programov a údajov; vytváranie, 
umiestňovanie a udržiavanie počítačových strá-
nok (web); výskum a vývoj nových výrobkov  
v oblasti audiovizuálnej techniky; priemyselný di-
zajn, grafický dizajn, módny dizajn, obalový di-
zajn; projektovanie počítačových sietí. 

(540) METOO 
(732) Kabel Plus, s. r. o., Rázusova 1, 040 01 Košice, 

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

 
 

(111) 221454 
(151) 15.4.2008 
(156) 24.8.2017 
(180) 24.8.2027 
(210) 1574-2007 
(220) 24.8.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) MATYŠÁK V. S. O. P. 
(732) VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Holubyho 85, 902 01 

Pezinok, SK; 
(740) Jakušík Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221537 
(151) 13.5.2008 
(156) 9.7.2017 
(180) 9.7.2027 
(210) 1232-2007 
(220) 9.7.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 9, 10, 11 
(511) 9 - Rozvodové spínacie skrine; elektrické prístro-

je regulačné; kontrolné prístroje na presné meranie. 
10 - Zubárske prístroje a nástroje; zubárske kom-
presory; lekárske odsávače; elektrické zubárske 
prístroje. 
11 - Chladiace stroje a prístroje; prístroje na ven-
tiláciu; prístroje a zariadenia na sušenie. 
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(540) 

  
 

(732) EKOM spol. s r. o., Priemyselná 5031/18, 921 01 
Piešťany, SK; 

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

(111) 221543 
(151) 13.5.2008 
(156) 18.7.2017 
(180) 18.7.2027 
(210) 1296-2007 
(220) 18.7.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 24, 25, 40, 42 
(511) 24 - Bavlnené textílie, brokáty, damask (tkanina), 

džersej (pleteniny), flanel, flauš, tkaniny z hod-
vábu, textilné podšívky, textilné klobúkové pod-
šívky, konopné tkaniny, ľanové tkaniny, vlnené 
látky, netkané textílie, pleteniny (látky), pružné 
tkaniny, rajón (umelý hodváb ako látka), textilné 
látky, tkaniny na použitie v odevnom priemysle, 
zamat, látkové značky. 
25 - Baretky, spodná bielizeň, bundy, čiapky, ka-
báty, kapucne, klobúky, korzety, košele, kostý-
my, obleky, kožušinové kabáty, kožušinové štó-
ly, kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke 
kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, manžety (čas-
ti odevov), nohavice, oblečenie z imitácie kože, 
oblečenie z kože, opasky, pančuchy, pančuškové 
nohavice, pánske spodky, plavky, plážové oble-
čenie, pletené svetre, pleteniny (oblečenie), pod-
prsenky, podväzky, pokrývky hlavy, podšívky 
(časti odevov), ponožky, pulóvre, pyžamá, ruka-
vice, saká, bundy, šatky, šály, šaty, sedlo (košele, 
blúzky alebo dámskych šiat), spodničky, športo-
vé tričká, dresy, sukne, svetre, tielka, tričká, ves-
ty, vlnené šály, vnútorné podošvy, vrchné ošate-
nie, vrecká na odevy, vreckovka ozdobná (súčasť 
oblečenia), zástery, závoje, čipková šatka, živôti-
ky, korzety (spodná bielizeň), župany, zvrchníky. 
40 - Dámske krajčírstvo, šitie, farbenie kožušín, 
farbenie látok, farbenie textilu a textílií, lemova-
nie alebo obšívanie látok, lemovanie šiat, pánske 
krajčírstvo, prešívanie oblečenia, úprava textil-
ných látok, úprava tkanín, úprava odevov, vyší-
vanie. 
42 - Módne dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(732) Duckling s. r. o., Medená 10, 811 02 Bratislava, 
SK; 

(740) Čiková Andrea, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
 

(111) 221544 
(151) 13.5.2008 
(156) 18.7.2017 
(180) 18.7.2027 
(210) 1297-2007 
(220) 18.7.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 24, 25, 40, 42 
(511) 24 - Bavlnené textílie, brokáty, damask (tkanina), 

džersej (pleteniny), flanel, flauš, tkaniny z hod-
vábu, textilné podšívky, textilné klobúkové pod-
šívky, konopné tkaniny, ľanové tkaniny, vlnené 
látky, netkané textílie, pleteniny (látky), pružné 
tkaniny, rajón (umelý hodváb ako látka), textilné 
látky, tkaniny na použitie v odevnom priemysle, 
zamat, látkové značky. 
25 - Baretky, spodná bielizeň, bundy, čiapky, ka-
báty, kapucne, klobúky, korzety, košele, kostý-
my, obleky, kožušinové kabáty, kožušinové štó-
ly, kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke 
kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, manžety (čas-
ti odevov), nohavice, oblečenie z imitácie kože, 
oblečenie z kože, opasky, pančuchy, pančuškové 
nohavice, pánske spodky, plavky, plážové oble-
čenie, pletené svetre, pleteniny (oblečenie), pod-
prsenky, podväzky, pokrývky hlavy, podšívky 
(časti odevov), ponožky, pulóvre, pyžamá, ruka-
vice, saká, bundy, šatky, šály, šaty, sedlo (košele, 
blúzky alebo dámskych šiat), spodničky, športo-
vé tričká, dresy, sukne, svetre, tielka, tričká, ves-
ty, vlnené šály, vnútorné podošvy, vrchné ošate-
nie, vrecká na odevy, vreckovka ozdobná (súčasť 
oblečenia), zástery, závoje, čipková šatka, živôti-
ky, korzety (spodná bielizeň), župany, zvrchníky. 
40 - Dámske krajčírstvo, šitie, farbenie kožušín, 
farbenie látok, farbenie textilu a textílií, lemova-
nie alebo obšívanie látok, lemovanie šiat, pánske 
krajčírstvo, prešívanie oblečenia, úprava textil-
ných látok, úprava tkanín, úprava odevov, vyší-
vanie. 
42 - Módne dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(732) Duckling s. r. o., Medená 10, 811 02 Bratislava, 
SK; 

(740) Čiková Andrea, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221577 
(151) 13.5.2008 
(156) 13.9.2017 
(180) 13.9.2027 
(210) 1684-2007 
(220) 13.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 43 
(511) 43 - Služby reštaurácií, barov, jedální a závodných 

jedální, bufetov (rýchleho občerstvenia), kávových 
barov a kaviarní. 
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(540) FRAPPUCCINO 
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Com-

pany, Washington Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, Washington 98134, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221633 
(151) 13.5.2008 
(156) 13.9.2017 
(180) 13.9.2027 
(210) 1685-2007 
(220) 13.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 43 
(511) 43 - Služby reštaurácií, barov, jedální a závod-

ných jedální, bufetov (rýchleho občerstvenia), 
kávových barov a kaviarní, pouličných reštaurá-
cií a reštaurácií s možnosťou odnesenia jedál; 
príprava a dodávka jedál na objednávku do do-
mu; dodávka kávy do kancelárií; príprava a do-
dávka jedál na základe zmluvy; príprava jedál; 
príprava jedál a nápojov na odnesenie z reštaurácie. 

(540) 

  
 

(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 
Company, Washington Corporation, 2401 Utah Ave-
nue South, Seattle, Washington 98134, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221634 
(151) 13.5.2008 
(156) 13.9.2017 
(180) 13.9.2027 
(210) 1686-2007 
(220) 13.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 43 
(511) 43 - Služby reštaurácií, barov, jedální a závod-

ných jedální, bufetov (rýchleho občerstvenia), ká-
vových barov a kaviarní, pouličných reštaurácií  
a reštaurácií s možnosťou odnesenia jedál; prí-
prava a dodávka jedál na objednávku do domu; 
dodávka kávy do kancelárií; príprava a dodávka 
jedál na základe zmluvy; príprava jedál; príprava 
jedál a nápojov na odnesenie z reštaurácie. 

(540) 

  
 

(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 
Company, Washington Corporation, 2401 Utah Ave-
nue South, Seattle, Washington 98134, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221635 
(151) 13.5.2008 
(156) 13.9.2017 
(180) 13.9.2027 
(210) 1687-2007 
(220) 13.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 43 
(511) 43 - Služby reštaurácií, barov, jedální a závod-

ných jedální, bufetov (rýchleho občerstvenia), 
kávových barov a kaviarní, pouličných reštaurá-
cií a reštaurácií s možnosťou odnesenia jedál; 
príprava a dodávka jedál na objednávku do do-
mu; dodávka kávy do kancelárií; príprava a do-
dávka jedál na základe zmluvy; príprava jedál; 
príprava jedál a nápojov na odnesenie z reštaurá-
cie. 

(540) STARBUCKS 
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 

Company, Washington Corporation, 2401 Utah Ave-
nue South, Seattle, Washington 98134, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221764 
(151) 11.6.2008 
(156) 21.6.2017 
(180) 21.6.2027 
(210) 1123-2007 
(220) 21.6.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 9, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Počítače; hardvér pre počítače; počítačový 

softvér; počítačové programy; periférne zariade-
nia pre počítače; nosiče údajov magnetické; nosi-
če údajov optické; telekomunikačné prístroje; te-
lefónne prístroje; telefónny záznamník; faxové prí-
stroje; vysielacie zariadenia pre telekomunikácie; 
telekomunikačné vysielače; zariadenia na spra-
covanie údajov. 
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre zákazníkov; prenájom kancelárskych strojov 
a zariadení; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií; obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; obchodný manažment a pod-
nikové poradenstvo; pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti; reklama; online reklama v počítačo-
vej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných 
materiálov; reklamné služby; rozširovanie rekla-
mných alebo inzertných oznamov; spracovanie 
textov; zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
37 - Montáž, údržba a opravy kancelárskych stro-
jov a zariadení; montáž, údržba a opravy počíta-
čov; montáž, údržba a opravy telekomunikač-
ných zariadení. 
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38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia; 
telekomunikácia pomocou počítačových terminá-
lov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete; poskytovanie uží-
vateľského prístupu do svetovej počítačovej sie-
te; prenájom telekomunikačných prístrojov; pre-
nájom zariadení na prenos informácií; prenos 
správ a obrazových informácií pomocou počíta-
ča; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počí-
tačov; služby poskytované elektronickými tabu-
ľami; služby zabezpečujúce vstup do telekomu-
nikačných sietí; šírenie, získavanie alebo výmena 
správ a informácií cez internet; telekomunikácie; 
telekomunikačné informácie; telekomunikačné 
služby. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov; 
grafický dizajn; hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); inštalácia počítačo-
vých programov; návrh počítačových systémov; 
obnovovanie počítačových databáz; počítačové 
programovanie; návrh počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; 
prenájom počítačov; prenájom počítačového soft-
véru; prevod a konverzia počítačových progra-
mov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod 
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; prieskum v oblasti 
využitia počítačov; servis počítačových programov; 
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok 
(webových stránok) pre zákazníkov; zhotovova-
nie kópií počítačových programov. 

(540) 

  
 

(732) ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01 Stará 
Turá, SK; 

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

(111) 221782 
(151) 11.6.2008 
(156) 24.8.2017 
(180) 24.8.2027 
(210) 1575-2007 
(220) 24.8.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Destiláty, liehoviny. 

(540) MATYŠÁK ORECHOVICA 
(732) VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Holubyho 85, 902 01 

Pezinok, SK; 
(740) Jakušík Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 221783 
(151) 11.6.2008 
(156) 24.8.2017 
(180) 24.8.2027 
(210) 1576-2007 
(220) 24.8.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Orechový likér. 

(540) MATYŠÁK ORECHOVÝ 
 LIKÉR 
(732) VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Holubyho 85, 902 01 

Pezinok, SK; 
(740) Jakušík Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221784 
(151) 11.6.2008 
(156) 24.8.2017 
(180) 24.8.2027 
(210) 1577-2007 
(220) 24.8.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Višňový likér. 
(540) MATYŠÁK VIŠŇOVÝ LIKÉR 
(732) VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Holubyho 85, 902 01 

Pezinok, SK; 
(740) Jakušík Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221798 
(151) 11.6.2008 
(156) 13.9.2017 
(180) 13.9.2027 
(210) 1682-2007 
(220) 13.9.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 30, 32 
(511) 30 - Mletá a zrnková káva, kakao, čaj (bylinkový 

a nebylinkový), kávové, čajové, kakaové a es-
presso nápoje a nápoje vyrobené na báze kávy 
a/alebo espressa, nápoje vyrobené na báze čaju, 
práškovej čokolády a vanilky; polevy; pekárske  
a cukrárske výrobky vrátane muffinov, čajových 
koláčikov, biskvitov, keksov, suchárov, sušienok, 
jemného pečiva, pečiva a chleba, sendvičov, gra-
nola (chrumkavá zmes vločiek, sušeného ovocia, 
orechov a medu), hotová káva na pitie, hotový 
čaj na pitie, zmrzlina a mrazené cukrovinky; čo-
koláda, cukríky a cukrovinky. 
32 - Čokoládový sirup, ochutené sirupy do nápojov. 

(540) GAZEBO BLEND 
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 

Company, Washington Corporation, 2401 Utah Ave-
nue South, Seattle, Washington 98134, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 221799 
(151) 11.6.2008 
(156) 13.9.2017 
(180) 13.9.2027 
(210) 1683-2007 
(220) 13.9.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 30, 32 
(511) 30 - Mletá a zrnková káva, kakao, čaj (bylinkový 

a nebylinkový), kávové, čajové, kakaové a es-
presso nápoje a nápoje vyrobené na báze kávy 
a/alebo espressa, nápoje vyrobené na báze čaju, 
práškovej čokolády a vanilky; polevy; pekárske  
a cukrárske výrobky vrátane muffinov, čajových 
koláčikov, biskvitov, keksov, suchárov, sušienok, 
jemného pečiva, pečiva a chleba, sendvičov, gra-
nola (chrumkavá zmes vločiek, sušeného ovocia, 
orechov a medu), hotová káva na pitie, hotový 
čaj na pitie, zmrzlina a mrazené cukrovinky; čo-
koláda, cukríky a cukrovinky. 
32 - Čokoládový sirup, ochutené sirupy do nápojov. 

(540) CAFE ESTIMA BLEND 
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 

Company, Washington Corporation, 2401 Utah Ave-
nue South, Seattle, Washington 98134, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221815 
(151) 11.6.2008 
(156) 1.10.2017 
(180) 1.10.2027 
(210) 1820-2007 
(220) 1.10.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 16, 35, 40, 41, 42 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-

žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové 
obaly z plastických materiálov (na balenie), časo-
pisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, le-
penka, katalógy, kávové filtre papierové, knihy, 
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne 
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický to-
var), obrazy, papiernický tovar, periodické a ne-
periodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, 
prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, rek-
lamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, 
umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, 
vrecia z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Dražby, manažment v oblasti umenia, mar-
ketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, obchodný manažment a podnikové po-
radenstvo, obchodný manažment v oblasti ume-
nia, organizovanie audiovizuálnych predstavení 
na komerčné a reklamné účely, organizovanie 
výstav na komerčné alebo reklamné účely, per-
sonálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských  
informácií, predvádzanie (služby modeliek) na 
reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie  
 

tovaru, prenájom reklamných materiálov, prie-
skum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, 
reklamná a propagačná činnosť, reklamné agen-
túry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklam-
ných oznamov, rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky), spracovanie textov, sprostredkovanie obcho-
du s tovarom, sprostredkovanie obchodu s ume-
leckými dielami a starožitnosťami, sprostredko-
vanie uvedených služieb, televízna reklama, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov 
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických 
a neperiodických publikácií, vydávanie a rozši-
rovanie reklamných textov, vydávanie reklamných 
alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou 
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami 
a spoločenským prostredím), zásielkové reklam-
né služby, zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz, zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach, obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triedach 40, 41 a 42. 
40 - Fototlač; tlačenie vzorov; zinkografia, výro-
ba štočkov; litografická tlač; ofsetové tlačenie, 
ofsetová tlač; serigrafia, sieťotlač; tlač, tlačenie. 
41 - Činnosť umeleckej a športovej agentúry, čin-
nosť v oblasti zábavy, kultúry a športu, filmová 
tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, or-
ganizovanie a plánovanie večierkov, organizova-
nie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie 
konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, 
organizovanie a vedenie seminárov, organizova-
nie a vedenie sympózií, organizovanie audiovi-
zuálnych predstavení na účely kultúrne a zábav-
né, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav, organizovanie plesov, organizovanie pred-
stavení (manažérske služby), organizovanie sú-
ťaží (vedomostných alebo zábavných), organizo-
vanie súťaží krásy, organizovanie športových 
podujatí a súťaží, organizovanie športových sú-
ťaží, organizovanie živých vystúpení, prevádz-
kovanie galérie, umelecké módne agentúry, us-
poradúvanie divadelných, filmových, koncert-
ných a iných predstavení na účely kultúrne a zá-
bavné, usporadúvanie koncertov, hudobných a ta-
nečných produkcií, vydávanie periodických a ne-
periodických publikácií s výnimkou reklamných, 
vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania rek-
lamných textov, výchovno-zábavné klubové služ-
by, výroba (tvorba) videofilmov, výroba divadel-
ných alebo iných predstavení, živé predstavenia. 
42 - Grafický dizajn, módny dizajn, navrhovanie 
(priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, oba-
lový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa po-
čítačov a príslušenstva k nim, priemyselný di-
zajn, štúdie technických projektov, projektová čin-
nosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových 
výrobkov (pre zákazníkov). 

(540) 

  
 

(591) modrá, oranžová 
(732) PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 

Banská Bystrica, SK; 
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(111) 221829 
(151) 11.6.2008 
(156) 19.10.2017 
(180) 19.10.2027 
(210) 1912-2007 
(220) 19.10.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Organizovanie a vedenie seminárov; školenie; 

vyučovanie, vzdelávanie. 
(540) 

  
 

(732) Selecká Slavka, Sebedín-Bečov, Bečov 48, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 221858 
(151) 11.6.2008 
(156) 8.11.2017 
(180) 8.11.2027 
(210) 2034-2007 
(220) 8.11.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Prevádzkovanie hracích automatov, prevádz-

kovanie priestorov s hracími automatmi, hranie  
o peniaze, prevádzkovanie kasín, zábava, poba-
venie, nočné kluby. 

(540) AG PLAY 
(732) Valenčík Rastislav, Ing., SNP 763/21, 905 01 Se-

nica, SK; 
(740) Kubicová, Benkóczki, Baláž - advokáti, s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 221859 
(151) 11.6.2008 
(156) 8.11.2017 
(180) 8.11.2027 
(210) 2035-2007 
(220) 8.11.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Prevádzkovanie hracích automatov, prevádz-

kovanie priestorov s hracími automatmi, hranie  
o peniaze, prevádzkovanie kasín, zábava, poba-
venie, nočné kluby. 

(540) IR GAME 
(732) Valenčík Rastislav, Ing., SNP 763/21, 905 01 Se-

nica, SK; 
(740) Kubicová, Benkóczki, Baláž - advokáti, s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 221886 
(151) 12.6.2008 
(156) 8.11.2017 
(180) 8.11.2027 
(210) 2039-2007 
(220) 8.11.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Prevádzkovanie hracích automatov, prevádz-

kovanie priestorov s hracími automatmi, hranie  
o peniaze, prevádzkovanie kasín, zábava, poba-
venie, nočné kluby. 

(540) AUTO GAMES SLOVAKIA 
(732) Valenčík Rastislav, Ing., SNP 763/21, 905 01 Se-

nica, SK; 
(740) Kubicová, Benkóczki, Baláž - advokáti, s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 221907 
(151) 12.6.2008 
(156) 5.12.2017 
(180) 5.12.2027 
(210) 2195-2007 
(220) 5.12.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 

(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pôd-
ne hnojivá, agrochemikálie s výnimkou fungicí-
dov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ni-
čenie buriny a parazitov, aktívne uhlie, chemické 
prípravky na výrobu farieb, bielkovina (živočíšna 
alebo rastlinná ako surovina), brzdové kvapaliny, 
číriace prípravky, prípravky proti matneniu šošo-
viek, fotocitlivé dosky, destilovaná voda, filmy 
so svetlocitlivou vrstvou neexponované, filmy so 
svetlotlačovou vrstvou neexponované, filtračné 
materiály (chemické prípravky), filtračné mate-
riály (minerálne látky), filtračné materiály (rast-
linné látky), fosfáty (hnojivá), fotografické vý-
vojky, fotografický papier, chemikálie pre foto-
grafiu, hnojivá, hydraulické kvapaliny, chemické 
látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insek-
ticídov a prípravkov proti parazitom, chemické 
prípravky na vedecké účely, impregnačné che-
mické prípravky na kožu a textil, prípravky na 
konzerváciu potravín, lepidlá na priemyselné 
účely, leštiace prípravky, prípravky na naklada-
nie a údenie mäsa, protipožiarne prípravky, roz-
púšťadlá na fermeže a laky, umelé sladidlá (che-
mické prípravky). 
2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky 
proti hrdzi a poškodeniu dreva, politúry, antiko-
rózne prípravky, farbivá, ochranné prípravky na 
kovy, moridlá, práškové kovy a fólie pre malia-
rov, sklenársky tmel, riedidlá do farieb, riedidlá 
do lakov, sadze (farbivo), šelak. 
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie 
bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie, namáčacie prípravky, mydlá, 
antistatické prípravky na použitie v domácnosti,  
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farby na vlasy, odfarbovače, čistiace mlieko, toa-
letné a čistiace prípravky, depilačné prípravky, 
dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky na ho-
lenie, kamenec (antiseptický prípravok), čistiace 
prípravky na automobilové okná a do ostrekova-
čov, kolínske vody, kozmetické neceséry, koz-
metické prípravky, kúpeľové soli s výnimkou so-
lí na liečebné účely, pleťové masky, krém na 
obuv a kožu, parfumy, laky na vlasy, lepidlá na 
kozmetické účely, leštiace prípravky, líčidlá, príp-
ravky na odstraňovanie líčidiel, vlasové príprav-
ky, peroxid vodíka na kozmetické účely, šampó-
ny, toaletný terpentín, toaletné prípravky a potre-
by, ústne vody, vlasové vody, vody po holení, 
voňavky, zubné pasty. 
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazacie oleje, pros-
triedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu, palivové brikety, drevené uhlie, konzer-
vačné prípravky na kožu (oleje a tuky), alkohol 
(ako palivo), mazacie oleje a tuky, palivové dre-
vo, parafín, podpaľovače, uhlie, sviečky a knôty 
na svietenie. 
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky, hy-
gienické výrobky na lekárske použitie, dezin-
fekčné prípravky, dietetické látky prispôsobené 
na lekárske účely, potrava pre dojčatá, ako sú vý-
živy, dojčenské mlieko, kaše, biopotraviny, ná-
plasti, obväzový materiál, liečivé byliny, bylinné 
čaje, cukrovinky s liečebnými prísadami, diabe-
tický chlieb, dietetické nápoje upravené na lekár-
ske účely, doplnky potravy minerálne, pesticídy, 
fungicídy, herbicídy, repelenty, prípravky na chud-
nutie, hygienické obrúsky a vložky, liečivé prí-
pravky do kúpeľov, lekárničky, minerálne vody 
na lekárske účely, soli do minerálnych kúpeľov, 
prípravky na ničenie hmyzu, prípravky na hube-
nie hlodavcov, prípravky proti parazitom, prí-
pravky na umývanie psov, prípravky na starostli-
vosť o ústnu dutinu na lekárske účely. 
6 - Alobal, kovové sudy, kovové debny na nára-
die, kovové reťaze, drôty z obyčajných kovov 
(okrem poistkových drôtov), kovanie dverí a okien, 
drobný železiarsky tovar, klince, kľúče, dverové 
kľučky a klopadlá, nákovy, kovania na nábytok, 
kovové skrutky, kovové matice, kovové nity, 
spájky, skoby, kramle, kovové zámky s výnim-
kou elektrických, kovové skrutky do dreva, ko-
vové podložky, kovové rebríky. 
7 - Striekacie pištole, nástrojové brúsky, elektric-
ké mlynčeky, ručné nástroje a náradie mechanické 
s motorickým pohonom, umývačky riadu, práč-
ky, kosačky na trávu, elektrické ručné vŕtačky. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradia, brúsky (ručné 
náradie), holiace čepele, puzdrá na holiace potre-
by, hoblíky, holiace strojčeky, hrable, vyťahova-
če klincov, zariadenia na hubenie rastlinných 
škodcov, pilníky, vreckové nože, kladivá (ručné 
nástroje), kliešte, maticové kľúče, vrtáky (ručné 
nástroje), otvárače na konzervy s výnimkou elek-
trických, kosy, krájače na zeleninu, motyčky, na-
beračky, nože, príbory, nožnice, záhradnícke nož-
nice, pinzety, ručné pištole na vytláčanie tmelu, 
obojručné nože (strúhače), nástroje na rezanie, 
sekanie, krájanie (ručné), sekery, kosáky, ručné 
mlynčeky na mäso, zveráky, škrabky, skrutkova-
če, vidly, vrtáky, ručné vŕtačky, záhradné náradie 
ručné, závitníky, nože z drahých kovov, príbor  
z drahých kovov. 
 

9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-
tické, fotografické, kinematografické, optické, 
signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie, 
prístroje a nástroje na meranie a váženie, akus-
tické a svetelné poplachové zariadenia, reproduk-
tory, antény, automobilové výstražné trojuholní-
ky, autorádiá, barometre, batérie, okuliare, puz-
drá na okuliare, buzoly, bzučiaky, optické šošov-
ky, ďalekohľady, požiarne hlásiče, diapozitívy, 
premietacie prístroje, diktafóny, magnetické dis-
ky, kompaktné disky, disky náhradné, disky op-
tické, elektrické drôty, elektrické dverové zvon-
čeky, elektrické káble, elektrické spojky, svorky 
a konektory, elektrické zariadenia na vábenie  
a ničenie hmyzu, elektricky vyhrievané vlasové 
natáčky, expozimetre, faxy, filmové kamery, ex-
ponované filmy, fotografické filmy, fotoaparáty, 
gramofónové platne, hasiace prístroje, hvezdár-
ske ďalekohľady, ističe, poistky, kalkulačky, ba-
térie do vreckových bateriek, kopírovacie stroje, 
kozmetické prístroje elektrické, malé ďalekohľa-
dy, laptopy, leštičky na fotografie, vodováhy, lie-
homery, magnetické nosiče dát, magnetofóny, 
ochranné masky, mikrofóny, nosiče dát, progra-
my na počítače, optické výrobky, plotre, počíta-
če, počítačové batérie, periférie, vypínače, audio- 
a videoprijímače, prístroje na nahrávanie a rep-
rodukciu zvuku a obrazu, telefóny, rádiá, spína-
če, statívy, teplomery s výnimkou lekárskych, 
váhy, videotelefóny, žiarivky ako svietidlá a elek-
trónky, zástrčky, zásuvky a ostatné elektrické spoj-
ky, telefónne záznamníky, zrkadlá (optika), zväč-
šovacie prístroje. 
10 - Cumlíky na detské fľašky, pomôcky na doj-
čenie, kondómy, masážne prístroje, elektrické 
pančuchy, teplomery na lekárske účely. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, kot-
ly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, 
vodovodné batérie, baterky (svietidlá), bidety, boj-
ery, vykurovacie články, drezy, elektrické kávo-
vary, elektrické lampy, vyhrievané podušky elek-
trické s výnimkou podušiek na lekárske účely, 
vyhrievacie prikrývky elektrické nie na lekárske 
účely, filtre na pitnú vodu, fontány, fritézy elek-
trické, grily (prístroje na pečenie), hriankovače, 
chladiace nádoby, chladničky, elektrické jogur-
tovače, sprchovacie kabíny, kachle, pece, sporá-
ky, kohútiky, elektrické kanvice, kotly, vane, kú-
peľňové armatúry, kuchynské odsávacie zariade-
nia, elektrické lampy, mrazničky, zariadenie na 
ohrievanie teplej vody, ohrievače, osvetľovacie 
prístroje a zariadenia, rúry na pečenie, pisoáre, 
reťaze farebných žiaroviek, saunovacie zariade-
nia, záchodové sedadlá, splachovače, sprchova-
cie kúty, sprchy, tienidlá na lampy, stropné svetlá 
a lustre, sušičky bielizne, toalety, umývadlá, via-
nočné svetlá, ventilátory, výbojky elektrické na 
osvetlenie, zapaľovače, žiarivky, žiarovky, pros-
triedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou 
prostriedkov na osobnú potrebu. 
12 - Pneumatiky, bezpečnostné sedačky pre deti, 
detské kočíky, trojkolky, duše, záplaty na opravy 
duší, dvojkolesové vozíky, galusky, bicykle, po-
ťahy vozidiel, snehové reťaze, sane, poťahy se-
dadiel, nákupné vozíky, nosiče na batožinu, hus-
tilky pneumatík. 
13 - Pyrotechnika, ohňostroje, bengálske ohne. 
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14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z dra-
hých kovov patriace do tejto triedy, šperky, dra-
hokamy, hodinárske výrobky, brošne ako šperky, 
budíky, výrobky pokovované drahými kovmi 
(dublé), hodinky, klenoty, medailóny, náhrdelní-
ky, náramky, náušnice, šperkovnice z drahých 
kovov, strieborný a zlatý tovar s výnimkou nožov 
a príborov. 
15 - Hudobné nástroje. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach, tlačoviny, albumy, atlasy, knihy, noviny, 
baliaci papier, farbiace pásky do písacích strojov, 
blahoprajné pohľadnice, bloky, brožúry, celofán, 
periodiká, tuš, dierkovačky, spisové obaly, listo-
vý papier, etikety s výnimkou textilných, fotogra-
fie, glóbusy, reprodukcie, grafiky, gumy na gu-
movanie, modelovacia hmota, navlhčovacie hub-
ky (kancelárske pomôcky), hracie karty, atra-
menty, kalendáre, kancelárske potreby s výnim-
kou nábytku, kancelárske spinky, papierové 
vreckovky, ceruzky, lepiace pásky na kancelár-
ske účely a použitie v domácnosti, lepidlá na 
kancelárske účely a pre domácnosť, maliarske 
plátna, maliarske stojany, maliarske štetce, mapy, 
nože na papier, obálky, obaly (papierenský a pa-
piernický tovar), orezávadlá, toaletný papier, pa-
pierové obrúsky, papierové obrusy, pastelky, 
plagáty, plány, pohľadnice, poštové známky, po-
treby na písanie, rysovacie podložky na stôl (ang-
lické prestieranie), písacie stroje, vrecká z papie-
ra alebo plastických materiálov, papierové uterá-
ky, rysovacie potreby, zošitky, zošívačky (kance-
lárske pomôcky), skicáre, školské potreby, štetce, 
fólie na balenie z plastických hmôt, zápisníky, 
jednorazové detské plienky z papiera alebo buni-
činy. 
17 - Plastové fólie nie ako obaľovací materiál, 
hadice s výnimkou kovových, lepiace pásky  
s výnimkou pások na kancelárske účely a pre 
domácnosť, gumové alebo vulkanfíbrové tesnia-
ce krúžky, materiály zabraňujúce sálaniu tepla, 
tesniace tmely, tmely, vypchávky z gumy alebo  
z plastov. 
18 - Aktovky, batohy, cestovné tašky, kufre, dážd-
niky, diplomatky, vychádzkové palice, chlební-
ky, kabelky, drobný kožený ozdobný a spotrebný 
tovar zahrnutý v tejto triede, kožušiny, kufríky, 
nákupné tašky, náprsné tašky, cestovné puzdrá  
a obaly z vulkanfíbru, obojky pre zvieratá, peňa-
ženky, plecniaky, kožené remienky, slnečníky, 
šnúry kožené, tašky na kolieskach, vodidlá. 
19 - Dlaždice s výnimkou kovových, drevené ob-
loženia, drevo opracované, dvere s výnimkou 
kovových, sošky z kameňa, betónu a mramoru, 
geotextílie, lišty s výnimkou kovových, laty  
s výnimkou kovových, náterové hmoty, obkla-
dačky, obklady stien a priečok s výnimkou kovo-
vých, parkety, dosky, latky, preglejka, sadra. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, koše  
s výnimkou kovových, lavičky, ležadlá rozklada-
cie, matrace, slamenice (nádoby zo slamy, sla-
mienky), pohovky, police, vankúše, postele, bie-
lizníky, dosky na krájanie, prútený tovar, ratan, 
rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovo-
vých, pletená slama, stolčeky a stoly, stolárske 
umelecké výrobky, tyče k rastlinám alebo stro- 
 
 

mom, tyče na záclony, tyče s výnimkou kovo-
vých, tyče, žrde, podnosy na rastliny, drevené 
alebo plastové rebríky, stoličky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, 
kanvy, cukorničky, čajníky, čajové súpravy, dáv-
kovače, mydlá, dávkovače papierových uterákov, 
dávkovače toaletného papiera, demižóny, klietky 
pre domáce zvieratá, drôtenky, džbániky, figúrky 
z porcelánu, zo skla, kuchynské formy a formič-
ky, grily (potreby na opekanie), handry na čiste-
nie, hlboké misy, umývacie huby, hrnce, hrebe-
ne, chladiace fľaše, dosky a schránky na chlieb, 
kefy, zubné kefky, kávové súpravy, vedrá, kveti-
náče, koše na odpadky, kuchynský riad, lisy na 
ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických, 
ručné mixéry, ručné mlynčeky, mopy, naberačky, 
nádoby na smeti, lieviky, dentálne nite, nočníky, 
obaly na mydlo, otvárače na fľaše, panvice, vare-
chy, hrnčeky, špáradlá, pasce na hmyz a hlodav-
ce, koreničky, podnosy, porcelán, kuchynské po-
treby neelektrické, toaletné pomôcky, sušiaky na 
bielizeň, dosky na žehlenie, pudrenky, rukavice 
pre domácnosť, servisy, soľničky, zmetáky, sto-
jany na vajíčka, strúhadlá, svietniky, šálky, džbe-
ry, šľahače ručné, domáce mlynčeky s výnimkou 
elektrických, papierové tácne, papierové taniere, 
taniere, plastové nádoby, plastové koše, plastové 
misy, plastové košíky, tepelnoizolačné nádoby 
(termosky), tlakové hrnce s výnimkou elektric-
kých, handry na čistenie, výrobky z krištáľového 
skla, riad z drahých kovov, akváriá bytové. 
22 - Laná, povrazy, kúdeľ, látka na vypchávkové 
materiály s výnimkou gumových a plastových, 
lyko, motúzy, papierové motúzy, páska na bale-
nie, plachty, textilné baliace vrecká na prepravu  
a uchovávanie tovarov, siete, stany. 
23 - Nite a priadze. 
24 - Textilné, bavlnené textílie, cestovné pri-
krývky, textilné vreckovky, vlnené látky, pos-
teľné pokrývky a prikrývky, posteľná bielizeň, 
lôžkoviny, menčestre, povlaky na matrace, mos-
kytiéry, nábytkové poťahy, záclony, textilné pod-
šívky, stolová bielizeň, plachty, obliečky, plédy, 
textilné rolety, utierky, uteráky, spacie vaky na-
hradzujúce prikrývky, hustá vlnená tkanina s hlad-
kým povrchom (súkno), tkaniny, úplety, záclo-
novina. 
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 
26 - Čipky, výšivky, galantérny tovar s výnim-
kou priadzí, gumy do bielizne, štopkacie hríbiky, 
ihlice na pletenie a háčkovanie, ihly, stužky, 
gombíky, škatule na šijacie potreby, umelé kvety, 
ozdobné ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na klo-
búky s výnimkou ozdôb z drahých kovov, ozdo-
by na šaty, parochne, vlasové stuhy, stužky, ple-
tené šnúry, šnúry na opásanie, pásky na uväzo-
vanie (viazačky), zipsy. 
27 - Izolačné podlahové krytiny, koberce, linole-
um, podlahové krytiny, predložky, rohožky, tape-
ty, umelé trávniky. 
28 - Hry, hračky, automobilové modely, biliardy, 
boby, topánky na korčuľovanie s pripevnenými 
korčuľami, zariadenia na bowling, boxerské ru-
kavice, korčule, činky, stolové hry, športové ná-
radie, divadelné masky, golfové vybavenie, gym-
nastické zariadenia, rybárske vybavenia, hokej-
ky, športový tovar zahrnutý v tejto triede, ako sú 
bazény, chrániče na píšťaly, nákolenníky, sánky  
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a pod., horolezecké výstroje, hojdačky, šachy, 
guľky na hranie, hry s kockami, kolky (hra), za-
riadenie na elektronické hry s výnimkou hier vy-
užívajúcich televízne prijímače, hrkálky, stacio-
nárne bicykle na cvičenie, kolieskové korčule, 
kolobežky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfova-
cie a vodné lyže, lopty, rybárske náčinie, návna-
dy, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou 
osvetľovacích telies a cukroviniek, golfové pali-
ce, lyžiarske palice, plutvy, puky, športové ruka-
vice, bejzbalové, boxerské, golfové, hracie, ly-
žiarske, šermiarske, siete ako športové potreby, 
skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné 
stromčeky, vianočné stromčeky umelé, šachovni-
ce, lyžiarske viazanie, zábavná pyrotechnika, ako 
petardy, rozbušky ako hračky. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové vý-
ťažky, konzervované, sušené a tepelné spracova-
né ovocie a zelenina, džemy, marmelády, ovocné 
zaváraniny, ovocné pretlaky, bujóny, byliny kon-
zervované, cibuľa konzervovaná, šošovica kon-
zervovaná, datle, fazuľa konzervovaná, hrach 
konzervovaný, hrozienka, huspeniny, pečienky, 
jedlé oleje a tuky, olivové oleje, ochutené oleje, 
jogurty, kandizované ovocie, klobásy, salámy, pár-
ky, konzervy mäsové, konzervy rybacie, konzer-
vovaná zelenina, kôrovce, krevety nie živé, kyslá 
kapusta, langusty s výnimkou živých, konzervo-
vané hľuzovky, losos, spracované mandle, mar-
garín, marmeláda, maslo, mäso, mäsové extrakty, 
mäkkýše (neživé), mliečne nápoje, mliečne vý-
robky, mlieko, syry, syry údené, tavené syrové 
výrobky, syrové korbáčiky, mrazené ovocie, na-
solené potraviny, olivy konzervované, oriešky 
spracované, ovocné rôsoly, paštéty, raky s vý-
nimkou živých, paradajkový pretlak, ryby, ovoc-
né a zeleninové šaláty, sardinky, slede, slanina, 
smotana, sušené vajcia, šľahačka, šunka, údeni-
ny, vajcia, konzervované sušené huby, želatína 
jedlá, mrazená zelenina ako polotovar. 
30 - Bonbóny, cukor, cukríky, cukrovinky, čaj, 
čokoláda, čokoládové nápoje, torty, droždie, hor-
čica, pečivo, chlieb, chuťové prísady, jemné pe-
čivo, kakao, kakaové nápoje, kandis ako potrava, 
ovsená kaša (mliečna), káva, kávoviny, kávové 
nápoje, keksy, koláče, koreniny, krúpy na ľudskú 
spotrebu, krupica, kuchynská soľ, kukurica mle-
tá, kukurica pražená, kypriaci prášok, lístkové 
cesto, majonéza, mäsové pirohy, pirohy ako mra-
zené polotovary, cestoviny, med, perníky, mela-
sa, potravinárska múka, müsli, muškátové ore-
chy, čokoládové nápoje, nové korenie, ocot, só-
jová omáčka, omáčky, oblátky, vločky, paprika 
(korenie), čierne korenie, koreniny, pizza, mra-
zená pizza, pizza v prášku, bábovka v prášku, 
torty v prášku, škrobovité potraviny, pralinky, 
príchuti, pudingy, ryža, ságo, sendviče, škorica, 
sucháre, sušienky, šafran (korenie), škrob ako pot-
rava, tapioka, cestá, cestoviny ako polotovary, 
vanilín, vanilka, zákusky, koláče, šalátové záliev-
ky, zázvor, zmrzliny, žemle, žuvačky, kečupy, 
parené buchty, halušky, knedle, palacinky, ze-
miakové placky, lokše, všetko ako chladené po-
lotovary. 
31 - Arašidy, zemiaky čerstvé, čerstvé záhradné 
bylinky, cibuľa čerstvá, citrusové ovocie, čakan-
ka šalátová, čerstvé ovocie, čerstvá fazuľa, hláv-
kový šalát, čerstvé huby, čerstvý hrach, čerstvé  
 

hrozno, chovateľské a pestovateľské produkty za-
radené v tejto triede, čerstvé plody, čerstvé gaš-
tany, prírodné kvety, kvety sušené na ozdobu, 
uhorky, orechy, pór, živé ryby, semená rastlín, 
sezam, tekvica, vianočné stromčeky, čerstvá ze-
lenina. 
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové 
šťavy, výťažky z ovocia, pivo, prášky na prípra-
vu šumivých nápojov, príchuti a prípravky na 
nápoje, prípravky na výrobu likérov, sódová vo-
da, minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolové 
vody, srvátkové nápoje. 
33 - Alkoholické esencie, alkoholické nápoje, al-
koholické extrakty, aperitívy, brandy, destilované 
nápoje, likéry a pálenky, džin, mušty s alkoho-
lom, koktaily, liehoviny, medovina, rum, saké - 
víno, vodka, whisky. 
34 - Cigaretové filtre, cigaretové papieriky, ciga-
retové špičky, cigarety, čističe na fajky, cigary, 
dózy na tabak s výnimkou z drahých kovov, faj-
ky, plyn do zapaľovačov, popolníky s výnimkou 
z drahých kovov, šnupavý tabak, tabatierky s vý-
nimkou z drahých kovov, zapaľovače pre fajčia-
rov, zápalky. 
35 - Reklama, informácie obchodné a podnika-
teľské, marketingové štúdie, organizačné a eko-
nomické poradenstvo. 
36 - Prenájom a správa nehnuteľností. 
39 - Balenie tovaru, skladovanie tovaru, prená-
jom parkovísk. 
40 - Konzervovanie potravín a nápojov. 
41 - Výcvik, školenia a skúšanie, hodnotenie spôso-
bilosti v rámci podnikania, najmä zamestnancov. 
42 - Projektová činnosť. 
43 - Kaviarne, bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) COOP JEDNOTA MARKET 
(732) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, 

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222157 
(151) 14.7.2008 
(156) 21.11.2017 
(180) 21.11.2027 
(210) 2127-2007 
(220) 21.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 8, 31, 35, 37, 41, 44 
(511) 8 - Záhradné náradie na ručný pohon. 

31 - Prírodné trávniky. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, veľko-
obchodné a maloobchodné služby v oblasti záh-
radníckych potrieb a doplnkov, poradenstvo a kon-
zultácie v obchodnej a podnikateľskej činnosti, 
reklamná činnosť. 
37 - Inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení, 
zemné práce. 
41 - Organizovanie kurzov a školení. 
44 - Záhradníctvo, návrhy, realizácie a údržba 
zelene, sadové úpravy okolia objektov, okrasných 
záhrad a drevín, služby záhradných architektov, 
záhradkárske služby, rastlinné škôlky, aranžova-
nie kvetov. 

(540) EKOFIT 
(732) EKOFIT s. r. o., Kotešová - Oblazov 12, 013 61 

Kotešová, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
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(111) 222311 
(151) 12.8.2008 
(156) 7.6.2017 
(180) 7.6.2027 
(210) 1004-2007 
(220) 7.6.2007 
(442) 6.5.2008 
(450) 7.10.2008 

 9 (511) 44 
(511) 44 - Služby farmaceutov, príprava predpísaných 

liekov. 

(540) HIPOKRATES 
(732) UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 

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

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

 
 

(111) 222316 
(151) 12.8.2008 
(156) 24.8.2017 
(180) 24.8.2027 
(210) 1573-2007 
(220) 24.8.2007 
(442) 6.5.2008 
(450) 7.10.2008 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) MATYŠÁK GRAPENKA 
(732) VÍNO MATYŠÁK, s. r. o., Holubyho 85, 902 01 

Pezinok, SK; 
(740) Jakušík Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222698 
(151) 17.9.2008 
(156) 13.9.2017 
(180) 13.9.2027 
(210) 1688-2007 
(220) 13.9.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 30, 32 
(511) 30 - Čaje a bylinkové čaje; nápoje na báze čaju  

a bylinkového čaju; nápoje a koncentráty s ovoc-
nou príchuťou na báze čaju a bylinkového čaju. 
32 - Ovocné nápoje a nealkoholické nápoje ob-
sahujúce ovocné šťavy; ovocné šťavy, šumivé  
a sýtené nápoje na báze ovocia a šťavy, sóda  
a sýtené nápoje; mrazené ovocné nápoje a mra-
zené nápoje na báze ovocia; tekuté a práškové 
nápojové zmesi; ochutené sirupy na prípravu ná-
pojov na báze čaju a bylinkového čaju; koncen-
tráty s ovocnou príchuťou. 

(540) TAZO 
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 

Company, Washington Corporation, 2401 Utah 
Avenue South, Seattle, Washington 98134, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 222721 
(151) 17.9.2008 
(156) 6.12.2017 
(180) 6.12.2027 
(210) 2203-2007 
(220) 6.12.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 

(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pôd-
ne hnojivá, agrochemikálie s výnimkou fungicí-
dov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ni-
čenie buriny a parazitov, aktívne uhlie, chemické 
prípravky na výrobu farieb, bielkovina (živočíšna 
alebo rastlinná ako surovina), brzdové kvapaliny, 
číriace prípravky, prípravky proti matneniu šošo-
viek, fotocitlivé dosky, destilovaná voda, filmy 
so svetlocitlivou vrstvou neexponované, filmy so 
svetlotlačovou vrstvou neexponované, filtračné 
materiály (chemické prípravky), filtračné mate-
riály (minerálne látky), filtračné materiály (rast-
linné látky), fosfáty (hnojivá), fotografické vý-
vojky, fotografický papier, chemikálie pre foto-
grafiu, hnojivá, hydraulické kvapaliny, chemické 
látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insek-
ticídov a prípravkov proti parazitom, chemické 
prípravky na vedecké účely, impregnačné che-
mické prípravky na kožu a textil, prípravky na 
konzerváciu potravín, lepidlá na priemyselné 
účely, leštiace prípravky, prípravky na naklada-
nie a údenie mäsa, protipožiarne prípravky, roz-
púšťadlá na fermeže a laky, umelé sladidlá (che-
mické prípravky). 
2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky 
proti hrdzi a poškodeniu dreva, politúry, antiko-
rózne prípravky, farbivá, ochranné prípravky na 
kovy, moridlá, práškové kovy a fólie pre malia-
rov, sklenársky tmel, riedidlá do farieb, riedidlá 
do lakov, sadze (farbivo), šelak. 
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie 
bielizne, prípravky na čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie, namáčacie prípravky, mydlá, 
antistatické prípravky na použitie v domácnosti, 
farby na vlasy, odfarbovače, čistiace mlieko, toa-
letné a čistiace prípravky, depilačné prípravky, 
dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky na ho-
lenie, kamenec (antiseptický prípravok), čistiace 
prípravky na automobilové okná a do ostrekova-
čov, kolínske vody, kozmetické neceséry, koz-
metické prípravky, kúpeľové soli s výnimkou so-
lí na liečebné účely, pleťové masky, krém na 
obuv a kožu, parfumy, laky na vlasy, lepidlá na 
kozmetické účely, leštiace prípravky, líčidlá, príp-
ravky na odstraňovanie líčidiel, vlasové príprav-
ky, peroxid vodíka na kozmetické účely, šampó-
ny, toaletný terpentín, toaletné prípravky a potre-
by, ústne vody, vlasové vody, vody po holení, 
voňavky, zubné pasty. 
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazacie oleje, pros-
triedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu, palivové brikety, drevené uhlie, konzer-
vačné prípravky na kožu (oleje a tuky), alkohol 
(ako palivo), mazacie oleje a tuky, palivové dre-
vo, parafín, podpaľovače, uhlie, sviečky a knôty 
na svietenie. 
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5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky, hy-
gienické výrobky na lekárske použitie, dezin-
fekčné prípravky, dietetické látky prispôsobené 
na lekárske účely, potrava pre dojčatá, ako sú vý-
živy, dojčenské mlieko, kaše, biopotraviny, ná-
plasti, obväzový materiál, liečivé byliny, bylinné 
čaje, cukrovinky s liečebnými prísadami, diabe-
tický chlieb, dietetické nápoje upravené na lekár-
ske účely, doplnky potravy minerálne, pesticídy, 
fungicídy, herbicídy, repelenty, prípravky na chud-
nutie, hygienické obrúsky a vložky, liečivé príp-
ravky do kúpeľov, lekárničky, minerálne vody na 
lekárske účely, soli do minerálnych kúpeľov, 
prípravky na ničenie hmyzu, prípravky na hube-
nie hlodavcov, prípravky proti parazitom, príp-
ravky na umývanie psov, prípravky na starostli-
vosť o ústnu dutinu na lekárske účely. 
6 - Alobal, kovové sudy, kovové debny na nára-
die, kovové reťaze, drôty z obyčajných kovov 
(okrem poistkových drôtov), kovanie dverí a okien, 
drobný železiarsky tovar, klince, kľúče, dverové 
kľučky a klopadlá, nákovy, kovania na nábytok, 
kovové skrutky, kovové matice, kovové nity, spáj-
ky, skoby, kramle, kovové zámky s výnimkou 
elektrických, kovové skrutky do dreva, kovové 
podložky, kovové rebríky. 
7 - Striekacie pištole, nástrojové brúsky, elektric-
ké mlynčeky, ručné nástroje a náradie mechanic-
ké s motorickým pohonom, umývačky riadu, 
práčky, kosačky na trávu, elektrické ručné vŕtačky. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradie, brúsky (ručné 
náradie), holiace čepele, puzdrá na holiace potre-
by, hoblíky, holiace strojčeky, hrable, vyťahova-
če klincov, zariadenia na hubenie rastlinných 
škodcov, pilníky, vreckové nože, kladivá (ručné 
nástroje), kliešte, maticové kľúče, vrtáky (ručné 
nástroje), otvárače na konzervy s výnimkou elek-
trických, kosy, krájače na zeleninu, motyčky, na-
beračky, nože, príbory, nožnice, záhradnícke nož-
nice, pinzety, ručné pištole na vytláčanie tmelu, 
obojručné nože (strúhače), nástroje na rezanie, 
sekanie, krájanie (ručné), sekery, kosáky, ručné 
mlynčeky na mäso, zveráky, škrabky, skrutkova-
če, vidly, vrtáky, ručné vŕtačky, záhradné náradie 
ručné, závitníky, nože z drahých kovov, príbor  
z drahých kovov. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-
tické, fotografické, kinematografické, optické, 
signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie, 
prístroje a nástroje na meranie a váženie, akus-
tické a svetelné poplachové zariadenia, reproduk-
tory, antény, automobilové výstražné trojuholní-
ky, autorádiá, barometre, batérie, okuliare, puz-
drá na okuliare, buzoly, bzučiaky, optické šošov-
ky, ďalekohľady, požiarne hlásiče, diapozitívy, 
premietacie prístroje, diktafóny, magnetické dis-
ky, kompaktné disky, disky náhradné, disky op-
tické, elektrické drôty, elektrické dverové zvon-
čeky, elektrické káble, elektrické spojky, svorky 
a konektory, elektrické zariadenia na vábenie  
a ničenie hmyzu, elektricky vyhrievané vlasové 
natáčky, expozimetre, faxy, filmové kamery, ex-
ponované filmy, fotografické filmy, fotoaparáty, 
gramofónové platne, hasiace prístroje, hvezdár-
ske ďalekohľady, ističe, poistky, kalkulačky, ba-
térie do vreckových bateriek, kopírovacie stroje, 
kozmetické prístroje elektrické, malé ďalekohľa-
dy, laptopy, leštičky na fotografie, vodováhy,  
 

liehomery, magnetické nosiče dát, magnetofóny, 
ochranné masky, mikrofóny, nosiče dát, progra-
my na počítače, optické výrobky, plotre, počíta-
če, počítačové batérie, periférie, vypínače, audio- 
a videoprijímače, prístroje na nahrávanie a rep-
rodukciu zvuku a obrazu, telefóny, rádiá, spína-
če, statívy, teplomery s výnimkou lekárskych, vá-
hy, videotelefóny, žiarivky ako svietidlá a elek-
trónky, zástrčky, zásuvky a ostatné elektrické spoj-
ky, telefónne záznamníky, zrkadlá (optika), zväč-
šovacie prístroje. 
10 - Cumlíky na detské fľašky, pomôcky na doj-
čenie, kondómy, masážne prístroje, elektrické 
pančuchy, teplomery na lekárske účely. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, 
vodovodné batérie, baterky (svietidlá), bidety, 
bojlery, vykurovacie články, drezy, elektrické ká-
vovary, elektrické lampy, vyhrievané podušky 
elektrické s výnimkou podušiek na lekárske úče-
ly, vyhrievacie prikrývky elektrické, nie na lekár-
ske účely, filtre na pitnú vodu, fontány, fritézy 
elektrické, grily (prístroje na pečenie), hriankova-
če, chladiace nádoby, chladničky, elektrické jo-
gurtovače, sprchovacie kabíny, kachle, pece, spo-
ráky, kohútiky, elektrické kanvice, kotly, vane, 
kúpeľňové armatúry, kuchynské odsávacie zaria-
denia, elektrické lampy, mrazničky, zariadenie na 
ohrievanie teplej vody, ohrievače, osvetľovacie 
prístroje a zariadenia, rúry na pečenie, pisoáre, 
reťaze farebných žiaroviek, saunovacie zariade-
nia, záchodové sedadlá, splachovače, sprchova-
cie kúty, sprchy, tienidlá na lampy, stropné svetlá 
a lustre, sušičky bielizne, toalety, umývadlá, via-
nočné svetlá, ventilátory, výbojky elektrické na 
osvetlenie, zapaľovače, žiarivky, žiarovky, pros-
triedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou 
prostriedkov na osobnú potrebu. 
12 - Pneumatiky, bezpečnostné sedačky pre deti, 
detské kočíky, trojkolky, duše, záplaty na opravy 
duší, dvojkolesové vozíky, galusky, bicykle, po-
ťahy vozidiel, snehové reťaze, sane, poťahy se-
dadiel, nákupné vozíky, nosiče na batožinu, hus-
tilky pneumatík. 
13 - Pyrotechnika, ohňostroje, bengálske ohne. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z dra-
hých kovov patriace do tejto triedy, šperky, dra-
hokamy, hodinárske výrobky, brošne ako šperky, 
budíky, výrobky pokovované drahými kovmi 
(dublé), hodinky, klenoty, medailóny, náhrdelní-
ky, náramky, náušnice, šperkovnice z drahých 
kovov, strieborný a zlatý tovar s výnimkou nožov 
a príborov. 
15 - Hudobné nástroje. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, 
tlačoviny, albumy, atlasy, knihy, noviny, baliaci 
papier, farbiace pásky do písacích strojov, blaho-
prajné pohľadnice, bloky, brožúry, celofán, pe-
riodiká, tuš, dierkovačky, spisové obaly, listový 
papier, etikety s výnimkou textilných, fotografie, 
glóbusy, reprodukcie, grafiky, gumy na gumovanie, 
modelovacia hmota, navlhčovacie hubky (kance-
lárske pomôcky), hracie karty, atramenty, kalen-
dáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, 
kancelárske spinky, papierové vreckovky, ceruz-
ky, lepiace pásky na kancelárske účely a použitie 
v domácnosti, lepidlá na kancelárske účely a pre  
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domácnosť, maliarske plátna, maliarske stojany, 
maliarske štetce, mapy, nože na papier, obálky, 
obaly (papierenský a papiernický tovar), orezávad-
lá, toaletný papier, papierové obrúsky, papierové 
obrusy, pastelky, plagáty, plány, pohľadnice, poš-
tové známky, potreby na písanie, rysovacie pod-
ložky na stôl (anglické prestieranie), písacie stro-
je, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, 
papierové uteráky, rysovacie potreby, zošitky, 
zošívačky (kancelárske pomôcky), skicáre, škol-
ské potreby, štetce, fólie na balenie z plastických 
hmôt, zápisníky, jednorazové detské plienky z pa-
piera alebo buničiny. 
17 - Plastové fólie, nie ako obaľovací materiál, 
hadice s výnimkou kovových, lepiace pásky s vý-
nimkou pások na kancelárske účely a pre domác-
nosť, gumové alebo vulkanfíbrové tesniace krúž-
ky, materiály zabraňujúce sálaniu tepla, tesniace 
tmely, tmely, vypchávky z gumy alebo z plastov. 
18 - Aktovky, batohy, cestovné tašky, kufre, dážd-
niky, diplomatky, vychádzkové palice, chlební-
ky, kabelky, drobný kožený ozdobný a spotrebný 
tovar zahrnutý v tejto triede, kožušiny, kufríky, 
nákupné tašky, náprsné tašky, cestovné puzdrá  
a obaly z vulkanfíbru, obojky pre zvieratá, peňa-
ženky, plecniaky, kožené remienky, slnečníky, 
šnúry kožené, tašky na kolieskach, vodidlá. 
19 - Dlaždice s výnimkou kovových, drevené ob-
loženia, drevo opracované, dvere s výnimkou 
kovových, sošky z kameňa, betónu a mramoru, 
geotextílie, lišty s výnimkou kovových, laty s vý-
nimkou kovových, náterové hmoty, obkladačky, 
obklady stien a priečok s výnimkou kovových, 
parkety, dosky, latky, preglejka, sadra. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, koše  
s výnimkou kovových, lavičky, ležadlá rozklada-
cie, matrace, slamenice (nádoby zo slamy, sla-
mienky), pohovky, police, vankúše, postele, bie-
lizníky, dosky na krájanie, prútený tovar, ratan, 
rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovo-
vých, pletená slama, stolčeky a stoly, stolárske 
umelecké výrobky, tyče k rastlinám alebo stro-
mom, tyče na záclony, tyče s výnimkou kovo-
vých, tyče, žrde, podnosy na rastliny, drevené 
alebo plastové rebríky, stoličky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, 
kanvy, cukorničky, čajníky, čajové súpravy, dáv-
kovače, mydlá, dávkovače papierových uterákov, 
dávkovače toaletného papiera, demižóny, klietky 
pre domáce zvieratá, drôtenky, džbániky, figúrky 
z porcelánu, zo skla, kuchynské formy a formič-
ky, grily (potreby na opekanie), handry na čiste-
nie, hlboké misy, umývacie huby, hrnce, hrebe-
ne, chladiace fľaše, dosky a schránky na chlieb, 
kefy, zubné kefky, kávové súpravy, vedrá, kveti-
náče, koše na odpadky, kuchynský riad, lisy na 
ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických, 
ručné mixéry, ručné mlynčeky, mopy, naberačky, 
nádoby na smeti, lieviky, dentálne nite, nočníky, 
obaly na mydlo, otvárače na fľaše, panvice, vare-
chy, hrnčeky, špáradlá, pasce na hmyz a hlodav-
ce, koreničky, podnosy, porcelán, kuchynské po-
treby neelektrické, toaletné pomôcky, sušiaky na 
bielizeň, dosky na žehlenie, pudrenky, rukavice 
pre domácnosť, servisy, soľničky, zmetáky, sto-
jany na vajíčka, strúhadlá, svietniky, šálky, džbe-
ry, šľahače ručné, domáce mlynčeky s výnimkou 
elektrických, papierové tácne, papierové taniere,  
 

taniere, plastové nádoby, plastové koše, plastové 
misy, plastové košíky, tepelnoizolačné nádoby 
(termosky), tlakové hrnce s výnimkou elektric-
kých, handry na čistenie, výrobky z krištáľového 
skla, riad z drahých kovov, akváriá bytové. 
22 - Laná, povrazy, kúdeľ, látka na vypchávkové 
materiály s výnimkou gumových a plastových, 
lyko, motúzy, papierové motúzy, páska na bale-
nie, plachty, textilné baliace vrecká na prepravu  
a uchovávanie tovarov, siete, stany. 
23 - Nite a priadze. 
24 - Textilné, bavlnené textílie, cestovné prik-
rývky, textilné vreckovky, vlnené látky, posteľné 
pokrývky a prikrývky, posteľná bielizeň, lôžko-
viny, menčestre, povlaky na matrace, moskytié-
ry, nábytkové poťahy, záclony, textilné podšív-
ky, stolová bielizeň, plachty, obliečky, plédy, 
textilné rolety, utierky, uteráky, spacie vaky na-
hradzujúce prikrývky, hustá vlnená tkanina s hlad-
kým povrchom (súkno), tkaniny, úplety, záclo-
novina. 
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 
26 - Čipky, výšivky, galantérny tovar s výnimkou 
priadzí, gumy do bielizne, štopkacie hríbiky, ih-
lice na pletenie a háčkovanie, ihly, stužky, gom-
bíky, škatule na šijacie potreby, umelé kvety, ozdob-
né ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na klobúky  
s výnimkou ozdôb z drahých kovov, ozdoby na 
šaty, parochne, vlasové stuhy, stužky, pletené 
šnúry, šnúry na opásanie, pásky na uväzovanie 
(viazačky), zipsy. 
27 - Izolačné podlahové krytiny, koberce, linoleum, 
podlahové krytiny, predložky, rohožky, tapety, 
umelé trávniky. 
28 - Hry, hračky, automobilové modely, biliardy, 
boby, topánky na korčuľovanie s pripevnenými 
korčuľami, zariadenia na bowling, boxerské ru-
kavice, korčule, činky, stolové hry, športové ná-
radie, divadelné masky, golfové vybavenie, gym-
nastické zariadenia, rybárske vybavenia, hokej-
ky, športový tovar zahrnutý v tejto triede, ako sú 
bazény, chrániče na píšťaly, nákolenníky, sánky 
a pod., horolezecké výstroje, hojdačky, šachy, 
guľky na hranie, hry s kockami, kolky (hra), za-
riadenie na elektronické hry s výnimkou hier vy-
užívajúcich televízne prijímače, hrkálky, stacio-
nárne bicykle na cvičenie, kolieskové korčule, 
kolobežky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfova-
cie a vodné lyže, lopty, rybárske náčinie, návna-
dy, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou 
osvetľovacích telies a cukroviniek, golfové pali-
ce, lyžiarske palice, plutvy, puky, športové ruka-
vice bejzbalové, boxerské, golfové, hracie, ly-
žiarske, šermiarske, siete ako športové potreby, 
skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné 
stromčeky, vianočné stromčeky umelé, šachovni-
ce, lyžiarske viazanie, zábavná pyrotechnika, ako 
petardy, rozbušky ako hračky. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové vý-
ťažky, konzervované, sušené a tepelne spracova-
né ovocie a zelenina, džemy, marmelády, ovocné 
zaváraniny, ovocné pretlaky, bujóny, byliny kon-
zervované, cibuľa konzervovaná, šošovica konzer-
vovaná, datle, fazuľa konzervovaná, hrach kon-
zervovaný, hrozienka, huspeniny, pečienky, jedlé 
oleje a tuky, olivové oleje, ochutené oleje, jogur-
ty, kandizované ovocie, klobásy, salámy, párky, 
konzervy mäsové, konzervy rybacie, konzervo- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky) 271 
 

vaná zelenina, kôrovce, krevety nie živé, kyslá 
kapusta, langusty s výnimkou živých, konzervo-
vané hľuzovky, losos, spracované mandle, mar-
garín, marmeláda, maslo, mäso, mäsové extrakty, 
mäkkýše (neživé), mliečne nápoje, mliečne vý-
robky, mlieko, syry, syry údené, tavené syrové 
výrobky, syrové korbáčiky, mrazené ovocie, na-
solené potraviny, olivy konzervované, oriešky 
spracované, ovocné rôsoly, paštéty, raky s vý-
nimkou živých, paradajkový pretlak, ryby, ovoc-
né a zeleninové šaláty, sardinky, slede, slanina, 
smotana, sušené vajcia, šľahačka, šunka, údeni-
ny, vajcia, konzervované sušené huby, želatína 
jedlá, mrazená zelenina ako polotovar. 
30 - Bonbóny, cukor, cukríky, cukrovinky, čaj, 
čokoláda, čokoládové nápoje, torty, droždie, hor-
čica, pečivo, chlieb, chuťové prísady, jemné pe-
čivo, kakao, kakaové nápoje, kandis ako potrava, 
ovsená kaša (mliečna), káva, kávoviny, kávové 
nápoje, keksy, koláče, koreniny, krúpy na ľudskú 
spotrebu, krupica, kuchynská soľ, kukurica mle-
tá, kukurica pražená, kypriaci prášok, lístkové 
cesto, majonéza, mäsové pirohy, pirohy ako mra-
zené polotovary, cestoviny, med, perníky, mela-
sa, potravinárska múka, müsli, muškátové orechy, 
čokoládové nápoje, nové korenie, ocot, sójová 
omáčka, omáčky, oblátky, vločky, paprika (kore-
nie), čierne korenie, koreniny, pizza, mrazená 
pizza, pizza v prášku, bábovka v prášku, torty  
v prášku, škrobovité potraviny, pralinky, príchu-
ti, pudingy, ryža, ságo, sendviče, škorica, suchá-
re, sušienky, šafran (korenie), škrob ako potrava, 
tapioka, cestá, cestoviny ako polotovary, vanilín, 
vanilka, zákusky, koláče, šalátové zálievky, záz-
vor, zmrzliny, žemle, žuvačky, kečupy, parené 
buchty, halušky, knedle, palacinky, zemiakové 
placky, lokše, všetko ako chladené polotovary. 
31 - Arašidy, zemiaky čerstvé, čerstvé záhradné 
bylinky, cibuľa čerstvá, citrusové ovocie, čakan-
ka šalátová, čerstvé ovocie, čerstvá fazuľa, hláv-
kový šalát, čerstvé huby, čerstvý hrach, čerstvé 
hrozno, chovateľské a pestovateľské produkty 
zaradené v tejto triede, čerstvé plody, čerstvé 
gaštany, prírodné kvety, kvety sušené na ozdobu, 
uhorky, orechy, pór, živé ryby, semená rastlín, 
sezam, tekvica, vianočné stromčeky, čerstvá ze-
lenina. 
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové 
šťavy, výťažky z ovocia, pivo, prášky na prípra-
vu šumivých nápojov, príchuti a prípravky na 
nápoje, prípravky na výrobu likérov, sódová vo-
da, minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolové 
vody, srvátkové nápoje. 
33 - Alkoholické esencie, alkoholické nápoje, al-
koholické extrakty, aperitívy, brandy, destilované 
nápoje, likéry a pálenky, džin, mušty s alkoho-
lom, koktaily, liehoviny, medovina, rum, saké - 
víno, vodka, whisky. 
34 - Cigaretové filtre, cigaretové papieriky, ciga-
retové špičky, cigarety, čističe na fajky, cigary, 
dózy na tabak s výnimkou z drahých kovov, faj-
ky, plyn do zapaľovačov, popolníky s výnimkou 
z drahých kovov, šnupavý tabak, tabatierky s vý-
nimkou z drahých kovov, zapaľovače pre fajčia-
rov, zápalky. 
35 - Reklama, informácie obchodné a podnika-
teľské, marketingové štúdie, organizačné a eko-
nomické poradenstvo. 
 

36 - Prenájom a správa nehnuteľností. 
39 - Balenie tovaru, skladovanie tovaru, prená-
jom parkovísk. 
40 - Konzervovanie potravín a nápojov. 
41 - Výcvik, školenia a skúšanie, hodnotenie spô-
sobilosti v rámci podnikania, najmä zamestnancov. 
42 - Projektová činnosť. 
43 - Kaviarne, bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) COOP JEDNOTA 
 SLOVENSKO 
(732) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, 

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222769 
(151) 17.9.2008 
(156) 11.2.2018 
(180) 11.2.2028 
(210) 246-2008 
(220) 11.2.2008 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 45 
(511) 45 - Právne služby poskytované jednotlivcom, 

združeniam, organizáciám a podnikom. 
(540) 

  
 

(591) červená, čierna, biela 
(732) DT LEGAL, s. r. o., Kvačalova 28, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Tomka Dušan, Mgr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223250 
(151) 12.11.2008 
(156) 14.11.2017 
(180) 14.11.2027 
(210) 6306-2007 
(220) 14.11.2007 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 35 
(511) 35 - Agentúry zaoberajúce sa exportom a impor-

tom, agentúrne služby ohodnocovania výrobkov, 
ponuky a predaja pre domácich a zahraničných 
výrobcov; zásobovacie služby pre iných; dražby; 
dražby prostredníctvom internetu; vykonávanie 
prieskumu trhu; vykonávanie prieskumu verejnej 
mienky; vykonávanie prieskumu hodnotenia te-
levíznych programov; vykonávanie obchodného 
prieskumu; styky s verejnosťou (public relations); 
zásielkový predaj; obchodné služby umožňujúce 
domáci nákup prostredníctvom televízie; malo-
obchodné služby s elektrickými zariadeniami  
a elektronickými nástrojmi prostredníctvom in-
ternetu; maloobchodné služby s elektrickými za-
riadeniami a elektronickými nástrojmi poskyto-
vané prostredníctvom elektronických prostried-
kov; maloobchodné služby s elektrickými zaria-
deniami a elektronickými nástrojmi; zbieranie  
a zoraďovanie údajov do počítačových databáz;  
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 zostavovanie (kompilácia) počítačových databáz; 
vedenie kartoték (registrov) v počítači; vyhľadá-
vacie služby v automatizovaných dátových súbo-
roch; vedenie automatizovaných databáz. 

(540) 

  
 

(732) MITAC INTERNATIONAL CORP., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsin- 
-chu Hsien, TW; 

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

 
 

(111) 223403 
(151) 11.12.2008 
(156) 24.7.2017 
(180) 24.7.2027 
(210) 1369-2007 
(220) 24.7.2007 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 16, 29, 35, 40 
(511) 16 - Baliaci papier, brožované knihy, brožúry, 

brožúrky, bublinové obaly z plastických materiá-
lov (na balenie), etikety s výnimkou textilných, 
fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendá-
re, kartón, lepenka, katalógy, lepenkové alebo 
papierové škatule, lepenkové alebo papierové oba-
ly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
obaly (papiernický tovar), papiernický tovar, pla-
gáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z pa-
piera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky, tlačené reklamné materiá-
ly, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera ale-
bo plastických materiálov. 
29 - Šunka. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, rek-
lamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom  
a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť 
s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a rek-
lamné účely, organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poraden-
stvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií, predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja, rozširovanie reklamných oz-
namov, rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), 
spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záz-
namov a periodických a neperiodických publiká-
cií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, 
vydávanie reklamných alebo náborových textov, 
obchodné alebo podnikateľské informácie, ko-
merčné informačné kancelárie, prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení, marketingové štú-
die, nábor zamestnancov, obchodný alebo podni-
kateľský prieskum, obchodný manažment a pod-
nikové poradenstvo, prenájom predajných auto-
matov, predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja, predvádzanie to-
varu. 

40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spra-
covanie mäsa, údenie potravín, konzervovanie pot-
ravín a nápojov, porážanie dobytka, výsek mäsa. 

(540) Anthony šunka 
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimav-

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

 
 

(111) 223405 
(151) 11.12.2008 
(156) 24.7.2017 
(180) 24.7.2027 
(210) 1371-2007 
(220) 24.7.2007 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 16, 29, 35, 40 
(511) 16 - Baliaci papier, brožované knihy, brožúry, 

brožúrky, bublinové obaly z plastických materiá-
lov (na balenie), etikety s výnimkou textilných, 
fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendá-
re, kartón, lepenka, katalógy, lepenkové alebo pa-
pierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
obaly (papiernický tovar), papiernický tovar, pla-
gáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z pa-
piera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky, tlačené reklamné materiá-
ly, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera ale-
bo plastických materiálov. 
29 - Šunka. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, rek-
lamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom  
a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť 
s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a rek-
lamné účely, organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poraden-
stvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií, predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja, rozširovanie reklamných oznamov, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie 
textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-
riodických a neperiodických publikácií, vydáva-
nie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie 
reklamných alebo náborových textov, obchodné 
alebo podnikateľské informácie, komerčné infor-
mačné kancelárie, prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení, marketingové štúdie, nábor za-
mestnancov, obchodný alebo podnikateľský pries-
kum, obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo, prenájom predajných automatov, predvádza-
nie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja, predvádzanie tovaru. 
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spra-
covanie mäsa, údenie potravín, konzervovanie pot-
ravín a nápojov, porážanie dobytka, výsek mäsa. 

(540) Fit šunka 
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimav-

ská Sobota, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 223406 
(151) 11.12.2008 
(156) 24.7.2017 
(180) 24.7.2027 
(210) 1372-2007 
(220) 24.7.2007 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 16, 29, 35, 40 
(511) 16 - Baliaci papier, brožované knihy, brožúry, 

brožúrky, bublinové obaly z plastických materiá-
lov (na balenie), etikety s výnimkou textilných, fo-
tografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, 
kartón, lepenka, katalógy, lepenkové alebo papie-
rové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), oba-
ly (papiernický tovar), papiernický tovar, plagá-
ty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z pa-
piera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky, tlačené reklamné materiá-
ly, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera ale-
bo plastických materiálov. 
29 - Šunka. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, rek-
lamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom  
a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť 
s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a rek-
lamné účely, organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poraden-
stvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií, predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja, rozširovanie reklamných oznamov, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie 
textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-
riodických a neperiodických publikácií, vydáva-
nie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie 
reklamných alebo náborových textov, obchodné 
alebo podnikateľské informácie, komerčné infor-
mačné kancelárie, prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení, marketingové štúdie, nábor za-
mestnancov, obchodný alebo podnikateľský prie-
skum, obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo, prenájom predajných automatov, pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja, predvádzanie tovaru. 
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spra-
covanie mäsa, údenie potravín, konzervovanie pot-
ravín a nápojov, porážanie dobytka, výsek mäsa. 

(540) Pálfy šunka 
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimav-

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

 
 

(111) 223755 
(151) 19.1.2009 
(156) 24.7.2017 
(180) 24.7.2027 
(210) 1368-2007 
(220) 24.7.2007 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 16, 29, 35, 40 
 

(511) 16 - Baliaci papier, brožované knihy, brožúry, 
brožúrky, bublinové obaly z plastických materiá-
lov (na balenie), etikety s výnimkou textilných, 
fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendá-
re, kartón, lepenka, katalógy, lepenkové alebo 
papierové škatule, lepenkové alebo papierové oba-
ly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
obaly (papiernický tovar), papiernický tovar, pla-
gáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z pa-
piera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky, tlačené reklamné materiá-
ly, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera ale-
bo plastických materiálov. 
29 - Výrobky z mäsa, predovšetkým nárezy. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, rek-
lamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom  
a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť 
s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a rek-
lamné účely, organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poraden-
stvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií, predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja, rozširovanie reklamných oznamov, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie 
textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-
riodických a neperiodických publikácií, vydáva-
nie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie 
reklamných alebo náborových textov, obchodné 
alebo podnikateľské informácie, komerčné infor-
mačné kancelárie, prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení, marketingové štúdie, nábor za-
mestnancov, obchodný alebo podnikateľský pries-
kum, obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo, prenájom predajných automatov, predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja, predvádzanie tovaru. 
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spra-
covanie mäsa, údenie potravín, konzervovanie pot-
ravín a nápojov, porážanie dobytka, výsek mäsa. 

(540) Spišský nárez 
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimav-

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

 
 

(111) 223993 
(151) 13.2.2009 
(156) 19.6.2018 
(180) 19.6.2028 
(210) 1222-2008 
(220) 19.6.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 45 
(511) 45 - Právne služby poskytované jednotlivcom, 

združeniam, organizáciám a podnikom; osobné  
a sociálne služby poskytované tretími osobami na 
uspokojovanie potrieb jednotlivcov; bezpečnost-
né služby na ochranu osôb a majetku. 

(540) Náruč záchrany 
(732) Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior, 

Fedákova 5, 841 02 Bratislava, SK; 
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(111) 225044 
(151) 4.6.2009 
(156) 8.11.2017 
(180) 8.11.2027 
(210) 2038-2007 
(220) 8.11.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Prevádzkovanie hracích automatov, prevádz-

kovanie priestorov s hracími automatmi, hranie  
o peniaze, prevádzkovanie kasín, zábava, poba-
venie, nočné kluby. 

(540) UNIVERS GROUP 
(732) Valenčík Rastislav, Ing., SNP 763/21, 905 01 Se-

nica, SK; 
(740) Kubicová, Benkóczki, Baláž - advokáti, s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 226346 
(151) 13.11.2009 
(156) 20.9.2017 
(180) 20.9.2027 
(210) 6080-2007 
(220) 20.9.2007 
(442) 6.8.2009 
(450) 7.1.2010 

 9 (511) 1, 2, 17, 19 
(511) 1 - Chemické prípravky používané ako tesniaca 

hmota (anglicky sealant); lepidlá na priemyselné 
účely; chemické prípravky patriace do tejto trie-
dy; polymérne emulzie na použitie vo výrobe; 
spojivá (činidlá) zahrnuté v tejto triede. 
2 - Farba na použitie na ráfiky a pneumatiky au-
tomobilov; ochranné nátery (vo forme farby ale-
bo iné) vrátane tých, ktoré sú zamerané na použi-
tie na alebo v súvislosti s automobilmi; farby do 
automobilov; farby s variabilnou aplikáciou; tes-
niace prostriedky v podobe náteru. 
17 - Kaučukové roztoky; zlúčeniny z prírodného 
a syntetického latexu; baliace, tesniace a izolačné 
materiály zahrnuté v tejto triede; tmely a spojivá 
patriace do tejto triedy. 
19 - Cementová kaša (riedka malta), malty vráta-
ne spojivovej malty, poterové materiály, pod-
lahové materiály a stavebné materiály patriace do 
triedy 19. 

(540) 

  
 

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, GB; 

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

 
 
 

(111) 227301 
(151) 1.4.2010 
(156) 21.6.2017 
(180) 21.6.2027 
(210) 1122-2007 
(220) 21.6.2007 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 9, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Hardvér pre počítače; počítačový softvér; po-

čítačové programy; periférne zariadenia pre počí-
tače. 
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch pre zákazníkov; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; spracovanie textov. 
37 - Montáž, údržba a opravy kancelárskych stro-
jov a zariadení; montáž, údržba a opravy počíta-
čov; montáž, údržba a opravy telekomunikač-
ných zariadení. 
38 - Prenájom zariadení na prenos informácií; 
služby poskytované elektronickými tabuľami. 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (web-
stránkach); návrh počítačových systémov; pora-
denstvo v oblasti počítačového hardvéru; prená-
jom počítačového softvéru; prevod a konverzia 
počítačových programov a údajov (okrem fyzic-
kej konverzie); prevod a konverzia údajov a do-
kumentov z fyzických médií na elektronické mé-
diá; prieskum v oblasti využitia počítačov; servis 
počítačových programov; vytváranie a udržiava-
nie počítačových stránok (webstránok) pre zá-
kazníkov; zhotovovanie kópií počítačových prog-
ramov. 

(540) ICSS 
(732) ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01 Stará 

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

 
 

(111) 232957 
(151) 14.8.2012 
(156) 20.9.2017 
(180) 20.9.2027 
(210) 6079-2007 
(220) 20.9.2007 
(442) 3.5.2012 
(450) 2.10.2012 

 9 (511) 1, 2, 16, 17, 19 
(511) 1 - Chemické prípravky používané ako tesniaca 

hmota (sealant); lepidlá na priemyselné účely; 
chemické prípravky patriace do tejto triedy; poly-
mérne emulzie na použitie vo výrobe; spojivá 
(činidlá) zahrnuté v tejto triede. 
2 - Farba na použitie na ráfiky a pneumatiky au-
tomobilov; ochranné nátery (vo forme farby ale-
bo iné) vrátane tých, ktoré sú zamerané na použi-
tie na/ alebo v súvislosti s automobilmi; farby na 
automobily; farby s variabilnou aplikáciou; tes-
niace prostriedky v podobe náteru. 
16 - Lepidlá na kancelárske účely alebo pre do-
mácnosť; chemické spojivá na použitie v domác-
nosti alebo na papier. 
17 - Kaučukové roztoky; zlúčeniny z prírodného 
a syntetického latexu; baliace, tesniace a izolačné 
materiály zahrnuté v tejto triede; tmely a spojivá 
patriace do tejto triedy. 
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19 - Cementová kaša (riedka malta), malty vráta-
ne spojivovej malty, poterové materiály, podlaho-
vé materiály a stavebné materiály patriace do 
triedy 19. 

(540) DUNLOP 
(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED, Unit 

A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 240440 
(151) 17.8.2015 
(156) 27.12.2017 
(180) 27.12.2027 
(210) 2198-2014 
(220) 27.12.2007 
(442) 5.5.2015 
(450) 2.10.2015 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Cukor, tapioka a ságo, kávové náhradky; múka 

a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, jemné pe-
čivo a cukrovinky, zmrzliny; med, melasa; drož-
die, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky 
(ako chuťové prísady); korenie; ľad. 

(540) 

  
(591) modrá 
(732) GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., Prolongación 

Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blan-
ca Santa Fe, 01210, Mexico, Distrito Federal, MX; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 
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Prevody a prechody práv 
 
 

(111) 181732 
(210) 824-95 
(732) Pernod Ricard Denmark A/S, Kanonbadsvej 8, 

1437 Copenhagen K, DK; 
(770) V&S Danmark Aps, Kanonbadsvej 8, 1437 Co-

penhagen K, DK; 
(580) 18.7.2017 

 
 

(111) 181732 
(210) 824-95 
(732) Comrie Denmark A/S, Kanonbadsvej 8, DK-1437 

Copenhagen K, DK; 
(770) Pernod Ricard Denmark A/S, Kanonbadsvej 8, 

1437 Copenhagen K, DK; 
(580) 18.7.2017 

 
 

(111) 191884 
(210) 1501-98 
(732) CEPS a.s., Belnická 628, 252 42 Jesenice, CZ; 
(770) SEPS, a. s., Belnická 628, 252 42 Jesenice, CZ; 
(580) 1.8.2017 

 
 

(111) 191884 
(210) 1501-98 
(732) SEPS, a.s., Údernícka 11, 851 01 Bratislava - 

mestská časť Petržalka, SK; 
(770) CEPS a.s., Belnická 628, 252 42 Jesenice, CZ; 
(580) 1.8.2017 

 
 

(111) 215989 
(210) 185-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 216877 
(210) 491-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 217436 
(210) 489-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 217437 
(210) 490-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 217438 
(210) 492-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 217602 
(210) 1542-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 217603 
(210) 1543-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 218677 
(210) 1544-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 218893 
(210) 2334-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 218894 
(210) 2336-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 218895 
(210) 2337-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 219037 
(210) 518-2007 
(732) FILMBOX INTERNATIONAL LTD., Chiswick 

Park/Building 3, 566 Chiswick High Street, Chis-
wick, London W4 5YA, GB; 

(770) SPI International B.V., Laan Copes van Catten-
burch 52, 2585 GB 's-Gravenhage, NL; 

(580) 19.7.2017 
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(111) 219438 
(210) 2338-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 219801 
(210) 2335-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 219802 
(210) 2339-2006 
(732) DEK a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(770) DEKTRADE a.s., Tiskařská 10/257, 108 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 224084 
(210) 5607-2008 
(732) IN2 MEDIA s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Brati-

slava, SK; 
(770) IN2 s. r. o., Dunajská 2, 811 08 Bratislava, SK; 
(580) 17.7.2017 

 
 

(111) 227173 
(210) 1478-2009 
(732) GASTRO 2, s.r.o., Kováčska 49, 040 01 Košice- 

-Staré Mesto, SK; 
(770) GASTRONOMY Group s.r.o., Moldavská cesta 45, 

040 11 Košice, SK; 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 227176 
(210) 1477-2009 
(732) GASTRO 2, s.r.o., Kováčska 49, 040 01 Košice- 

-Staré Mesto, SK; 
(770) GASTRONOMY Group s.r.o., Moldavská cesta 45, 

040 11 Košice, SK; 
(580) 3.8.2017 

 
 
 
 

(111) 228991 
(210) 5367-2010 
(732) SDI Chemical Co., Ltd, 334-27, Yeosusandan-ro, 

Yeosu-si, Jeollanam-do, KR; 
(770) Samsung SDI Co., Ltd., 150-20, Gongse-ro, Gi-

heung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 446-577, KR; 
(580) 1.8.2017 

 
 

(111) 230042 
(210) 5633-2010 
(732) Beton Brož s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice, CZ; 
(770) Brož Libor, Dědina 484, 683 54 Outnice, CZ; 
(580) 19.7.2017 

 
 

(111) 232666 
(210) 2064-2011 
(732) DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, 042 47 Ko-

šice, SK; 
(770) DadinaDobrota s.r.o., Štefánikova 42, 040 01 Ko-

šice 1, SK; 
(580) 7.8.2017 

 
 

(111) 243702 
(210) 937-2016 
(732) TOVES s.r.o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava, SK; 
(770) Bugeľová Barbora, JUDr., Ľanová 6, 821 01 Bra-

tislava, SK; 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 244531 
(210) 1417-2016 
(732) WHY KOUD s. r. o., Lubinská 6, 811 03 Brati-

slava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(770) WHYyes s.r.o., Rozvodná 15, 831 01 Bratislava - 

mestská časť Nové Mesto, SK; 
(580) 1.8.2017 

 
 

(111) 244532 
(210) 1418-2016 
(732) WHY KOUD s. r. o., Lubinská 6, 811 03 Brati-

slava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(770) WHYyes s.r.o., Rozvodná 15, 831 01 Bratislava - 

mestská časť Nové Mesto, SK; 
(580) 1.8.2017 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 173530 
(210) 64626 
(732) Cebia, spol. s r. o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 

Praha 4, CZ; 
(580) 17.7.2017 

 
 

(111) 181732 
(210) 824-95 
(732) Pernod Ricard Denmark A/S, Vesterbrogade 149, 

1620 Copenhagen V, DK; 
(580) 18.7.2017 

 
 

(111) 187480 
(210) 1684-97 
(732) Business Media Holding s.r.o., Nádražní 762/32, 

150 00 Praha, CZ; 
(580) 2.8.2017 

 
 

(111) 188639 
(210) 3588-97 
(732) SAINT-GOBAIN ADFORS Canada, Ltd., 201 Hu-

gel Avenue, Midland, Ontario L4RG1, US; 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 188896 
(210) 2223-97 
(732) P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o. o., ul. Krotoszyń- 

ska 150, 63-430 Odolanów, PL; 
(580) 31.7.2017 

 
 

(111) 189439 
(210) 3157-97 
(732) Agentúra Aurum, spol. s r.o., Mudrochova 2, 831 06 

Bratislava, SK; 
(580) 12.7.2017 

 
 

(111) 193153 
(210) 3635-97 
(732) P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 

150, 63-430 Odolanów, PL; 
(580) 31.7.2017 

 
 

(111) 194296 
(210) 2544-99 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 194301 
(210) 2549-99 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 
 

(111) 194303 
(210) 2551-99 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 194305 
(210) 2553-99 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 194308 
(210) 2557-99 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 198897 
(210) 3968-2000 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 200347 
(210) 1630-2001 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 200349 
(210) 1632-2001 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 200350 
(210) 1633-2001 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 200741 
(210) 2935-2001 
(732) PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 

Bratislava, SK; 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 200742 
(210) 2936-2001 
(732) PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 

Bratislava, SK; 
(580) 3.8.2017 
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(111) 201763 
(210) 2554-99 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 201767 
(210) 3970-2000 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 207960 
(210) 3971-2000 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 208383 
(210) 2955-2003 
(732) PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 

Bratislava, SK; 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 208700 
(210) 1935-2003 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 215376 
(210) 6235-2005 
(732) PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 

Bratislava, SK; 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 215393 
(210) 6260-2005 
(732) PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 

Bratislava, SK; 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 215900 
(210) 2282-2005 
(732) PREMATLAK, a.s., Častkovce 350, 916 27 Čas-

tkovce, SK; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 220038 
(210) 125-2007 
(732) Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, SK; 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 220587 
(210) 5637-2007 
(732) RK s.r.o., Kuzmányho 713/3, 911 01 Trenčín, SK; 
(580) 2.8.2017 

 
 

(111) 220589 
(210) 5639-2007 
(732) RK s.r.o., Kuzmányho 713/3, 911 01 Trenčín, SK; 
(580) 2.8.2017 

 
 

(111) 220685 
(210) 938-2007 
(732) COM-KLIMA, s.r.o., Ul. Á. Jedlika 4554, 945 01 

Komárno, SK; 
(580) 1.8.2017 

 
 

(111) 220741 
(210) 5069-2007 
(732) SLOVARM, a.s., Dolná 1259/2, 907 01 Myjava, 

SK; 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 221829 
(210) 1912-2007 
(732) Selecká Slavka, Sebedín-Bečov, Bečov 48, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
(580) 1.8.2017 

 
 

(111) 222311 
(210) 1004-2007 
(732) UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová 

spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, SK; 
(580) 2.8.2017 

 
 

(111) 223394 
(210) 5776-2008 
(732) PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 

Bratislava, SK; 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 223741 
(210) 5767-2008 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 226126 
(210) 621-2009 
(732) CREATION BUSINESS, s.r.o., Rázusova 40, 

949 01 Nitra, SK; 
(580) 27.7.2017 

 
 

(111) 227541 
(210) 5613-2009 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 228188 
(210) 304-2010 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 
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(111) 228220 
(210) 335-2010 
(732) CREATION BUSINESS, s.r.o., Rázusova 40, 

949 01 Nitra, SK; 
(580) 27.7.2017 

 
 

(111) 228991 
(210) 5367-2010 
(732) Lotte Advanced Materials Co., Ltd., 334-27, Yeo-

susandan-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do, KR; 
(580) 1.8.2017 

 
 

(111) 231035 
(210) 690-2011 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 231318 
(210) 5435-2011 
(732) PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 

Bratislava, SK; 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 231934 
(210) 1523-2011 
(732) CREATION BUSINESS, s.r.o., Rázusova 40, 

949 01 Nitra, SK; 
(580) 27.7.2017 

 
 

(111) 232666 
(210) 2064-2011 
(732) DadinaDobrota s.r.o., Štefánikova 42, 040 01 

Košice 1, SK; 
(580) 7.8.2017 

 
 

(111) 233883 
(210) 689-2011 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 
 

(111) 240391 
(210) 140-2015 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 240412 
(210) 141-2015 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 240413 
(210) 142-2015 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 240414 
(210) 143-2015 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 240415 
(210) 146-2015 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 244070 
(210) 144-2015 
(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(580) 26.7.2017 

 
 

(111) 244628 
(210) 1827-2016 
(732) BEZVODY. cz s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Pra-

ha, CZ; 
(580) 8.8.2017 
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Licenčné zmluvy registrované 
 
 

(111) 212551 
(210) 3197-2004 
(732) VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
(791) EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s., Ra-

čianska 96, 831 02 Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.10.2015 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 212551 
(210) 3197-2004 
(732) VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
(791) V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, Námestie SNP 3, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 13.11.2013 
(580) 3.8.2017 

 
 

(111) 213334 
(210) 3198-2004 
(732) VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
(791) EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s., Ra-

čianska 96, 831 02 Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.10.2015 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 213334 
(210) 3198-2004 
(732) VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
(791) V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, Námestie SNP 3, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 13.11.2013 
(580) 8.8.2017 

 
 
 

(111) 224751 
(210) 619-2006 
(732) VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
(791) EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s., Ra-

čianska 96, 831 02 Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.10.2016 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 224751 
(210) 619-2006 
(732) VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
(791) V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, Námestie SNP 3, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 13.11.2013 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 237920 
(210) 2133-2013 
(732) VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
(791) EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s., Ra-

čianska 96, 831 02 Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.10.2015 
(580) 8.8.2017 

 
 

(111) 237920 
(210) 2133-2013 
(732) VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
(791) V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, Námestie SNP 3, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 13.11.2013 
(580) 8.8.2017 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 
 
 

(111) 179623 
(210) 1573-94 
(732) KELLYS BICYCLES s.r.o., Slnečná cesta 374, 

922 01 Veľké Orvište, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 17.7.2017 
(580) 25.7.2017 

 
 

(111) 208421 
(210) 3100-2003 
(732) KELLYS BICYCLES s.r.o., Slnečná cesta 374, 

922 01 Veľké Orvište, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 17.7.2017 
(580) 25.7.2017 

 
 

(111) 229906 
(210) 597-2009 
(732) KELLYS BICYCLES s.r.o., Slnečná cesta 374, 

922 01 Veľké Orvište, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 17.7.2017 
(580) 25.7.2017 

 
 

(111) 229907 
(210) 596-2009 
(732) KELLYS BICYCLES s.r.o., Slnečná cesta 374, 

922 01 Veľké Orvište, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 17.7.2017 
(580) 25.7.2017 

 
 

(111) 236501 
(210) 1039-2011 
(732) KELLYS BICYCLES s.r.o., Slnečná cesta 374, 

922 01 Veľké Orvište, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 17.7.2017 
(580) 25.7.2017 

 
 

(111) 241505 
(210) 5588-2014 
(732) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Kar-

lín, 186 00 Praha 8, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 28.6.2017 
(580) 25.7.2017 

 
 

(111) 241959 
(210) 5584-2014 
(732) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Kar-

lín, 186 00 Praha 8, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 28.6.2017 
(580) 25.7.2017 

 
 

(111) 241960 
(210) 5589-2014 
(732) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Kar-

lín, 186 00 Praha 8, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 28.6.2017 
(580) 25.7.2017 

 
 

(111) 244784 
(210) 5587-2014 
(732) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Kar-

lín, 186 00 Praha 8, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 28.6.2017 
(580) 25.7.2017 
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Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 1220-2016 
(220) 31.5.2016 
(800) 1 349 728, 22.11.2016 

 
 

(210) 2637-2016 
(220) 20.12.2016 
(800) 1 356 872, 16.3.2017 

 
 

(111) 236391 
(210) 5733-2012 
(220) 22.10.2012 
(800) 1 358 556, 26.1.2017 

 
 

(111) 244413 
(210) 1491-2016 
(220) 12.7.2016 
(800) 1 356 846, 21.7.2016 

 
 

(111) 245422 
(210) 1289-2016 
(220) 10.6.2016 
(800) 1 346 458, 10.6.2016 

 
 

(111) 245425 
(210) 5217-2016 
(220) 31.5.2016 
(800) 1 345 552, 20.10.2016 

 
 

(111) 245426 
(210) 869-2016 
(220) 19.4.2016 
(800) 1 350 866, 18.10.2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) 
 
214800 26.07.2015 
215645 14.11.2015 
218571 14.11.2016 

219700 13.10.2016 
236864 31.07.2017 
238551 31.07.2017 

 
 
 
 
 

Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 
 
 

(111) 229366 
(210) 5482-2010 
(220) 1.7.2010 
(580) 1.7.2010 

 9 (511) 5, 29 
(511) 5 - Potrava pre dojčatá; sladové mliečne nápoje 

na lekárske účely; doplnky výživy na lekárske 
účely; tuky na lekárske účely. 
29 - Jedlé tuky; jedlé oleje. 

 
 

(111) 229367 
(210) 5483-2010 
(220) 1.7.2010 
(580) 1.7.2010 

 9 (511) 5, 29 
(511) 5 - Potrava pre dojčatá; sladové mliečne nápoje 

na lekárske účely; doplnky výživy na lekárske 
účely; tuky na lekárske účely. 
29 - Jedlé tuky; jedlé oleje. 

 
 

(111) 229368 
(210) 5484-2010 
(220) 1.7.2010 
(580) 1.7.2010 

 9 (511) 5, 29 
(511) 5 - Potrava pre dojčatá; sladové mliečne nápoje 

na lekárske účely; doplnky výživy na lekárske 
účely; tuky na lekárske účely. 
29 - Jedlé tuky; jedlé oleje. 
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Opravy dátumov 
 
 

(111) 245112 
(210) 2136-2016 
(156) 20.5.2027 
 Vestník č. 8/2017 - str. 386 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opravy adries 
 
 

(111) 185973 
(210) 2332-96 
(732) McKINSEY & COMPANY, INC., 711 Third Ave 4th 

Floor, New York, NY 10017, US; 
 Vestník č. 3/1999 - str. 129 
 Vestník č. 9/1999 - str. 191 
 Vestník č. 1/2007 - str. 239 
 Vestník č. 5/2017 - str. 259, 335 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 190681 
(210) 1919-97 

 7 (511) 10, 35, 42 
(511) 10 - Stroje na použitie v zdravotníctve, a to chirur-

gické, lekárske, zubárske, zverolekárske a ich časti. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými to-
varmi. 
42 - Prenájom strojov a prístrojov na použitie  
v zdravotníctve, a to chirurgických, lekárskych, 
zubárskych a zverolekárskych. 

(580) 16.8.2017 
 
 
 
 

(111) 190682 
(210) 1920-97 

 7 (511) 10, 35, 42 
(511) 10 - Stroje na použitie v zdravotníctve, a to chirur-

gické, lekárske, zubárske, zverolekárske a ich časti. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými to-
varmi. 
42 - Prenájom strojov a prístrojov na použitie  
v zdravotníctve, a to chirurgických, lekárskych, 
zubárskych a zverolekárskych. 

(580) 16.8.2017 
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