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

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

organizácia duševného 
vlastníctva (ARIPO) 

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

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

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

EA Eurázijská patentová 
organizácia (EAPO) 

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

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

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

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

Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva 
(WIPO) 

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

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

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

(OAPI) 
OM Omán 
 
 



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

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

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

duševného vlastníctva 
(WIPO) 

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

ochranu nových odrôd rastlín  
(UPOV) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
A3 Zverejnené patentové prihlášky podľa zákona  

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

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

 
 
 
 
 

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

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

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

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

bo vydania európskeho patentového spisu 
 

 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2018.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2018. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2018 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2018.01. 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 2018.01. 
 
 
 
 
 

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 
GD9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

patentové prihlášky 
GD9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na paten-

tové prihlášky 
RL9A Prepis prihlasovateľa patentovej prihlášky (na zá-

klade rozhodnutia súdu) 
 
 

FG4A Udelené patenty 
MA4A Zaniknuté patenty vzdaním sa 
MC4A Zrušené patenty 
MG4A Čiastočne zrušené patenty 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích 

poplatkov 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy) 
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (ukonče-

nie zálohov) 
QA4A Ponuky licencií na patenty 
QA4A Späťvzatia ponúk licencií na patenty 
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

patenty 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na patenty 
RL4A Prepis majiteľa patentu (na základe rozhodnutia 

súdu) 
SB4A Patenty zapísané do registra po odtajnení 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v patentových prihláškach 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB9A Opravy mien 
HC9A Zmeny mien 
HD9A Opravy adries 
HE9A Zmeny adries 
HF9A Opravy dátumov 
HG9A Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH9A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK9A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
 
Opravy v udelených ochranných dokumentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
TA4F Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4F Opravy mien 
TC4F Zmeny mien 
TD4F Opravy adries 
TE4F Zmeny adries 
TF4F Opravy dátumov 
TG4F Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4F Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4F Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
2-2017 F16B  5/00 
3-2017 F16B  7/00 

7-2017 F03D  3/00 
8-2017 G01N 25/00 

10-2017 A47K  5/00 
11-2017 B23B 27/00 

50004-2017 C05G  3/00 

 
 

(51) A47K 5/00, B05B 11/00 
(21) 10-2017 
(22) 2.2.2017 
(71) Samko Ján, Žilina, SK; 
(72) Samko Ján, Žilina, SK; 
(54) Nádoba na výrobu peny z tekutého mydla 
(57) Nádoba (1) na výrobu peny z tekutého mydla je  

z vrchu uzatvorená jednoduchým uzáverom (2), 
zospodu má otvor (3), cez ktorý je pripojený obal 
(4) s dávkovačom (5) tekutého prostriedku. 

 

  
 
 

(51) B23B 27/00, B23B 29/00 
(21) 11-2017 
(22) 1.2.2017 
(67) 21-2017 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

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

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

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

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

 
 
 

  
 
 

(51) C05G 3/00, C05G 1/00, C05D 9/00 
(21) 50004-2017 
(22) 1.2.2017 
(71) Bioka s.r.o., Šenkvice, SK; 
(72) Ivan Kakalik, Ing., PhD., Šenkvice, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Kvapalné hnojivo s obsahom mikroelementov 
(57) Opísané sú hnojivá obsahujúce vápnik (Ca), hor-

čík (Mg), bór (B), kobalt (Co), meď (Cu), železo 
(Fe), mangán (Mn), molybdén (Mo) a zinok (Zn), 
ktoré sú v komplexe s chelatačnými činidlami. 
Okrem toho hnojivá obsahujú aj etoxylované al-
koholy alebo etoxylované estery mastných kyse-
lín, mastné kyseliny, monoterpény, 2-etanolamín 
alebo amoniak. 

 
 

(51) F03D 3/00, F03D 80/00, H02K 7/00 
(21) 7-2017 
(22) 23.1.2017 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Svrček Štefan, Voderady, SK; Pokorný Peter, doc. 

Ing., PhD., Trnava, SK; Václav Štefan, doc. Ing., 
PhD., Trnava, SK; Mĺkva Miroslava, doc. Ing., 
PhD., Veľké Kostoľany, SK; Božek Pavol, prof. 
Ing., CSc., Voderady, SK; Čička Roman, doc. 
Ing., PhD., Trnava, SK; Senderská Katarína, Ing., 
PhD., Košice, SK; 

(54) Dvojosová horizontálna turbína 
(57) Dvojosová horizontálna turbína pozostáva z val-

ca (1) a valca (2), ktoré obsahujú drážky (3) s ob-
tekajúcimi plochami (4). Medzi valcom (1) a val-
com (2) je medzera na obtekanie média a sú spo-
jené stálym prevodom (P) s výstupným hriade-
ľom (H) na zabezpečenie synchronizácie otáčok. 
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(51) F16B 5/00, E04B 1/00 
(21) 2-2017 
(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 rýchlo-
upínací 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 pr-
vej spájanej plochy (1) a ďalej pozostáva z druhej 
spájanej plochy (3) so sústavou druhých spojova-
cích výrezov (4) v okrajových hranách druhej spá-
janej plochy (3). Pritom prvé spojovacie výrezy 
(2) prvej spájanej plochy (1) a druhé spojovacie 
výrezy (4) druhej spájanej plochy (3) sú v zákryte. 
Ďalej pozostáva zo sústavy spojovacích skrutiek 
(5) s hranatým driekom (6) osadeným za hlavou 
(7) spojovacej skrutky (5), pričom spojovacia 
skrutka (5) je vybavená čiastočne naskrutkovanou 
maticou (8). Hranaté drieky (6) spojovacích skru-
tiek (5) sú uložené na dnách prvých spojovacích 
výrezov (2) prvej spájanej plochy (1) a na dnách 
druhých spojovacích výrezov (4) druhej 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 vonkajšiu stranu prvej spá-
janej plochy (1) alebo naopak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) F16B 7/00, E04B 1/00 
(21) 3-2017 
(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 časti 
technologické vybranie (8), do ktorého je vsunutý 
a pevne spojený spojovací tyčový prvok (5). Upí-
nacia doska (6) má tvar steny objemového útvaru 
väzobného montážneho modulu (4), pričom v ok-
rajových hranách upínacej dosky (6) je rozmies-
tnená sústava striedavo usporiadaných prvých úz-
kych spojovacích výrezov (2) a druhých širokých 
spojovacích výrezov (3). Spojovací tyčový prvok 
(5) je ukončený klipovým zámkom (8) komple-
mentárnym k tvarovému vybraniu (1) v centrál-
nych častiach stien objemového útvaru väzobného 
montážneho modulu (4). 
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(51) G01N 25/00, B01L 99/00 
(21) 8-2017 
(22) 30.1.2017 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Martinka Jozef, doc. Ing., PhD., Železná Breznica, 

SK; Balog Karol, prof. Ing., PhD., Ivánka pri Du-
naji, SK; Čička Roman, doc. Ing., PhD., Trnava, 
SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Aparatúra na stanovenie minimálnej teploty 

iniciácie horľavých kvapalín a spôsob 
(57) Aparatúra na stanovenie minimálnej teploty ini-

ciácie horľavých kvapalín pozostáva z výhrevnej 
dosky (1) so zabudovanými výhrevnými telesami 
(3) pripojenými cez autotransformátor (8) na zdroj 
(2) striedavého napätia, pričom výhrevná doska 
(1) má meranú oblasť, v ktorej je inštalovaný ter-
močlánok (9) pripojený na zobrazovaciu jednotku 
(10). Nad meranou oblasťou výhrevnej dosky (1) 
je v držiaku (13) pipety (7) výškovo prestaviteľne 
prichytená pipeta (7). Medzi meranou oblasťou 
výhrevnej dosky (1) a pipetou (7) sú umiestnené 
hroty iskrového iniciátora (11), ktorý je pripojený 
na regulovateľný zdroj (12) vysokého napätia, pri-
čom hroty iskrového iniciátora (11) sú výškovo 
prestaviteľne prichytené v držiaku (16) iskrového 
iniciátora (11). 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A47K  5/00  10-2017 
B23B 27/00  11-2017 

C05G  3/00  50004-2017 
F03D  3/00          7-2017 

F16B  5/00  2-2017 
F16B  7/00  3-2017 

G01N 25/00  8-2017 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
288578 A63B 23/00 
288579 E03C  1/00 
288580 G01K 17/00 

288581 A61L 15/00 
288582 C04B 28/00 
288583 A01K 97/00 

288584 F03B  7/00 
288585 F24F 12/00 
288586 C22C 45/00 

288587 G01B 21/00 
288588 B25J  9/00 

 
 

(51) A01K 97/00 
(11) 288583 
(21) 35-2014 
(22) 26.5.2014 
(40) 3.12.2015 
(73) Puskárik Ján, Veľké Kapušany, SK; 
(72) Puskárik Ján, Veľké Kapušany, SK; 
(54) Stojan na rybársku udicu 

 
 

(51) A61L 15/00, A61K 31/00, A61K 38/00, 
 A61P 17/00 
(11) 288581 
(21) 5032-2015 
(22) 10.7.2015 
(40) 2.2.2017 
(73) Ústav experimentálnej farmakológie a toxikoló-

gie SAV, Bratislava, SK; 
(72) Šoltés Ladislav, Ing., DrSc., Bratislava, SK; Ta-

mer Mahmoud Tamer Abdel Razik, Dr., Káhira, 
EG; Veverka Miroslav, Ing., CSc., Bratislava, 
SK; Valachová Katarína, RNDr. PhD., Dubnica 
nad Váhom, SK; MohyEldin Mohamed Samir, 
Prof., Káhira, EG; 

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

(54) Samoasociujúce biopolymérové membrány ako 
nosiče liečivých prípravkov s antioxidačnými 
vlastnosťami a ich použitie 

 
 

(51) A63B 23/00, A63B 24/00, A61B 5/00, A61H 1/00 
(11) 288578 
(21) 5038-2014 
(22) 22.8.2014 
(40) 1.3.2016 
(73) Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

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

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

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

tréningové a/alebo rehabilitačné zariadenie sva-
lov trupu 

 
 
 
 
 
 
 

(51) B25J 9/00, B25J 13/00, B25J 19/00 
(11) 288588 
(21) 50013-2015 
(22) 17.2.2014 
(40) 3.9.2015 
(67) 50014-2014 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, 

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

(54) Adaptívny systém riadenia aktuátora s umelý-
mi svalmi s optimalizovaným fuzzy regulátorom 

 
 

(51) C04B 28/00, C04B 18/00, C04B 7/00, C04B 16/00 
(11) 288582 
(21) 50031-2015 
(22) 12.6.2015 
(40) 3.1.2017 
(73) CRH (Slovensko) a.s., Rohožník, SK; 
(72) Sipple Ernst - Michael, Viedeň, AT; Režnáková 

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

va, SK; 
(54) Drevocementové kompozitné panely 

 
 

(51) C22C 45/00, B21D 11/00 
(11) 288586 
(21) 44-2013 
(22) 10.5.2013 
(40) 4.12.2014 
(73) Fyzikálny ústav SAV, Bratislava, SK; Centrum 

vedecko-technických informácií SR, Bratislava, SK; 
(72) Švec Peter, Ing., DrSc., Bratislava, SK; Janičko-

vič Dušan, RNDr., Bratislava, SK; Švec Peter ml., 
Ing., PhD., Bratislava, SK; Hoško Jozef, Ing., Ko-
šariská, SK; Halász Michal, Bratislava, SK; 

(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Spôsob tvarovania konštrukčného prvku 

 
 

(51) E03C 1/00, E03F 5/00, E03D 11/00, F16L 43/00 
(11) 288579 
(21) 50034-2014 
(22) 6.5.2014 
(40) 2.5.2016 
(73) SPIROLL s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
(72) Cavar Ivan, Banská Bystrica, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Kvapalinový zápachový uzáver 

 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (udelené patenty) 13 
 

(51) F03B 7/00, F03B 13/00, F03B 15/00 
(11) 288584 
(21) 3-2015 
(22) 14.1.2015 
(40) 3.10.2016 
(73) Steinemann Erhard, Ing., Prievidza, SK; 
(72) Steinemann Erhard, Ing., Prievidza, SK; 
(54) Vodná minielektráreň 

 
 

(51) F24F 12/00, F24F 3/00, F25B 21/00 
(11) 288585 
(21) 5007-2015 
(22) 13.5.2014 
(40) 3.12.2015 
(67) 5028-2014 
(73) Ferianc Ján, Ing., Bratislava, SK; Ferianc Martin, 

Bratislava, SK; 
(72) Ferianc Ján, Ing., Bratislava, SK; Ferianc Martin, 

Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Klimatizačná jednotka s rekuperáciou 

 
 

(51) G01B 21/00, A01B 63/00, A01C 5/00 
(11) 288587 
(21) 41-2016 
(22) 16.9.2014 
(40) 1.7.2016 
(67) 120-2014 
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Nitra, SK; 
(72) Findura Pavol, doc. Ing., PhD., Cabaj - Čápor, SK; 

Jobbágy Ján, doc. Ing., PhD., Alekšince, SK; An-
gelovič Marek, doc. Ing., PhD., Nitra, SK; Kolo-
man Krištof, Ing., PhD., Nitra, SK; Kročko Vla-
dimír, Dr.h.c. prof. Ing., CSc., Veľký Lapáš, SK; 

(54) Zariadenie na meranie profilu hrobčeka vy-
tvoreného nad osivom 

 
 

(51) G01K 17/00, G01N 25/00 
(11) 288580 
(21) 5025-2016 
(22) 22.9.2016 
(40) 4.4.2018 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; Technická univerzita vo Zvolene, Zvo-
len, SK; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Banská Bystrica, SK; 

(72) Martinka Jozef, doc. Ing., PhD., Železná Breznica, 
SK; Hroncová Emília, doc. Ing., PhD., Zvolen, 
SK; Ladomerský Juraj, prof. Mgr., CSc., Zvolen, SK; 

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

zaťaženia vzorky tepelnou radiáciou a tepel-
nou konvekciou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01K 97/00  288583 
A61L 15/00  288581 
A63B 23/00  288578 

B25J  9/00  288588 
C04B 28/00  288582 
C22C 45/00  288586 

E03C  1/00  288579 
F03B  7/00  288584 
F24F 12/00  288585 

G01B 21/00  288587 
G01K 17/00  288580 
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FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) (21) (21) (21)
 
5008-2015 
5017-2015 

5017-2015 
5020-2015 

50004-2015 
50015-2015 

50030-2015 
50076-2015 

 
 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) 
 
58-2015 
 
 
 
 
 
MC4A Zrušené patenty 
 
 

(11) 286100 
(21) 367-2002 
(22) 13.3.2002 
(54) Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a le-

pivej pásky 
 Dátum zrušenia: 20.6.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 

 
282946 02.06.2018 
283480 12.06.2018 
283577 03.06.2018 
283640 09.06.2018 
283685 08.06.2018 

283734 08.06.2018 
283740 05.06.2018 
284317 04.06.2018 
284395 30.06.2018 
284430 10.06.2018 

284690 08.06.2018 
284870 18.06.2018 
284972 19.06.2018 
285267 17.06.2018 
285665 26.06.2018 

285766 29.06.2018 
285911 05.06.2018 
286311 09.06.2018 
286615 26.06.2018 

 
 
 
 
 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
286152 20.11.2017 
286776 25.11.2017 
287551 30.11.2017 
287919 05.11.2017 

288141 07.11.2017 
288179 29.11.2017 
288394 30.11.2017 
288406 15.11.2017 

288421 30.11.2017 
288427 27.11.2017 
288436 14.11.2017 
288468 20.11.2017 

288476 12.11.2017 
288502 27.06.2017 
288508 18.07.2017 
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PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
 
 

(11) 287510 
(21) 250-2004 
(73) Merus Labs Luxco II S.à r.l., Luxembourg, LU; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Merus Labs Luxco SARL, Luxembourg, LU; 
 Dátum zápisu do registra: 27.6.2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
T1 Preklad patentových nárokov európskej patento-

vej prihlášky 
 
T2 Opravený preklad patentových nárokov európskej 

patentovej prihlášky 
 
 
 

T3 Preklad európskeho patentového spisu 
 
T4 Opravený preklad európskeho patentového spisu 
 
T5 Preklad zmeneného 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, opraveného prekla-

du európskeho patentového spisu alebo zmeneného 
znenia európskeho patentového spisu 

(46) Dátum sprístupnenia prekladu a opraveného pre-
kladu patentových nárokov európskej patentovej 
prihlášky 

(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 2018.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2018. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2018 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2018.01. 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 2018.01. 
 
 

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 
GD9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

európske patentové prihlášky 
GD9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-

ske patentové prihlášky 
RL9A Prepis prihlasovateľa európskej patentovej pri-

hlášky (na základe rozhodnutia súdu) 
 
 
 
 
 

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 
RL4A Prepis majiteľa európskeho patentu (na základe 

rozhodnutia súdu) 
SB4A Európske patenty zapísané do registra po odtajnení 
SC4A Sprístupnené preklady a opravené preklady európ-

skych patentových spisov 
SC4A Sprístupnené preklady zmenených znení európ-

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

Opravy v európskych patentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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SC4A Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 27006 A23L  5/00 
E 27007 C12Q  1/00 
E 27008 F24D 17/00 
E 27009 A61K 33/00 
E 27010 C07H 17/00 
E 27011 C21D  9/00 
E 27012 A61K 39/00 
E 27013 G21G  1/00 
E 27014 C12N  7/00 
E 27015 C12N 15/00 
E 27016 A61K  9/00 
E 27017 E06B  3/00 
E 27018 C07D 405/00 
E 27019 C07K 14/00 
E 27020 C22C 33/00 
E 27021 A61K 31/00 
E 27022 B65D  5/00 
E 27023 C01B  3/00 
E 27024 C07H 19/00 
E 27025 B32B 17/00 
E 27026 A61K 31/00 
E 27027 C07D 231/00 
E 27028 C01G 37/00 
E 27029 C23C 18/00 
E 27030 C08B 37/00 
E 27031 C12N 15/00 
E 27032 C07K 16/00 
E 27033 G06F 11/00 
E 27034 B29D 30/00 
E 27035 A61K 31/00 
E 27036 B29C 37/00 
E 27037 A62C  2/00 
E 27038 C12N  7/00 
E 27039 C02F  1/00 
E 27040 C23C 14/00 
E 27041 F23C  3/00 
E 27042 E04B  2/00 
E 27043 A61K 47/00 
E 27044 C01G 49/00 
E 27045 B29C 47/00 
E 27046 C07D 487/00 
E 27047 E06B  3/00 
E 27048 B61D  3/00 
E 27049 E04H  1/00 
E 27050 C12N 15/00 
E 27051 B23K 11/00 
E 27052 C07D 401/00 
E 27053 A44B 11/00 
E 27054 H04L  5/00 
E 27055 A61K 31/00 
E 27056 A01N 43/00 
E 27057 B62J  6/00 
E 27058 H01R  4/00 
E 27059 A61K 35/00 
E 27060 G06F 21/00 
E 27061 B65D 19/00 
E 27062 H04N 19/00 
E 27063 A01N 63/00 

E 27064 C07D 471/00 
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(93) 64-88, 29.2.2016, DK 
(95) ZYPAR - Halauxifen-metyl a florasulam 
 Typ: výrobok na ochranu rastlín 

 
 

(21) 14-2018 
(22) 12.6.2018 
(68) EP 2 848 258 
(54) Liečenie familiárnej stredomorskej horúčky anti 

IL-1beta protilátkami 
(71) Novartis AG, Basel, CH;  
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(92) EU/1/09/564, 27.2.2017 
(93) EU/1/09/564, 27.2.2017, EU 
(95) Kanakinumab 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50003-2018 
(22) 20.2.2018 
(68) EP 2 158 901 
(54) Alfa-aztreonam lyzinát 
(71) Gilead Sciences, Inc., Foster City, US;  
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(92) EU/1/09/543/001, 23.9.2009 
(93) EU/1/09/543/001, 23.9.2009, EU 
(95) Aztreonam vo všetkých formách chránených 

základným patentom 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50009-2018 
(22) 7.6.2018 
(68) EP 2 506 844 
(54) Kombinácia antagonistu muskarínového recepto-

ra a agonistu beta-2 adrenoreceptora 
(71) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex, GB;  
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(92) EU/1/17/1236/001; EU/1/17/1236/002; 
 EU/1/17/1236/003, 17.11.2017 
(93) EU/1/17/1236/001; EU/1/17/1236/002; 
 EU/1/17/1236/003, 17.11.2017, EU 
(95) Flutikazónfuroát / umeklidínium / vilanterol 

vo všetkých formách chránených základným 
patentom 

 Typ: liečivo 
 
 

(21) 50011-2018 
(22) 28.6.2018 
(68) EP 1 572 744 
(54) Imunoglobulínové varianty a ich použitie 
(71) Genentech, Inc., South San Francisco, CA, US; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(92) EU/1/17/1231, 10.1.2018 
(93) 66185 01, 20.9.2017, CH 
(95) Okrelizumab 
 Typ: liečivo 
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 Zamietnuté žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(21) 5003-2011 
(22) 9.3.2011 
(68) 283231 
(54) Fungicídne 2-metoxybenzofenóny, spôsob ich prí-

pravy, kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny, 
medziprodukty na prípravu týchto zlúčenín a po-
užitie týchto zlúčenín na ničenie húb a hubových 
chorôb rastlín 

(71) BASF SE, Ludwigshafen, DE; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
(92) 10-02-1125, 13.9.2010 
(93) 3627/2006, 31.10.2006, GB 
(95) Metrafenone, epoxiconazole a fenpropimorph 
 Typ: výrobok na ochranu rastlín 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zmena doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 
v zmysle čl. 17 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1610/96 a čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 469/2009 

 
 

(11) 43 
(21) 5005-2006 
(22) 26.7.2006 
(54) Transdermálny terapeutický systém na ošetrovanie 

Parkinsonovho syndrómu obsahujúci D2-agonis-
tu a spôsob jeho výroby 

(93) EU/1/05/331/001, EU/1/05/331/002, 
 EU/1/05/331/003, EU/1/05/331/004, 
 EU/1/05/331/005, EU/1/05/331/006, 
 EU/1/05/331/007, EU/1/05/331/008, 
 EU/1/05/331/009, EU/1/05/331/010, 
 EU/1/05/331/011, EU/1/05/331/012, 
 EU/1/05/331/013, 15.2.2006, EU 
(94) 17.2.2021 
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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 2018.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2018. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2018 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2018.01. 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 2018.01. 
 
 
 

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 Prepis prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového 

vzoru (na základe rozhodnutia 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) 
 
  60-2016 B60F  5/00 
136-2017 B61L 27/00 
139-2017 F21S 10/00 
188-2017 H02M  5/00 
200-2017 G01B 21/00 
209-2017 B23B 27/00 
215-2017 F24T 10/00 
231-2017 E02F  3/00 
232-2017 E02F  9/00 
234-2017 F16M 11/00 

    235-2017 A61L  2/00 
    236-2017 G05D 27/00 
    257-2017 F17C 11/00 
    262-2017 B60J  3/00 
    266-2017 B64C 31/00 
    277-2017 E02F  9/00 
50080-2017 G02F  1/00 
50117-2017 G06Q 30/00 
50127-2017 C04B  7/00 
        1-2018 B64C 15/00 

8-2018 H02J 15/00 
19-2018 E03F  1/00 
24-2018 B28B 23/00 
28-2018 A63C  9/00 
37-2018 H01H 37/00 
38-2018 A62C 37/00 
39-2018 F16K 11/00 
40-2018 A01G 13/00 
81-2018 F16C 17/00 
87-2018 A01D 34/00 

50003-2018 E02F  3/00 
50011-2018 F24H  1/00 
50021-2018 B25J 13/00 
50024-2018 F24S 20/00 
50025-2018 A47K 10/00 
50031-2018 F41J  9/00 
50046-2018 B62D 25/00 

 
 
 

(51) A01D 34/00, A01D 101/00 
(21) 87-2018 
(22) 14.5.2018 
(71) ABBECON s.r.o., Ráječko, CZ; 
(72) Jakubec Jaromír, Ráječko, CZ; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Rotačný nôž pre pojazdové záhradné kosačky 

a malotraktory 
(57) Rotačný nôž pre pojazdové záhradné kosačky  

a malotraktory vybavený na nábežných hranách 
koncov ramien (3) ostriami (4) je riešený tak, že 
za nimi sú ramená (3) pretiahnuté proti smeru 
otáčania a dvakrát vyhnuté dohora. Uhol (α) pr-
vého vyhnutia (6) je 10° až 45° a línia prvého 
vyhnutia (6) zviera s ostrím (4) uhol (β) 20° až 
70°, pričom uhol (y) druhého vyhnutia (7) je 15° 
až 45° a línia druhého vyhnutia (7) prechádza ob-
lasťou stredu rotácie. 

 

  
 
 
 

(51) A01G 13/00, F23B 20/00 
(21) 40-2018 
(22) 12.3.2018 
(71) Víchová Kamila, Ing., PhD., Bratislava, SK; Gu-

láš Pavel, Ing., Pezinok, SK; Kovačková Zuzana, 
Ing., Martin, SK; 

(72) Víchová Kamila, Ing., PhD., Bratislava, SK; Gu-
láš Pavel, Ing., Pezinok, SK; Kovačková Zuzana, 
Ing., Martin, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Škatuľa zatepľovacieho/zadymovacieho prenos-

ného ohniska a zatepľovacie/zadymovacie pre-
nosné ohnisko 

(57) Zatepľovacie/zadymovacie prenosné ohnisko (8) 
pozostáva zo škatule (6) zatepľovacieho/zadymo-
vacieho prenosného ohniska, ktorá je vyplnená 
zatepľovacou/zadymovacou ohniskovou náplňou 
(7). Škatuľa zatepľovacieho/zadymovacieho pre-
nosného ohniska pozostáva z vertikálne oriento-
vaného plášťa (1) s dnom (2) z lepenky alebo li-
sovaného hrubého papiera, alebo drevenej dyhy, 
pričom plášť (1) a/alebo dno (2) majú sústavy 
prieduchov (4), pričom plášť (1) je na vrchu 
otvorený alebo je zakrytý vrchnákom (10) z le-
penky alebo lisovaného hrubého papiera, alebo 
drevenej dyhy s prípadným obsahom škrobu. Na 
dno (2) vertikálne nadväzuje komín (3) z lepenky 
alebo lisovaného hrubého papiera, alebo drevenej 
dyhy so sústavou prieduchov (4). Zatepľova-
cia/zadymovacia ohnisková náplň (7) pozostáva 
z peliet a/alebo brikiet. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.upv.sk


74 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky úž. vzorov)  
 

  
 
 

(51) A47K 10/00 
(21) 50025-2018 
(22) 20.3.2018 
(71) CHRAPPA Roman, Ing. Mgr. art., Žarnovica, SK; 

CHRAPPA Víťazoslav, Mgr., Žarnovica, SK; 
(72) CHRAPPA Roman, Ing. Mgr. art., Žarnovica, SK; 

CHRAPPA Víťazoslav, Mgr., Žarnovica, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Uterák na šport 
(57) Uterák na šport, určený najmä na tréning vo fit-

nes centrách, ktorého jedna strana je zadná strana 
(1) určená na položenie na stroj a druhá strana je 
predná strana (2) určená na utieranie tváre.  
K zadnej strane (1) k jednému z jej koncov je 
pripevnené zahnutie (3) z elastického materiálu, 
zadná strana je vybavená protišmykovými prv-
kami (4), v jednom z rohov je vyberateľne ulože-
ný magnet (5) a na prednej strane (2) sú umies-
tnené značky. 

 

  
 
 

(51) A61L 2/00, G01N 21/00 
(21) 235-2017 
(22) 27.10.2017 
(71) Envitech, s.r.o., Trenčín, SK; 
(72) Bernát Radoslav, Ing., Trenčianska Turná, SK; 
(54) Spôsob zníženia koncentrácie ozónu v UV ge-

nerátore 
(57) Spôsob znižovania koncentrácie ozónu v UV ge-

nerátore vyznačujúci sa tým, že vzduch z detekč-
nej komory (1) prichádzajúci cez potrubie (2) je 
ďalej vedený potrubím (3) do čerpadla (4) a filtra 
(5), kde je v pretlaku privedený do UV filtra (6)  
a držiaka (7) UV lampy (8), odkiaľ vychádza cez 
potrubie (9) do odpadu. 

 
 
 

  
 
 

(51) A62C 37/00, F21V 33/00 
(21) 38-2018 
(22) 1.3.2018 
(71) Lamos Tomáš, Bratislava, SK; 
(72) Lamos Tomáš, Bratislava, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Svietidlo združené s impulzívnym hasiacim mo-

dulom 
(57) Svietidlo združené s impulzívnym hasiacim mo-

dulom pozostáva z telesa (4) svietidla so svetel-
nými zdrojmi (3) napojenými na prívod elektric-
kej energie, v centrálnej časti ktorého alebo pod 
ktorým je umiestnený impulzívny hasiaci modul 
(1) s veľkoplošnou kruhovou trhacou membrá-
nou. Impulzívny hasiaci modul (1) má elektrický 
aktivačný vstup, na ktorý je pripojený tepelný 
senzor (2) s elektrickým výstupom na aktiváciu 
impulzívneho hasiaceho modulu (1). 

 

  
 
 

(51) A63C 9/00 
(21) 28-2018 
(22) 20.2.2018 
(71) Gáborík Jozef, Kriváň, SK; 
(72) Gáborík Jozef, Kriváň, SK; 
(54) Predný diel viazania na lyže 
(57) Predný diel viazania na lyže určený na prichyte-

nie prednej časti lyžiarskej topánky je tvorený 
plochou základňou (1) a po jeho bokoch je vyba-
vený pevným ramenom (2) a pohyblivým rame-
nom (3), na ktorých sú v hornej časti upevnené 
kužeľové hroty (5) s ovládacou pákou (4). 
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(51) B23B 27/00 
(21) 209-2017 
(22) 29.9.2017 
(71) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Nitra, SK; 
(72) Matúš Milan, Ing., Nitra, SK; Adamík Michal, 

Ing., PhD., Nitra, SK; Kročko Vladimír, Dr.h.c. 
prof. Ing., CSc., Nitra, SK; Korenko Maroš, doc. 
Ing., PhD., Nitra, SK; Adamchuk Valeriy, prof. 
Ing., DrSc., Glevacha, UA; 

(54) Sústružnícky držiak na dokončovacie operácie 
s minimalizáciou otrepov na valcových rotač-
ných plochách 

(57) Sústružnícky držiak na dokončovacie operácie  
s minimalizáciou otrepov na valcových rotač-
ných plochách pozostáva z upínacej stopky (2), 
na ktorej je upnutá rezná platnička (1), ktorá je 
naklonená v základnej rovine Pr a rovine rezu Pf. 

 

  
 
 

(51) B25J 13/00, B64C 13/00, B25J 9/00, F15B 15/00 
(21) 50021-2018 
(22) 14.3.2018 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Mižáková Jana, PaeDr., PhD., Prešov, SK; Bala-

ra Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Majovská 
Mária, Ing., PhD., Prešov, SK; Mezencevová Vik-
tória, RNDr., Košice, SK; 

(54) Spôsob riadenia antagonistického aktuátora  
s pretlakovými pneumatickými umelými svalmi 

(57) Spôsob riadenia antagonistického aktuátora s pre-
tlakovými pneumatickými umelými svalmi sa rea-
lizuje tak, že poloha ramena (4) a na ňom pripev-
nenej záťaže antagonistického aktuátora pre jeden 
sektor jeho pracovného rozsahu je pre aktívny 
pneumatický umelý sval (1) nastavovaná v jednom 
smere pohybu privedením stlačeného vzduchu cez 
pneumatické spoje (14) a (16) otvorením napúšťa- 
 

 cieho elektropneumatického ventila (9) v dôsled-
ku jeho aktivácie ovládacím elektrickým spojom 
(20) a v opačnom smere pohybu vypustením 
stlačeného vzduchu cez pneumatické spoje (14)  
a (18) otvorením vypúšťacieho elektropneuma-
tického ventila (7) so škrtiacim ventilom (24)  
v dôsledku ich aktivácie ovládacím elektrickým 
spojom (22). Pasívny pneumatický umelý sval (2) 
má v tom čase príslušné elektropneumatické venti-
ly (8) a (10) zatvorené. Poloha ramena (4) aktuáto-
ra pre protiľahlý sektor jeho pracovného rozsahu 
je nastavovaná uvedeným postupom s tým, že 
pneumatický umelý sval (2) je aktívny a pneuma-
tický umelý sval (1) je pasívny. 

 

  
 
 

(51) B28B 23/00, B28B 7/00, E04C 2/00 
(21) 24-2018 
(22) 18.7.2016 
(31) P1600258, P1500331 
(32) 15.4.2016, 16.7.2015 
(33) HU, HU 
(86) PCT/HU2016/000048 
(87) WO2017/009677 
(71) SW Umwelttechnik Magyarország Kft, Majoshá-

za, HU; 
(72) Vágner Ferenc, Miskolc, HU; 
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
(54) Permanentné škrupinové jadro na vytváranie 

vnútorných dutín vibračne lisovaných betóno-
vých produktov 

(57) Opísané je permanentné škrupinové jadro na vy-
tváranie vnútorných dutín vibračne lisovaných 
betónových prvkov. Škrupinové jadro vymedzuje 
trojrozmernú priestorovú oblasť s dvoma prepo-
jenými úrovňami vytvorenými na sebe, kde rovi-
na základne tejto priestorovej oblasti zodpovedá 
rovine ohraničenia betónového prvku (10) a je 
otvorená z tohto smeru. Prvá úroveň (5a) priesto-
rovej oblasti je tvorená priestorom (1) základne  
s nízkou výškou a druhá úroveň (5b) je tvorená 
vertikálnou šachtou (2) umiestnenou na aspoň 
jednom výreze (1c) vytvorenom v krycej doske 
(1b) priestoru základne. Krycia doska (1b) je 
rovnobežná s dnom (1a) priestoru základne, kde  
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 šachta (2) je zakončená koncovou doskou (3) 
umiestnenou rovnobežne s dnom (1a) priestoru 
základne vo výške 70-90 % celkového výškové-
ho rozmeru betónového prvku (10). Dno (1a) 
priestoru základne má aspoň jeden zodpovedajú-
ci polohovací výstupok (4) usporiadaný na rovine 
dna, vedúci aspoň v dvoch smeroch a do priesto-
ru (1) základne je možné umiestniť voliteľnú nos-
nú vložku (9). 

 

  
 
 

(51) B60F 5/00, B60K 16/00, B64C 37/00 
(21) 60-2016 
(22) 16.5.2016 
(71) MTC SLOVAKIA, a.s., Liptovský Mikuláš, SK; 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; 
(54) Štrbinové indukčné dúchadlo 
(57) Technické riešenie využíva výtokové štrbiny (6) 

na tlakových doskách (1), ktoré sú s rozstupmi 
prichytené na potrubí (2), ktoré je spojené so 
zdrojom tlaku z výfuku (4) spaľovacích motorov 
(M). Akceleračný zdroj je napojený akcelerač-
ným potrubím (3) pre potreby akcelerácie, kol-
mého štartu. Zariadenie je aplikovateľné aj vo 
vode na pohon lodí reaktívnym spôsobom, bez 
rotačných častí, vysokými plochami a malými 
charakteristickými rýchlosťami. 

 

  
 
 

(51) B60J 3/00 
(21) 262-2017 
(22) 30.11.2017 
(71) Beňačka Igor, Ing., Nové Mesto nad Váhom, SK; 
(72) Beňačka Igor, Ing., Nové Mesto nad Váhom, SK; 
(54) Protislnečná clona s integrovaným predĺžením 
(57) Integrované (vnútorné) predĺženie je vyrobené  

z ľahkého plastu (1), ktoré je súčasťou protislneč-
nej clony (2). Integrované predĺženie (1) možno 
vysúvať z protislnečnej clony (2) podľa požiadav-
ky horizontálnym smerom. 

 
 

 
 

(51) B61L 27/00, B61L 25/00, G06F 9/00 
(21) 136-2017 
(22) 30.5.2017 
(71) Krasňan Rastislav, Ing., Žilina 7, SK; 
(72) Krasňan Rastislav, Ing., Žilina 7, SK; 
(54) Elektronický projekčný systém pre železnice 
(57) Elektronický projekčný systém pre železnice po-

zostáva z počítača (1) prepojeného komunikač-
ným rozhraním s mobilným zariadením (2) s po-
zičným senzorom (3) a dotykovým displejom ale-
bo klávesnicou na potvrdenie identity prvkov  
v koľajisku a priradenie pozičnej súradnice. Mo-
bilným zariadením (2) môže byť napr. priemysel-
ný počítač, mobilný počítač, tablet alebo smartfón. 
Vhodný je taký senzor (3), ktorý na výstupe pos-
kytuje údaj o geografickej polohe, napr. senzor 
GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou Navigation Sa-
tellite System alebo Indian Regional Navigation 
Satellite System. Elektronický projekčný systém 
pre železnice slúži na modelovanie siete koľajiska, 
generovanie vlakových a posunových ciest pre 
stavadlo, generovanie predpripravených tabuliek 
zameraných vzdialeností pre ETCS, verifikáciu 
vzdialeností prvkov. 

 

  
 
 

(51) B62D 25/00, A47C 21/00, A47C 20/00, 
 A47C 17/00, A61G 7/00, A47G 9/00 
(21) 50046-2018 
(22) 3.5.2018 
(31) CZ2017-33668 U 
(32) 5.5.2017 
(33) CZ 
(71) Březina Libor, Bludov, CZ; 
(72) Březina Libor, Bludov, CZ; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Vymeniteľné prestieradlo do strešnej nadstav-

by automobilov 
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(57) Je opísané vymeniteľné prestieradlo (1) do strešnej 
nadstavby (5) automobilov, najmä strešnej nad-
stavby (5) nákladných automobilov s lôžkovou 
úpravou, vybavenou matracom (7), kde strešná 
nadstavba (5) je upevnená nad kabínou (4) ná-
kladného automobilu, vybavenou vstupným otvo-
rom (6) s čalúneným odnímateľným vekom (8), 
kde vstupný otvor (6) prechádza z kabíny (4) au-
tomobilu, ďalej cez matrac (7) do strešnej nad-
stavby (5), pričom vo vymeniteľnom prestieradle 
(1) je na mieste vstupného otvoru (6) vystrihnutý 
otvor (2), zodpovedajúci rozmermi, tvarom aj po-
lohou vstupnému otvoru (6) z kabíny (4) do 
strešnej nadstavby (5). 

 

  
 
 

(51) B64C 15/00, B64C 27/00, B64C 29/00 
(21) 1-2018 
(22) 2.1.2018 
(71) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Konvertoplán 
(57) Pružné nosné plochy (1) a odporové plochy (2), 

ktoré v zadnej a podvesnej časti profilu zvyšujú 
koeficient vztlaku sú prichytené lankami (3) na 
navijakoch (4) umiestnených na prstenci dúcha-
diel (5). Rotáciou sa dosahuje kolmý štart na veľ-
kom priemere, vodorovný let je v paralelnom 
usporiadaní dvojice sústav pružných nosných plôch 
(1) odporových plôch (2) s dúchadlami (5). 

 

  
 
 

(51) B64C 31/00, B64D 17/00 
(21) 266-2017 
(22) 6.12.2017 
(71) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Pružné parakrídlo 
 
 
 
 

(57) Pružné parakrídlo má hlavnú nosnú plochu (1)  
z pružného materiálu s prehnutým profilom  
a s účinkom zvýšeného tlaku vzduchu od odpo-
rových plôch (2) umiestnených vzadu a pod od-
tokom. Zmena smeru prúdenia lokálne spôsobí 
vystretie profilu a stiahnutie odtoku lankom (3) 
bez zrazenia a preklopenia nábežnej hrany (8). 
Pružné parakrídlo je po vybratí nosníka (6) stla-
čiteľné, rozoberateľné alebo zvinuteľné do ex-
centrických kruhov. 

 

  
 
 

(51) C04B 7/00, C04B 14/00, C04B 18/00, 
 C04B 28/00, C10L 5/00 
(21) 50127-2017 
(22) 21.12.2017 
(71) Považská cementáreň, a.s., Ladce, SK; 
(72) Martauz Pavel, Ing., Trenčín, SK; Cvopa Branis-

lav, Ladce, SK; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Zmes na výrobu brikiet z odpadovej minerál-

nej vlny na jej opätovné použitie ako vstupnej 
suroviny na výrobu minerálnej vlny 

(57) Zmes na výrobu brikiet z odpadovej minerálnej 
vlny na jej opätovné použitie ako vstupnej suro-
viny na výrobu minerálnej vlny, ktorá obsahuje 
54 až 56 % hmotn. odpadu z výroby a opracova-
nia minerálnej vlny, 16 až 18 % hmotn. cementu, 
7 % hmotn. bauxitu a 21 % hmotn. dolomitu, pri-
čom časť cementu je nahradená 0,9 až 2 % hmotn. 
odpraškov z odlúčenia pecných plynov pri výro-
be slinku. 

 
 

(51) E02F 3/00, E02F 9/00 
(21) 50003-2018 
(22) 12.1.2018 
(71) KOVACO spol. s r. o., Veľká Lehota, SK; 
(72) Kovačič Igor, Ing., Veľká Lehota, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Zariadenie na automatické udržiavanie upí-

nacej dosky v požadovanej rovine počas jazdy 
najmä kĺbového alebo čelného nakladača 

(57) Zariadenie na automatické udržiavanie upínacej 
dosky (2) v požadovanej rovine počas jazdy naj-
mä kĺbového alebo čelného nakladača pomocou 
sledovania uhla akcelerometrom (1) obsahuje ak-
celerometer (1), ktorý je upevnený na upínacej 
doske (2) nakladača, potom akcelometer (1) je 
prepojený s centrálnou riadiacou jednotkou (3) 
riadenia hydraulického systému nakladača, ktorá 
je prepojená s elektrohydraulickým rozvádzačom (4). 
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(51) E02F 3/00 
(21) 231-2017 
(22) 25.10.2017 
(71) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(72) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(54) Výložník mobilného pracovného stroja 
(57) Výložník mobilného pracovného stroja je zlože-

ný z ľavého ramena (1), pravého ramena (2)  
a priečnika (3) pričom ľavé rameno (1) a pravé 
rameno (2) sa skladá zo stredového prvku, ktorý je 
tvorený minimálne dvomi časťami, a to prvým 
prvkom (4) a ďalším prvkom (5), ktoré sú priamo 
pevne a/alebo rozoberateľné pripojené k hornému 
prvku (15) a spodnému prvku (13). Pripojenie pr-
vého prvku (4) a ďalšieho prvku (5) k hornému 
prvku (15) je spevnené minimálne jednou hornou 
bočnou výstuhou (16), pripojenie prvého prvku (4) 
a ďalšieho prvku (5) k spodnému prvku (13) je 
spevnené minimálne jednou strednou bočnou vý-
stuhou (12) a spodný prvok (13) je spevnený mi-
nimálne jednou spodnou bočnou výstuhou (8). 

 

  
 
 

(51) E02F 9/00 
(21) 232-2017 
(22) 25.10.2017 
(71) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(72) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(54) Skelet kabíny mobilného pracovného stroja 
(57) Skelet kabíny mobilného pracovného pozostáva  

z nosnej steny (1) a nosnej steny (2), ku ktorým 
je pripojená zadná časť (4), dno (5) a tiež strecha 
(3), pričom nosná stena (1) sa skladá z bočnej 
výstuže (17) a bočného rámu (la) tvoreného prv-
kami (11) až (16), ktoré sú z dutého profilu, kto-
rý má v priereze tvar sploštenej osmičky. 

 

  
 
 

(51) E02F 9/00 
(21) 277-2017 
(22) 15.12.2017 
(71) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(72) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(54) Zaisťovací mechanizmus kabíny mobilného 

pracovného stroja 
(57) Zaisťovací mechanizmus kabíny mobilného pra-

covného stroja pozostáva z mechanizmu zaiste-
nia (5) kabíny (1) umiestneného na upevňovacom 
profile (2), spolu s pružným otočným mechaniz-
mom (3) umiestneným v prednej časti kabíny (1) 
pevne a súčasne pružne upevňuje kabínu (1) mo-
bilného stroja k rámu (6) stroja. 

 

  
 
 

(51) E03F 1/00, E03F 7/00, E02B 15/00, F04F 1/00, 
 B67D 7/00 
(21) 19-2018 
(22) 2.2.2018 
(71) Molnár Štefan, Ing., Modrany, SK; 
(72) Molnár Štefan, Ing., Modrany, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
(54) Podporný systém vákuového odsávania kva-

palín pri likvidácii požiarov/únikov horľa-
vých/nebezpečných kvapalín 

(57) Podporný systém vákuového odsávania kvapalín 
pri likvidácii požiarov/únikov horľavých/nebez-
pečných kvapalín je riešený tak, že pozostáva  
z aspoň jednej centrálnej veľkoobjemovej vákuo-
vej nádoby (1) s podtlakom < 40 kPa abs. umies- 
 

 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky úž. vzorov) 79 
 

 tnenej v bezpečnostnom pásme (7), na ktorú je 
pripojená výveva (4). Do centrálnej veľkoobjemo-
vej vákuovej nádoby (1) ústi aspoň jeden sací vá-
kuový rozvod (2) ukončený sacím vstupom (9) za-
sahujúcim do záchytnej/havarijnej nádrže a/alebo 
do prevádzkovej/skladovej nádoby v ohroze-
nej/zabezpečovanej oblasti (8). Sací vákuový roz-
vod (2) obsahuje aspoň jeden manuálny otvára-
cí/zatvárací prvok (3) alebo automatický otvára-
cí/zatvárací prvok (6). Z centrálnej maloobjemo-
vej/veľkoobjemovej vákuovej nádoby (1) vyúsťuje 
odčerpávacie potrubie (11), ktoré je cez čerpadlo 
(12) pripojené k atmosférickému zásobníku (14). 
Ďalej obsahuje aj centrálny riadiaci systém (5)  
s prepojením do iných prevádzkových a bezpeč-
nostných systémov. Na sací vstup (9) zasahujúci 
do ohrozenej/zabezpečovanej oblasti (8) môže byť 
pripojená chladená smerovo riadená nadstavba (13). 

 

  
 
 

(51) F16C 17/00, F16C 3/00, A47J 44/00 
(21) 81-2018 
(22) 7.5.2018 
(31) 2017-34301 
(32) 6.11.2017 
(33) CZ 
(71) ETA a.s., Praha 4 - Braník, CZ; 
(72) Klofát Petr, Proseč, CZ; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Vnútorná konštrukcia uloženia unášacieho hria-

deľa tyčového mixéra 
(57) Vnútorná konštrukcia uloženia unášacieho hria-

deľa tyčového mixéra má na unášacom hriadeli 
(4) s drážkou (11) vo valcovej časti (2) uložený 
celok (15) pozostávajúci z podložky (7) napevno 
zalisovanej do drážky (11), ku ktorej sú z hornej 
(13) strany a z dolnej (14) strany umiestnené klz-
né ložiská (5) uložené v samostatných tesneniach 
(6) umiestnených tak, že z dolnej strany (16) je 
tesnenie (6) dorazené na plochu (23) pracovnej 
časti (3) tyčového mixéra (1) a z hornej strany (17) 
je tesnenie (6) aretované vo valcovej časti (2) za-
isťovacou podložkou (8). 

 
 
 
 
 

  
 
 

(51) F16K 11/00, E03C 1/00 
(21) 39-2018 
(22) 5.3.2018 
(71) Siekela Daniel, Ing., Dolné Vestenice, SK; 
(72) Siekela Daniel, Ing., Dolné Vestenice, SK; 
(54) Sklenená páka vodovodnej batérie 
(57) Sklenená páka pozostáva zo skleneného kameňa 

(1) s nepriehľadnou spodnou pokovovanou plo-
chou (2), ktorý je pripevnený na kovovom tele 
(4) lepeným spojom (3). 

 

  
 
 

(51) F16M 11/00, G01D 11/00, B01L 9/00 
(21) 234-2017 
(22) 27.10.2017 
(71) Envitech, s.r.o., Trenčín, SK; 
(72) Bernát Radoslav, Ing., Trenčianska Turná, SK; 
(54) Stojan pre analyzátor tuhých častíc 
(57) Stojan pre analyzátor tuhých častíc vyznačujúci 

sa tým, že sa skladá zo 4 nôh (1) ukončených na-
staviteľnými prítlačnými plochami (5), pričom 
tieto nohy sú vo vrchnej časti priečne spojené pro-
stredníctvom priečok (2) a (3) a v spodnej časti sú 
navyše priečky (2) a (3) spevnené policou (10), na 
ktorej je upevnená odpružená polica (4) na ulože-
nie analyzátora. 
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(51) F17C 11/00 
(21) 257-2017 
(22) 20.11.2017 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Brestovič Tomáš, doc. Ing., PhD., Lemešany, SK; 

Jasminská Natália, doc. Ing., PhD., Košice, SK; 
Lázár Marián, doc. Ing., PhD., Sečovce, SK; Saksl 
Karel, Ing., DrSc., Košice, SK; Čarnogurská Má-
ria, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 

(54) Metalhydridový zásobník s teplotným manaž-
mentom využívajúcim princíp Peltierovho javu 
na medziuskladnenie vodíka 

(57) Metalhydridový zásobník s teplotným manažmen-
tom využívajúci princíp Peltierovho javu na me-
dziuskladnenie vodíka v tandemovom metalhydri-
dovom kompresore s tepelným čerpadlom pozos-
táva z metalhydridového zásobníka (1), ktorý ob-
sahuje metalhydridovú zliatinu vhodnú na ab-
sorpčné dočasné uloženie vodíka. Na metalhydri-
dovom zásobníku (1) sú umiestnené Peltierove 
články (2), ktoré slúžia na reguláciu strednej teplo-
ty metalhydridovej zliatiny v metalhydridovom 
zásobníku (1) a sú súčasťou teplotného manaž-
mentu. Prepólovaním jednosmerného napájacieho 
napätia na Peltierových článkoch (2) je možné 
prepínať režim ohrevu a režim chladenia meta-
lhydridového zásobníka (1). Na odvod a prívod 
tepla z Peltierových článkov sú využité vodné 
chladiče (3), ktoré transportujú teplo z/do okolité-
ho vzduchu a sú tiež súčasťou teplotného manaž-
mentu. Metalhydridový zásobník (1) s teplotným 
manažmentom, tvoreným Peltierovými článkami 
(2) a vodnými chladičmi (3), slúži na dočasné 
uskladnenie vodíka pri prechodových javoch oh-
revu a chladenia metalhydridového zásobníka (16) 
a metalhydridového zásobníka (17), ktoré sú tan-
demovo usporiadané a sú súčasťou metalhydrido-
vého kompresora s tepelným čerpadlom (18). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) F21S 10/00 
(21) 139-2017 
(22) 2.6.2017 
(71) Máte Tomáš, Košice, SK; Takáč Martin, Bohda-

novce, SK; 
(72) Máte Tomáš, Košice, SK; Takáč Martin, Bohda-

novce, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Zapojenie priestorového systému na vytvára-

nie synchronizovaných svetelných efektov 
(57) Opísané je zapojenie priestorového systému na 

vytváranie synchronizovaných svetelných efek-
tov, ktorý je pripevnený na vnútornú časť miest-
nosti, ktoré je tvorené prepínacím zariadením (3), 
ktoré je prepojené z jednej strany cez prenosový 
kábel (9) na vstupné zaradenie (31) alebo je  
z druhej strany prepojené cez prenosový kábel 
(9) na konvertor (2), ktorý je prepojený cez preno-
sový kábel (9) na vysielaciu jednotku (1), a ktoré 
je z tretej strany prepojené cez prenosový kábel (9) 
na rozbočovacie zariadenie (4), ktoré je prepojené 
cez prenosový kábel (9) na výstupné obrazové za-
riadenie (41) a na konvertorové zariadenie (5), 
ktoré je prepojené cez prenosový kábel (9) na roz-
kladacie obrazové zariadenie (6), ktoré je prepoje-
né cez prenosový kábel (9) na riadiace synchroni-
začné zariadenie (7), ktoré je prepojené cez preno-
sový kábel (9) na svetelnoefektové zariadenie (8). 
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(51) F24H 1/00, F24H 9/00, B01F 5/00 
(21) 50011-2018 
(22) 22.2.2018 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Lukáč Peter, Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody 
(57) Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody 

zahŕňa valcovitý plášť (2), zaoblené dno (4) a prí-
vodnú rúrku (1). Po obvode valcovitého plášťa (2) 
sú umiestnené otvory (5). Teplá voda vteká do 
valcovitého plášťa (2) vstupným otvorom (3) na 
vstup teplej vody a vyteká cez otvory (5) v plášti 
(2) do priestoru zásobníka. Toto konštrukčné rie-
šenie zabraňuje intenzívnemu miešaniu kvapaliny 
v zásobníku a zároveň účinne priamou výmenou 
tepla medzi časticami vody ohrieva vodu v zásob-
níku, pričom vytvára súvislé tepelné vrstvy. 

 
 

 
 
 

(51) F24S 20/00, H01L 31/00, H02S 40/00, E04B 2/00 
(21) 50024-2018 
(22) 19.3.2018 
(71) Žáček Igor, Bratislava, SK; 
(72) Žáček Igor, Bratislava, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Solárny obkladový modul a solárny obkladový 

systém 
 
 
 
 

(57) Solárny obkladový modul určený najmä na ob-
kladanie fasád budov obsahuje najmenej dve čas-
ti, z toho najmenej jedna časť je fotovoltická časť 
(1) a obsahuje fotovoltický článok (14) a najme-
nej jedna časť je chladiaca časť (2) na chladenie 
fotovoltickej časti (1), pričom aspoň časť plochy 
chladiacej časti (2) je tvorená materiálom s vyš-
šou svetelnou odrazivosťou, ako je svetelná od-
razivosť plochy fotovoltickej časti (1), a fotovol-
tická časť (1) je prepojená s chladiacou časťou 
(2) tepelným vodičom (3) a fotovoltická časť (1) 
je vybavená prvkom (4) na elektrické prepojenie 
s ďalšími fotovoltickými časťami (1). Solárny 
obkladový systém určený najmä na obkladanie 
fasád budov obsahujúci solárne obkladové modu-
ly podľa tohto technického riešenia, ktoré sú pri-
spôsobené na umiestnenie priamo na fasády bu-
dov bez prevetrávacej medzery, pričom fotovol-
tické časti (1) sú prepojené elektricky, výhodne 
elektrickým vodičom, a vytvárajú fotovoltické 
pole; pomer fotovoltických častí (1) a chladiacich 
častí (2) je 0,5 : 1 až 1,5 : 1, výhodnejšie 0,75 : 1 
až 1,25 : 1 a najvýhodnejšie 1 : 1 a fotovoltické 
časti (1) sú prepojené s chladiacimi časťami (2) 
tepelným vodičom (3). 

 

  
 
 

(51) F24T 10/00, F25B 30/00 
(21) 215-2017 
(22) 3.10.2017 
(71) Havier Ján, Ing., PhD., Trenčín, SK; Vancura Vla-

dimír, Varberg, SE; 
(72) Havier Ján, Ing., PhD., Trenčín, SK; Vancura Vla-

dimír, Varberg, SE; 
(54) Otvorený kolektor v hĺbkovom vrte pre tepel-

né čerpadlá systému zem-voda 
(57) Otvorený kolektor v hĺbkovom vrte pre tepelné 

čerpadlá systému zem - voda obsahuje vodotesnú 
rúru (1), ktorá obklopuje hĺbkový vrt. Otvorený 
kolektor sa ďalej skladá z vodotesného betónu 
(2), ktorý utesňuje vodotesnú rúru (1) zospodu 
hĺbkového vrtu. Do rúrou (1) vystrojeného vrtu je 
na dno zavedená jedna plastová rúrka (3). Teplo-
nosná kvapalina (4) prúdi zavedenou plastovou 
rúrkou (3) z tepelného čerpadla do hĺbkového vr-
tu na dno, kde následne vyteká do otvoreného  
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 kolektora tvoreného vodotesnou rúrou (1). Ďalej 
sa otvorený kolektor skladá z tesnenia (5) na po-
vrchu a krátkou plastovou rúrkou (6) umiestne-
nou pod tesnením (5) na povrchu, do ktorej cir-
kuluje exponovaná teplonosná kvapalina (4) z otvo-
reného kolektora do tepelného čerpadla. 

 

  
 
 

(51) F41J 9/00, F41J 5/00, G03B 21/00 
(21) 50031-2018 
(22) 29.3.2018 
(71) Kurbel Matej, Sereď, SK; 
(72) Kurbel Matej, Sereď, SK; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va 5, SK; 
(54) Projekčno-interaktívny terč 
(57) Projekčno-interaktívny terč obsahuje hlavnú časť 

a cieľovú časť. Hlavná časť obsahuje riadiacu  
a komunikačnú jednotku (3), na ktorú je napoje-
né premietacie zariadenie (1) na premietanie ob-
razu na cieľovú časť, snímacie zariadenie (2) na 
snímanie dráhy strely a nárazu strely od cieľovej 
časti, snímacia jednotka (4) na snímanie pohybu 
strelca a/alebo zvuku vydávaného strelcom. Cie-
ľová časť obsahuje premietaciu plochu (15) na 
zachytenie premietaného obrazu. 

 

  
 
 
 

(51) G01B 21/00, G01M 15/00 
(21) 200-2017 
(22) 7.9.2017 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Kyslan Karol, Ing., PhD., Košice, SK; Lacko Mi-

lan, Ing., PhD., Čaňa, SK; Ďurovský František, 
doc. Ing., PhD., Košice3, SK; 

(54) Testovacie zariadenie pre elektrické pohony  
s voliteľnou pružnosťou a voliteľnou vôľou spo-
jenia 

(57) Testovacie zariadenie pre elektrické pohony s vo-
liteľnou pružnosťou a voliteľnou vôľou spojenia 
pozostáva zo základne (1) s tlmiacim pásom (2), 
ku ktorej je pomocou nastaviteľných držiakov (3) 
pripevnený hriadeľ (4). K hriadeľu (4) je pevne 
pripojený disk (5), v ktorého tesnej blízkosti je 
umiestnený voľný disk (6). Zmenou materiálu, 
dĺžky alebo prierezu hriadeľa (4) sa zmení pružnosť 
hriadeľa (4). Zmenou priemeru otvoru v pevne pripo-
jenom disku (5) alebo zmenou priemeru tŕňa (7) na 
voľnom disku (6), alebo zmenou vzdialenosti tŕňa (7) 
a otvorov (9) od osi otáčania sa zmení vôľa medzi 
diskami. 

 

  
 
 

(51) G02F 1/00 
(21) 50080-2017 
(22) 15.8.2017 
(71) KVANT spol. s r.o., Bratislava, SK; 
(72) Kubošek Pavol, RNDr., CSc., Bratislava, SK; Ku-

banka Štefan, Ing., Šamorín, SK; 
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na exponenciálnu modu-

láciu intenzity laserového žiarenia 
(57)  Keďže ľudské oko vníma intenzitu stimulu v lo-

garitmickej škále, pri svetelných efektoch je vý-
hodné nastavovať výstupnú intenzitu laserov  
v exponenciálnej škále. Technické riešenie pos-
kytuje zariadenie a spôsob priamej modulácie in-
tenzity laserového zväzku pomocou exponen-
ciálny zosilňovač (2), ktorá je použiteľná v sa-
motnej konštrukcii laseru. Medzi prívod vstup-
ného modulačného signálu (1) a riadiacu jednot-
ku (3) zdroja (4) laserového žiarenia je zapojený 
exponenciálny zosilňovač (2) tak, aby sa vstupný 
modulačný signál (1) transformoval exponenciál-
ne, a tým sa priamo modulovala výstupná inten-
zita zo zdroja (4) laserového žiarenia. 
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(51) G05D 27/00, G05D 23/00, G05F 1/00, G06F 17/00 
(21) 236-2017 
(22) 27.10.2017 
(71) Envitech, s.r.o., Trenčín, SK; 
(72) Bernát Radoslav, Ing., Trenčianska Turná, SK; 
(54) Spôsob automatickej prevádzky monitorova-

cieho laboratória a zariadenie na vykonanie 
tohto spôsobu 

(57) Spôsob automatickej prevádzky monitorovacieho 
laboratória vyznačujúci sa tým, že jedenkrát za se-
kundu sa kontrolujú hodnoty napájacieho napätia 
na fázach (L1, L2, L3) laboratória, porovnávajú sa 
s ich požadovanou hodnotou 180 VAC, ďalej sa 
kontroluje vnútorná teplota (Tint) laboratória a po-
rovnáva sa s požadovanými hodnotami s intervalu 
5 až 35 °C, a keď zistené údaje nevyhovujú pod-
mienkam, odpojí sa napájanie na výstupoch (R2)  
a (R3), pričom pri opätovnom splnení správnych 
podmienok napájania laboratória a teploty labora-
tória sa počká na ich potvrdenie minimálne 1 mi-
nútu, a potom sa postupne pripojí napájanie na vý-
stupoch (R2) a (R3). Predmetom technického rie-
šenia je aj zariadenie na automatickú prevádzku 
monitorovacieho laboratória. 

 

  
 
 

(51) G06Q 30/00 
(21) 50117-2017 
(22) 3.11.2015 
(67) 50074-2015 
(71) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Nitra, SK; CENTRUM VEDECKO-TECHNIC-
KÝCH INFORMÁCIÍ SR, Bratislava, SK; 

(72) Berčík Jakub, Ing., PhD., Brezno, SK; Bajús Ján, 
Ing., Polomka, SK; Nagyová Ľudmila, prof. Ing., 
PhD., Nitra, SK; Horská Elena, prof. Ing. Dr., 
Nitra, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Informačné zariadenie so súčasným získava-

ním spätnej väzby, spôsob prezentácie infor-
mácií 

(57) Aspoň jednou kamerou (5, 6) sa sníma osoba pred 
zobrazovacou jednotkou (1), zo získaného obrazu 
sa analyzuje reakcia osoby a podľa reakcie sa me-
nia nastavenia prezentácie informácií. Informačné 
zariadenie má zobrazovaciu jednotku (1) na zob- 
 

 

 razenie vizuálne prezentovaných informácií, as-
poň jeden reproduktor (2) a počítač (3) s pamä-
ťou na prezentované informácie. Zariadenie za-
hrňuje aspoň dve kamery (5, 6). Stabilná kamera 
(6) je prepojená s modulom (7) na rozpoznávanie 
polohy osoby a na určenie pozície tváre, výstup 
je prepojený s riadením smerovania polohovateľ-
nej kamery (5). Výstup z polohovateľnej kamery 
(5) je prepojený s počítačom (3), v ktorom je 
jednotka (8) hodnotenia výrazov tváre. Z obrazo-
vých dát sa určuje telesné postavenie končatín 
a/alebo výraz tváre, a/alebo zmena srdcového te-
pu, a/alebo pohlavie, a/alebo približný vek osoby 
pred zobrazovacou jednotkou (1) a podľa týchto 
údajov sa volí spôsob a/alebo obsah prezentácie. 

 

  
 
 

(51) H01H 37/00, G08B 17/00, A62C 37/00 
(21) 37-2018 
(22) 1.3.2018 
(71) Lamos Tomáš, Bratislava, SK; 
(72) Lamos Tomáš, Bratislava, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Tepelný senzor na spúšťanie pyrotechnických 

a aerosólových hasiacich prístrojov 
(57) Tepelný senzor na spúšťanie pyrotechnických  

a aerosólových hasiacich prístrojov a najmä im-
pulzných hasiacich modulov pozostáva z telesa 
(7) krytu, v ktorom je umiestnená cievka (8),  
v ktorej stredovom otvore je umiestnená vodiaca 
tyč (14) s dorazom. Na hornom konci vodiacej 
tyče (14) s dorazom je prichytený permanentný 
magnet (9), ku ktorému dolieha pružina (10)  
s predpätím. Teleso (7) krytu má na spodnom 
konci poistkový mechanizmus (16) aretácie/uvoľ-
nenia permanentného magnetu (9). K poistkové-
mu mechanizmu (16) z hornej strany dolieha 
spodný koniec vodiacej tyče (14) s dorazom. Ciev-
ka (8) má z telesa (7) krytu elektrický výstup 
(15) na aktiváciu hasiaceho modulu. Poistkový 
mechanizmus (16) aretácie/uvoľnenia perma-
nentného magnetu (9) pozostáva z držiaka (12) 
poistky tvaru C. Horný koniec držiaka (12) po-
istky je vybavený odklopným ramenom (13), pri-
čom medzi dolný koniec držiaka (12) poistky  
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 a spodnú stranu sklopného ramena (13) je vlože-
ná sklenená banka (11) poistky s kvapalinovou 
náplňou alebo tavná poistka. 

 

  
 
 

(51) H02J 15/00, H02J 4/00, H02J 3/00 
(21) 8-2018 
(22) 15.1.2018 
(31) PUV 2017-33826 
(32) 20.6.2017 
(33) CZ 
(71) C-Energy Planá s.r.o., Planá nad Lužnicí, CZ; 
(72) Doležal Libor, Ing., Praha, CZ; Havlík Josef, Ing., 

Sezimovo Ústí, CZ; 
(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Kombinovaný zdroj elektrickej energie 
(57) Kombinovaný zdroj elektrickej energie obsahu-

júci aspoň jeden zdroj (1) elektrickej energie 
schopný vyrábať elektrickú energiu a aspoň je-
den zdanlivý zdroj (2) elektrickej energie schop-
ný odoberať, akumulovať a spätne uvoľňovať 
elektrickú energiu. Zdroj i zdanlivý zdroj sú kaž-
dý napojený na spoločný elektrický uzol (4) na 
vyvedenie výkonu pripojiteľný na elektrizačnú 
sústavu (5). Každý zdroj (1) elektrickej energie je 
operatívne prepojený obojsmernou komuniká-
ciou s riadiacim systémom (13z), ktorý obsahuje 
aspoň jeden regulačný prostriedok na riadenie 
svorkového výkonu zdroja (1) elektrickej ener-
gie. Každý zdanlivý zdroj (2) elektrickej energie 
je operatívne prepojený obojsmernou komuniká-
ciou s riadiacim systémom (13k), ktorý obsahuje 
aspoň jeden regulačný prostriedok na riadenie 
svorkového výkonu zdanlivého zdroja (2) elek-
trickej energie a aspoň jeden regulačný prostrie-
dok na riadenie odberu elektrickej energie zdan-
livým zdrojom (2) zo zdroja (1) elektrickej ener-
gie alebo z elektrizačnej sústavy (5) pri akumulá-
cii elektrickej energie v zdanlivom zdroji (2) 
elektrickej energie. Riadiace systémy (13z) a (13k) 
sú navyše obojsmernou komunikáciou operatívne 
prepojené s nadradeným riadiacim systémom (14). 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) H02M 5/00, H02M 1/00 
(21) 188-2017 
(22) 11.8.2017 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Dob-

rucký Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; Kaš-
čák Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Ko-
ňarik Roman, Ing., Krušovce, SK; 

(54) Zapojenie dvojfázového elektromotora napá-
janého variabilnou frekvenciou z jednovetvo-
vého meniča z priemyselnej siete 

(57) Zapojenie dvojfázového elektromotora napájané-
ho variabilnou frekvenciou z jednovetvového 
maticového meniča priemyselnej siete pozostáva 
zo vstupu striedavého napájacieho napätia (1)  
s nulovým vodičom (N) a fázovými vodičmi (L1) 
a (L2), jednovetvového maticového meniča (2)  
s dvomi obojsmernými spínačmi (S1), (S2) a stred-
ným vývodom (3), kondenzátora (C), dvojfázové-
ho elektromotora (4) s hlavným vinutím (H) a po-
mocným vinutím (P). Zapojenie sa vyznačuje tým, 
že hlavné vinutie (H) dvojfázového elektromotora 
(4) aj pomocné vinutie (P) spolu s kondenzátorom 
(C), sú zapojené medzi nulovým vodičom (N) 
vstupu striedavého napájacieho napätia (1) a stred-
ným vývodom (3) jednovetvového maticového 
meniča (2), ktorý je pripojený medzi fázové vodi-
če (L1) a (L2) vstupu striedavého napájacieho na-
pätia (1). Riadiace elektródy (G1), (G2) obojsmer-
ných spínačov (S1) a (S2) sú pripojené k riadiacej 
jednotke (5), ktorá okrem iného vyhodnocuje aj 
hodnoty napätia medzi fázovými vodičmi (L1)  
a (L2) vstupu striedavého napájacieho napätia (1). 
Jednovetvový maticový menič (2) svojím spína-
ním zabezpečuje plynulú zmenu frekvencie, a tým 
aj otáčok v celom pracovnom rozsahu dvojfázové-
ho elektromotora (4) a kondenzátor (C) zabezpe-
čuje fázové posunutie napätia a prúdu pomocného 
vinutia (P) proti napätiu a prúdu hlavného vinutia 
(H) dvojfázového elektromotora (4). 
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(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01D 34/00        87-2018 
A01G 13/00        40-2018 
A47K 10/00  50025-2018 
A61L  2/00      235-2017 
A62C 37/00        38-2018 
A63C  9/00        28-2018 
B23B 27/00      209-2017 
B25J 13/00  50021-2018 
B28B 23/00        24-2018 
B60F  5/00        60-2016 

B60J  3/00      262-2017 
B61L 27/00      136-2017 
B62D 25/00  50046-2018 
B64C 15/00          1-2018 
B64C 31/00      266-2017 
C04B  7/00  50127-2017 
E02F  3/00  50003-2018 
E02F  3/00      231-2017 
E02F  9/00      277-2017 
E02F  9/00      232-2017 

E03F  1/00        19-2018 
F16C 17/00        81-2018 
F16K 11/00        39-2018 
F16M 11/00      234-2017 
F17C 11/00      257-2017 
F21S 10/00      139-2017 
F24H  1/00  50011-2018 
F24S 20/00  50024-2018 
F24T 10/00      215-2017 
F41J  9/00  50031-2018 

G01B 21/00      200-2017 
G02F  1/00  50080-2017 
G05D 27/00      236-2017 
G06Q 30/00  50117-2017 
H01H 37/00        37-2018 
H02J 15/00          8-2018 
H02M  5/00      188-2017 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
8178 G01R 11/00 
8179 A01C  1/00 
8180 H02M  5/00 
8181 H05B 37/00 

8182 G06F  3/00 
8183 F16D  3/00 
8184 F16H  1/00 
 

8185 H02M  5/00 
8186 H02G  3/00 
8187 A23L 27/00 
 

8188 H02K 49/00 
8189 B67D  7/00 
8190 H02M  3/00 

 
 

(51) A01C 1/00, A01H 5/00 
(11) 8179 
(21) 50110-2016 
(22) 14.10.2016 
(45) 2.8.2018 
(47) 26.6.2018 
(72) Žúži Bohuslav, doc. Ing., CSc., Pezinok, SK; Ge-

linger Viktor, Ing., Bratislava, SK; 
(73) PeWaS s.r.o, Bratislava, SK; 
(74) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
(54) Kombinácia látok na báze superabsorbentov 

na obaľovanie semien a spôsob obaľovania se-
mien touto kombináciou látok 

 
 

(51) A23L 27/00, B65D 77/00, B65D 65/00, 
 B65D 51/00, B32B 27/00 
(11) 8187 
(21) 249-2017 
(22) 13.11.2017 
(45) 2.8.2018 
(47) 26.6.2018 
(72) Buday Marián, Ing., Výčapy-Opatovce, SK; 
(73) Buday Marián, Ing., Výčapy-Opatovce, SK; 
(54) Nejedlá fólia 

 
 

(51) B67D 7/00, B60K 15/00 
(11) 8189 
(21) 5065-2016 
(22) 20.10.2016 
(45) 2.8.2018 
(47) 26.6.2018 
(72) Nemlaha Eduard, Ing., PhD., Voderady, SK; Šku-

lavík Tomáš, Ing., PhD., Kameničná, SK; 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Brati-

slava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Systém na elimináciu chýb pri tankovaní po-

honných hmôt 
 
 

(51) F16D 3/00 
(11) 8183 
(21) 178-2017 
(22) 1.8.2017 
(45) 2.8.2018 
(47) 26.6.2018 
(72) Urbanský Matej, Ing., PhD., Košice, SK; 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Pneumatická pružná hriadeľová reťazcová spoj-

ka 
 
 
 
 

(51) F16H 1/00, F16D 3/00 
(11) 8184 
(21) 50089-2017 
(22) 6.9.2017 
(45) 2.8.2018 
(47) 26.6.2018 
(72) Tóthová Mária, Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján, 

doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Balara Milan, doc. 
Ing., PhD., Prešov, SK; 

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

 
 

(51) G01R 11/00, G01R 22/00 
(11) 8178 
(21) 50059-2016 
(22) 9.5.2016 
(31) CZ2015-31931 U 
(32) 21.12.2015 
(33) CZ 
(45) 2.8.2018 
(47) 28.6.2018 
(72) Trejtnar Petr, Bernartice, CZ; 
(73) ZPA Smart Energy a. s., Trutnov, CZ; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Skriňa elektromeru zabezpečená proti neopráv-

nenému otvoreniu ryhovanými kolíkmi 
 
 

(51) G06F 3/00, B25J 13/00, B25J 3/00 
(11) 8182 
(21) 50007-2017 
(22) 23.1.2017 
(45) 2.8.2018 
(47) 26.6.2018 
(72) Jozef Török, Ing., PhD., Žalobín, SK; Marek Ko-

čiško, doc. Ing., PhD., Šarišské Bohdanovce, SK; 
Monika Telišková, Ing., Nižný Hrabovec, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Zapojenie rozširujúceho vnemového prvku 

 
 

(51) H02G 3/00 
(11) 8186 
(21) 107-2017 
(22) 5.5.2017 
(45) 2.8.2018 
(47) 26.6.2018 
(72) Mikula Andrej, Krompachy, SK; 
(73) HASMA, s.r.o., Krompachy, SK; 
(74) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK; 
(54) Prípojková plastová skriňa 
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(51) H02K 49/00, F16H 15/00 
(11) 8188 
(21) 51-2017 
(22) 2.3.2017 
(45) 2.8.2018 
(47) 26.6.2018 
(72) Bezák Juraj, Ing., PhD., Martin, SK; Bašťovanský 

Ronald, Ing., PhD., Žilina, SK; Madaj Rudolf, 
Ing., PhD., Bojnice, SK; Poljak Silvester, Ing., Ži-
lina, SK; 

(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Dvojradová magnetická cykloidná prevodovka 

 
 

(51) H02M 3/00 
(11) 8190 
(21) 48-2017 
(22) 27.2.2017 
(45) 2.8.2018 
(47) 28.6.2018 
(72) Dudrík Jaroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 

Lacko Milan, Ing., PhD., Košice, SK; Pástor Ma-
rek, Ing., PhD., Čaňa, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Zapojenie spínača s mäkkým spínaním na se-

kundárnej strane transformátora v DC-DC 
meničoch so šírkovým riadením 

 
 

(51) H02M 5/00 
(11) 8180 
(21) 72-2017 
(22) 23.3.2017 
(45) 2.8.2018 
(47) 26.6.2018 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník - Drieno-

vé, SK; Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD., Ži-
lina, SK; Kaščák Slavomír, Ing., PhD., Krompa-
chy, SK; Drgoňa Peter, doc. Ing., PhD., Tekov-
ské Nemce, SK; 

(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(54) Jednofázový mostový impulzový cyklokonver-

tor so zníženým počtom polovodičových prvkov 
 
 

(51) H02M 5/00 
(11) 8185 
(21) 66-2017 
(22) 17.3.2017 
(45) 2.8.2018 
(47) 26.6.2018 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník - Drieno-

vé, SK; Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD., Ži-
lina, SK; Kaščák Slavomír, Ing., PhD., Krompa-
chy, SK; Drgoňa Peter, doc. Ing., PhD., Tekov-
ské Nemce, SK; Kučera Matej, Ing., PhD., Lieta-
va, SK; 

(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(54) Dvojstupňový menič s polomostovým matico-

vým meničom a nízkofrekvenčným výstupom 
 
 

(51) H05B 37/00 
(11) 8181 
(21) 50128-2015 
(22) 15.12.2015 
(45) 2.8.2018 
(47) 26.6.2018 
(72) Kreheľ Radoslav, Ing., PhD., Prešov, SK; Pollák 

Martin, Ing., Prešov, SK; 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Zariadenie na zvýšenie bezpečnosti pri práci  

s rotačnými časťami strojov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01C  1/00  8179 
A23L 27/00  8187 
B67D  7/00  8189 
F16D  3/00  8183 

F16H  1/00  8184 
G01R 11/00  8178 
G06F  3/00  8182 
 

H02G  3/00  8186 
H02K 49/00  8188 
H02M  3/00  8190 
 

H02M  5/00  8185 
H02M  5/00  8180 
H05B 37/00  8181 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
5137 27.06.2018 
5138 30.06.2018 
5322 09.06.2018 
5412 30.06.2018 
5505 23.06.2018 
5799 26.11.2017 
5803 30.11.2017 
5831 05.11.2017 

5917 22.11.2017 
5931 23.11.2017 
5941 23.11.2017 
5954 24.11.2017 
6868 05.11.2017 
6872 25.11.2017 
6876 18.11.2017 
6894 18.11.2017 

6897 04.11.2017 
6905 27.11.2017 
6908 12.11.2017 
6935 28.11.2017 
6945 12.11.2017 
6965 20.11.2017 
6980 12.11.2017 
6981 12.11.2017 

6995 06.11.2017 
7007 05.11.2017 
7018 27.11.2017 
7151 14.11.2017 
7721 18.11.2017 

 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
6159 F16D  3/00  
6205 G01N  1/00  
6212 C08L 23/00  
6215 C08L 23/00  
6257 E05D 13/00  
6258 E06B  3/00  

6259 E06B  3/00  
6263 A23C 19/00  
6349 A47B 95/00  
6350 A47B 95/00  
6476 A47B 95/00  
7075 G01B  3/00  

7119 G01F  1/00  
7136 A47K 13/00  
7147 A63B 23/00  
7182 A41D 13/00  
7184 A23L  7/00  
7209 A62C 27/00  

7240 B41F  1/00  
7269 E03C  1/00  
7370 G16H 10/00  
7547 B42D 25/00  
7735 G01F 25/00 

 
 

(51) A23C 19/00 
(11) 6263 
(21) 50115-2011 
(22) 15.12.2011 
(73) Polabské mlékárny, a.s., Poděbrady, CZ; 
(54) Zariadenie na výrobu tvarohu 

 
 

(51) A23L 7/00, A21D 13/00, A23J 1/00, C12P 19/00, 
C12M 1/00 

(11) 7184 
(21) 50110-2014 
(22) 16.9.2014 
(73) Žitný Boris, Ing., PhD., Nitra, SK; 
(54) Spôsob prípravy cereálnych a pseudocereálnych 

hydrolyzovaných koncentrátov, cereálne hyd-
rolyzované koncentráty získané týmto spôso-
bom a zariadenie na ich prípravu 

 
 

(51) A41D 13/00, A41D 29/00 
(11) 7182 
(21) 103-2014 
(22) 30.7.2014 
(73) ZEKON, a. s., Michalovce, SK; 
(54) Univerzálna rovnošata 

 
 

(51) A47B 95/00, E06B 3/00, E05D 13/00 
(11) 6349 
(21) 128-2011 
(22) 22.7.2011 
(73) Lupták Ján, Ing., Zvolen, SK; 
(54) Úchyt posuvných dverí 

 
 

(51) A47B 95/00, E06B 3/00, E05D 13/00 
(11) 6350 
(21) 132-2011 
(22) 22.7.2011 
(73) Lupták Ján, Ing., Zvolen, SK; 
(54) Úchyt posuvných dverí 

 
 

(51) A47B 95/00, E06B 3/00, E05D 13/00 
(11) 6476 
(21) 135-2011 
(22) 26.7.2011 
(73) Lupták Ján, Ing., Zvolen, SK; 
(54) Úchyt posuvných dverí 

 
 

(51) A47K 13/00 
(11) 7136 
(21) 5037-2014 
(22) 18.7.2014 
(73) Pancuráková Zuzana, Prešov, SK; 
(54) Záves sedacej súpravy k WC mise 

 
 

(51) A62C 27/00, A62C 31/00, B65D 88/00 
(11) 7209 
(21) 50132-2014 
(22) 26.10.2014 
(73) Lukáčik Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Skladovacie a výdajné zariadenie na hasiace, 

absorpčné a dezinfekčné prášky 
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(51) A63B 23/00, A63B 24/00, A61B 5/00, A61H 1/00 
(11) 7147 
(21) 5048-2014 
(22) 22.8.2014 
(73) Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

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

(54) Variabilné diagnostické a/alebo posilňovacie 
tréningové, a/alebo rehabilitačné zariadenie sva-
lov trupu 

 
 

(51) B41F 1/00, B44B 5/00, B41M 3/00 
(11) 7240 
(21) 82-2014 
(22) 30.6.2014 
(73) Michalik Peter, doc. Ing., PhD., Solivar, SK; TU 

- Košice, Košice, SK;  
(54) Automatický razidlový stroj na tlač ochran-

ného znaku na záverečných diplomoch 
 
 

(51) B42D 25/00, B42D 15/00, G06Q 50/00 
(11) 7547 
(21) 50083-2014 
(22) 17.6.2014 
(73) Hubinák Emil, JUDr., Piešťany, SK; Kvasnica 

Roman, JUDr., Piešťany, SK;  
(54) Nosič dokumentov, najmä právnych dokumen-

tov, spôsob nakladania s nosičom dokumentov 
a súbor prvkov 

 
 

(51) C08L 23/00, D06P 1/00, D06P 7/00 
(11) 6215 
(21) 50072-2011 
(22) 13.7.2011 
(73) CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Svit, SK;  
(54) Koncentráty so špecifickou remisnou krivkou 

v blízkej infračervenej oblasti a ich použitie 
 
 

(51) C08L 23/00, D06P 1/00, D06P 7/00 
(11) 6212 
(21) 50073-2011 
(22) 14.7.2011 
(73) CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Svit, SK;  
(54) Koncentráty s chladivým účinkom a ich použi-

tie 
 
 

(51) E03C 1/00, H01R 4/00 
(11) 7269 
(21) 50067-2014 
(22) 4.6.2014 
(73) Erdélyi Ladislav, Zálesie, SK;  
(54) Prepojenie vodovodného vývodu, najmä pod-

omietkovej batérie s uzemňovacím vedením 
 
 

(51) E05D 13/00, E06B 3/00 
(11) 6257 
(21) 134-2011 
(22) 26.7.2011 
(73) Lupták Ján, Ing., Zvolen, SK;  
(54) Horný vozík posuvných dverí 

 
 

(51) E06B 3/00 
(11) 6259 
(21) 129-2011 
(22) 22.7.2011 
(73) Lupták Ján, Ing., Zvolen, SK;  
(54) Spodné vedenie posuvných dverí 

 
 

(51) E06B 3/00 
(11) 6258 
(21) 130-2011 
(22) 22.7.2011 
(73) Lupták Ján, Ing., Zvolen, SK;  
(54) Vrchné vedenie posuvných dverí 

 
 

(51) F16D 3/00 
(11) 6159 
(21) 109-2011 
(22) 27.6.2011 
(73) Gecík Martin, Ing., Prešov, SK;  
(54) Homokinetický kĺb 

 
 

(51) G01B 3/00 
(11) 7075 
(21) 5033-2014 
(22) 4.7.2014 
(73) Kráľovič Tibor, Ing., Križovany nad Dudváhom, 

SK;  
(54) Škárová mierka 

 
 

(51) G01F 1/00 
(11) 7119 
(21) 96-2014 
(22) 16.7.2014 
(73) VÚEZ, a.s., Levice, SK;  
(54) Spôsob merania prietoku v prostredí s ionizu-

júcim žiarením a zariadenie na meranie 
 
 

(51) G01F 25/00, G01F 13/00, B67D 7/00 
(11) 7735 
(21) 84-2014 
(22) 3.7.2014 
(73) Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bys-

trica, SK;  
(54) Spôsob automatizovaného overenia výdajného 

stojana na pohonné hmoty a zariadenie na vy-
konávanie spôsobu 

 
 

(51) G01N 1/00, G01N 3/00, G01N 19/00 
(11) 6205 
(21) 117-2011 
(22) 12.7.2011 
(73) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK;  
(54) Diagnostikovanie oceľových konštrukcií pomo-

cou skúšobných telies 
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(51) G16H 10/00 
(11) 7370 
(21) 102-2014 
(22) 28.7.2014 
(73) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava, SK;  
(54) Systém na elektronický on-line prenos a zdie-

ľanie zdravotných záznamov pacienta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A23C 19/00  6263 
A23L  7/00  7184 
A41D 13/00  7182 
A47B 95/00  6350 
A47B 95/00  6476 
A47B 95/00  6349 

A47K 13/00  7136 
A62C 27/00  7209 
A63B 23/00  7147 
B41F  1/00  7240 
B42D 25/00  7547 
C08L 23/00  6215 

C08L 23/00  6212 
E03C  1/00  7269 
E05D 13/00  6257 
E06B  3/00  6259 
E06B  3/00  6258 
F16D  3/00  6159 

G01B  3/00  7075 
G01F  1/00  7119 
G01F 25/00  7735 
G01N  1/00  6205 
G16H 10/00  7370 

 
 
 
 
 
 
QB2K Licenčné zmluvy 
 
 

(11) 7657 
(21) 197-2015 
(73) TNtech, s.r.o., Trenčín, SK; 
 Nadobúdateľ: 
 SEMAX s.r.o., Žilina, SK; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 31.5.2018 
 Dátum zápisu do registra: 28.6.2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TE2K Zmeny adries 
 
 

(11) 8162 
(21) 50010-2017 
(73) Iľko Ivan, Trnava, SK;  
 Dátum zápisu do registra: 28.6.2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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) 
 
28524 12/16.13 
28525 25/01.07 
28526 02/01.00 

28527 05/06.00 
28528 11/01.02 
28529 12/08.09 

28530 12/05.03 
28531 09/05.08 
 

28532 08/01.04 
28533 21/02.02 
 

 
 

 11 (51) 02/01.00 
(11) 28526 
(15) 16.7.2018 
(18) 28.2.2023 
(21) 14-2018 
(22) 28.2.2018 
(72) Korytková Viera - RICHELIEU, Bardejov, SK; 
(73) Korytková Viera - RICHELIEU, Bardejov, SK; 
(54) Spevňovacie nohavičky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako spevňovacie plienkové nohavičky. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

 
 

 11 (51) 05/06.00, 32/00.00 
(11) 28527 
(15) 16.7.2018 
(18) 8.3.2023 
(21) 16-2018 
(22) 8.3.2018 
(72) Mikitka Branislav, Skalica, SK; 
(73) Mikitka Branislav, Skalica, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Vzorové a farebné stvárnenie dekoračného/úžit-

kového viacvrstvového tabuľového skla 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok podľa dizajnu, v ktorom je stelesnené 

vzorové a farebné stvárnenie dekoračného/úžitko-
vého viacvrstvového tabuľového skla, je určený 
pre nábytkové sklenené výplne, okná, vitráže, zá-
steny, stolové dosky, dosky kuchynských liniek, 
stenové a podlahové obklady. 

(28) 8 
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(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

  
4.1 

  
5.1 

  
6.1 
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7.1 

  
8.1 

 
 

 11 (51) 08/01.04 
(11) 28532 
(15) 16.7.2018 
(18) 17.5.2023 
(21) 50-2018 
(22) 17.5.2018 
(72) Šupík Ladislav, Ing., Sereď, SK; 
(73) Šupík Ladislav, Ing., Sereď, SK; 
(54) Rýľ s osovým pôsobením sily 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je rýľ ur-

čený najmä pre záhradkárov na spracovanie pôdy. 
(28) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(55) 

  
1.1 

 
 

 11 (51) 09/05.08 
(11) 28531 
(15) 16.7.2018 
(18) 24.4.2023 
(21) 43-2018 
(22) 24.4.2018 
(72) Uličný Rastislav, Mgr. Art., Bratislava - Staré mes-

to, SK; Borodayev Denis, Košice, SK; 
(73) RYBA KOŠICE, spol. s r. o., Košice, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Obal potravinového výrobku 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je obal 

potravinového výrobku. 
(28) 10 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 
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2.1 

  
2.2 

 

  
3.1 

 

  
3.2 

  
4.1 

  
4.2 

 

  
5.1 
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5.2 

 

  
6.1 

 

  
6.2 

  
7.1 

  
7.2 

  
8.1 

  
8.2 
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9.1 

  
9.2 

  
10.1 

  
10.2 

 
 

 11 (51) 11/01.02 
(11) 28528 
(15) 16.7.2018 
(18) 19.3.2023 
(21) 17-2018 
(22) 19.3.2018 
(72) Harčarufková Mária, Ing., Hertník, SK; 
(73) Harčarufková Mária, Ing., Hertník, SK; 
(54) Náušnice 
 
 
 

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

ný ako náušnice. 
(28) 10 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

  
4.1 
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5.1 

  
6.1 

  
7.1 

  
8.1 

  
9.1 

  
10.1 

 
 

 11 (51) 12/05.03 
(11) 28530 
(15) 16.7.2018 
(18) 3.4.2023 
(21) 20-2018 
(22) 3.4.2018 
(72) Weiss Eduard, Ing., ArtD., Košice, SK; 
(73) Weiss Eduard, Ing., ArtD., Košice, SK; 
(54) Návrh dizajnu nízkozdvižného vozíka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako nízkozdvižný elektrický paletovací vozík. 
(55) 

  
1.1 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (zapísané dizajny) 101 
 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

 
 

 11 (51) 12/08.09, 12/02.03 
(11) 28529 
(15) 16.7.2018 
(18) 3.4.2023 
(21) 19-2018 
(22) 3.4.2018 
(72) Weiss Eduard, Ing., ArtD., Košice, SK; 
(73) Weiss Eduard, Ing., ArtD., Košice, SK; 
(54) Návrh dizajnu vozidla s prívesom určeného na 

prepravu nákladu využívajúceho agv - systém 
automatického riadenia vozidla 

 
 
 
 

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

ný ako vozidlo s prívesom na prepravu nákladu 
pomocou automatického riadenia vozidla. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 
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1.6 

 
 

 11 (51) 12/16.13 
(11) 28524 
(15) 16.7.2018 
(18) 20.2.2023 
(21) 10-2018 
(22) 20.2.2018 
(31) DM/099 345 
(32) 31.8.2017 
(33) IB 
(72) STRUSS Martin, Bratislava, SK; 
(73) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, Lyon, FR; 
(74) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Ochranná mreža chladičov vozidiel 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako ochranná mreža chladičov vozidiel. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 
 

(51) 21/02.02 
(11) 28533 
(15) 24.7.2018 
(18) 11.5.2023 
(21) 48-2018 
(22) 11.5.2018 
(31) 004687465-0001 
(32) 31.1.2018 
(33) EM 
(72) Devečka Viktor, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; 

Brtáňová Bronislava, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(73) Devečka Viktor, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; 

Brtáňová Bronislava, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(54) Lyže Forest Skis LOTOR 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, sú lyže. 
(28) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 
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1.4 

  
1.5 

  
1.6 

 
 

 11 (51) 25/01.07 
(11) 28525 
(15) 16.7.2018 
(18) 23.2.2023 
(21) 13-2018 
(22) 23.2.2018 
(72) Jaroslav Šubert-JAPE, Trenčianska Turná, SK; 

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

Peter Poruban-JAPE, Trenčianska Turná, SK; 
(54) Betónové výrobky - imitácia dreva (tvárnica na 

vyvýšený záhon, palisáda) 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je prefab-

rikovaný výrobok z betónu s imitáciou dreva urče-
ný na dekoračné využitie v záhradnej architektúre, 
na výstavbu vyvýšených záhonov rôznych tvarov 
a výšok, ale aj ako palisády v záhradách a pod. 

(28) 2 
(55) 
 

  
1.1 

 

  
1.2 

 

  
1.3 

 

 

  
1.4 

 

  
1.5 

 

  
2.1 

  
2.2 
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2.3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
02/01.00  28526 
05/06.00  28527 
08/01.04  28532 

09/05.08  28531 
11/01.02  28528 
12/05.03  28530 

12/08.09  28529 
12/16.13  28524 
 

21/02.02  28533 
25/01.07  28525 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) (11) (58) (11) (58) (11) (58) 
 
27432 12.11.2017 
27891 05.11.2017 
27895 13.11.2017 

27909 27.11.2017 
27912 12.11.2017 
27913 14.11.2017 

27922 05.11.2017 
27923 05.11.2017 
27924 05.11.2017 

27925 05.11.2017 
27926 05.11.2017 
27933 29.11.2017 

 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
27499 12/16.13  
27506 09/09.00  

27982 12/16.11  
27983 12/16.03  

27992 12/16.11  
27993 26/06.00  

28007 26/06.00 

  
 

 8 (51) 09/09.00 
(11) 27506 
(15) 15.1.2009 
(18) 2.6.2023 
(21) 5010-2008 
(22) 2.6.2008 
(73) Herman Juraj, Čechynce, SK;  
(54) Kapsa na odpad 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je alebo bude dizajn stelesne-

ný, je kapsa na zachytávanie odpadu vznikajúceho 
pri montážnych prácach, predovšetkým pri vŕtaní 
otvorov. 

 
 

 9 (51) 12/16.03, 12/16.06, 12/16.11 
(11) 27983 
(15) 25.9.2013 
(18) 31.7.2023 
(21) 64-2013 
(22) 31.7.2013 
(73) Volvo Truck Corporation, Göteborg, SE;  
(54) Časti, zariadenia a príslušenstvo pre vozidlá, 

nezahrnuté v iných triedach a podtriedach 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v ktorých sú dizajny stelesnené, sú časti, 

zariadenia a príslušenstvo pre vozidlá, nezahrnuté 
v iných triedach a podtriedach. 

 
 

 9 (51) 12/16.11, 12/16.06 
(11) 27982 
(15) 25.9.2013 
(18) 31.7.2023 
(21) 63-2013 
(22) 31.7.2013 
(73) Volvo Truck Corporation, Göteborg, SE;  
(54) Nákladné vozidlá, časti, zariadenia a príslušen-

stvo pre vozidlá, nezahrnuté v iných triedach  
a podtriedach 

 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v ktorých sú dizajny stelesnené, sú ná-

kladné vozidlá; časti zariadenia a príslušenstvo pre 
vozidlá, nezahrnuté v iných triedach a podtriedach. 

 
 

 9 (51) 12/16.11, 12/16.06 
(11) 27992 
(15) 23.10.2013 
(18) 31.7.2023 
(21) 65-2013 
(22) 31.7.2013 
(73) Volvo Truck Corporation, Göteborg, SE; 
(54) Časti, zariadenia a príslušenstvo pre vozidlá, 

nezahrnuté v iných triedach a podtriedach 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v ktorých sú dizajny stelesnené, sú časti, 

zariadenia a príslušenstvo pre vozidlá, nezahrnuté 
v iných triedach a podtriedach. 

 
 

 8 (51) 12/16.13 
(11) 27499 
(15) 4.12.2008 
(18) 26.7.2023 
(21) 40-2008 
(22) 26.7.2008 
(73) SCANIA CV AB (publ), Södertälje, SE; 
(54) Čelný panel s mriežkou 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je čelný pa-

nel s mriežkou. 
 
 

 9 (51) 26/06.00 
(11) 27993 
(15) 23.10.2013 
(18) 31.7.2023 
(21) 66-2013 
(22) 31.7.2013 
(73) Volvo Truck Corporation, Göteborg, SE; 
(54) Svetelné vybavenie vozidiel 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v ktorých sú dizajny stelesnené, sú sve-

telné vybavenia vozidiel. 
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 9 (51) 26/06.00 
(11) 28007 
(15) 9.12.2013 
(18) 17.9.2023 
(21) 80-2013 
(22) 17.9.2013 
(73) ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, CZ; 
(54) Svetelné vybavenie vozidla 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v ktorých budú dizajny stelesnené, sú 

svetlomety a svietidlá vozidla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
09/09.00  27506 
12/16.03  27983 

12/16.11  27992 
12/16.11  27982 

12/16.13  27499 
26/06.00  28007 

26/06.00  27993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Údaje o uplatňovaných farbách 
(641) Číslo a dátum podania prihlášky ochrannej známky 

Európskej únie, premenou ktorej vznikla prihláška 
národnej ochrannej známky 

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

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

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

(-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny údajov) 
(791) Meno a adresa držiteľa (-ov) licencie 
(793) Podmienky a obmedzenia licencie 
(800) Číslo a dátum medzinárodného zápisu 
(881) Číslo a dátum zápisu ochrannej známky nahrade-

nej medzinárodným zápisom 

 
 
 
Poznámka: 
Číslo uvádzané pred kódom (511) znamená verziu Medzinárodného triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triede-
nie), podľa ktorej bola prihláška ochrannej známky zatriedená v deň jej podania na úrade. Od roku 2013 sa Niceské triedenie aktualizuje kaž- 
dý rok a vstupuje do platnosti vždy 1. januára príslušného roka. Prihlášky podané v roku 2018 sa zatrieďujú podľa verzie 11. vydania triedenia 
NCL (11-2018) platnej od 1. januára 2018. 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
    47-2017 
    48-2017 
1068-2017 
1111-2017 
1165-2017 
1175-2017 
1176-2017 
1177-2017 
1294-2017 
2268-2017 
2327-2017 
2495-2017 
2500-2017 
2597-2017 
2622-2017 
2680-2017 
2681-2017 
2682-2017 
2684-2017 
2685-2017 
2745-2017 
2757-2017 
2773-2017 
2774-2017 
2785-2017 
2807-2017 
2808-2017 
2809-2017 
2841-2017 
2917-2017 
2926-2017 
2928-2017 
2931-2017 
2957-2017 
2974-2017 
3012-2017 
    42-2018 
    54-2018 
    76-2018 
    88-2018 
  165-2018 
  175-2018 

176-2018 
187-2018 
190-2018 
203-2018 
208-2018 
235-2018 
253-2018 
260-2018 
264-2018 
265-2018 
268-2018 
283-2018 
288-2018 
331-2018 
348-2018 
358-2018 
363-2018 
382-2018 
483-2018 
508-2018 
510-2018 
516-2018 
525-2018 
532-2018 
606-2018 
614-2018 
621-2018 
626-2018 
629-2018 
652-2018 
670-2018 
687-2018 
688-2018 
689-2018 
690-2018 
693-2018 
694-2018 
697-2018 
699-2018 
701-2018 
706-2018 
737-2018 

747-2018 
757-2018 
776-2018 
787-2018 
789-2018 
790-2018 
791-2018 
792-2018 
793-2018 
794-2018 
796-2018 
806-2018 
830-2018 
841-2018 
852-2018 
861-2018 
865-2018 
866-2018 
867-2018 
877-2018 
879-2018 
880-2018 
884-2018 
885-2018 
888-2018 
889-2018 
890-2018 
893-2018 
896-2018 
898-2018 
899-2018 
902-2018 
903-2018 
916-2018 
917-2018 
918-2018 
919-2018 
921-2018 
922-2018 
923-2018 
926-2018 
927-2018 

  929-2018 
  930-2018 
  932-2018 
  934-2018 
  937-2018 
  940-2018 
  941-2018 
  942-2018 
  943-2018 
  948-2018 
  959-2018 
  960-2018 
  965-2018 
  966-2018 
  967-2018 
  978-2018 
1009-2018 
1010-2018 
1011-2018 
1016-2018 
1019-2018 
1032-2018 
1033-2018 
1034-2018 
1036-2018 
1037-2018 
1039-2018 
1040-2018 
1043-2018 
1044-2018 
1046-2018 
1065-2018 
1101-2018 
1104-2018 
1105-2018 
1106-2018 
1110-2018 
1112-2018 
1119-2018 
1244-2018 
1422-2018 

 
 
 

(210) 47-2017 
(220) 12.1.2017 

 11 (511) 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 16 - Papier; lepenka; tlačené publikácie; časopi-

sy; periodiká; noviny; knihy. 
35 - Podpora predaja pre tretie osoby v oblasti 
certifikácie výrobkov; reklama v oblasti certifi-
kácie výrobkov; poradenské služby v oblasti or-
ganizácie a ekonomiky podnikania; spracovanie 
dát z oblasti certifikácie, skúšobníctva, normali-
zácie, merania a kontroly; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach z oblasti certifikácie, 
skúšobníctva, normalizácie, merania a kontroly; 
zbieranie údajov do počítačových databáz v ob-
lasti certifikácie výrobkov a služieb; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach v oblasti certi-
fikácie výrobkov a služieb; aktualizácia a údržba  
 

údajov v počítačových databázach v oblasti certi-
fikácie výrobkov a služieb; hodnotenie v oblasti 
obchodného manažmentu odborných podnikov 
vrátane vykonávania týchto služieb v počítačo-
vých databázach a / alebo prostredníctvom inter-
netu; hodnotenie výrobkov alebo služieb týkajú-
ce sa vzťahu medzi ich ekonomickým a technic-
ko-kvalitatívnym používaním či užívaním; ob-
chodná správa internetového trhu v odbore certi-
fikácie a vo vzťahu k hodnoteniu firiem a podni-
kov; obchodné poradenstvo pre podniky pros-
tredníctvom internetu; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; vyhľadávanie údajov v počí-
tačových databázach (pre tretie osoby); reklama; 
podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; 
reklama on-line na počítačovej komunikačnej  
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sieti; prenájom reklamného priestoru po sieti pre 
tretie osoby; aktualizácia reklamných materiálov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom 
reklamných plôch; služby riadenia údajov v počí-
tačových databázach; spracovávanie, kompilácie, 
analýza a vyhodnocovanie údajov v počítačových 
databázach; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
obchodná administratíva; kancelárske práce; aktu-
alizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; systemizácia údajov v počítačových databá-
zach; poskytovanie informácií, poradenstva a kon-
zultácií v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; smerovacie a spo-
jovacie služby pre telekomunikácie; šírenie in-
formácií prostredníctvom komunikačných sietí; ší-
renie informácií prostredníctvom internetu a bez-
drôtových, káblových, satelitných sietí; elektro-
nický prenos údajov v počítačových sieťach a in-
ternete; komunikačné služby prostredníctvom in-
ternetu, vonkajších a vnútorných sietí; počítačová 
komunikácia; elektronický prenos údajov pros-
tredníctvom počítačov; elektronický prenos údajov 
na zákazku(za odplatu); elektronické poštové 
služby; prenájom telekomunikačných prístrojov  
a zariadení na prenos údajov; komunikácia pros-
tredníctvom sietí vláknovej optiky; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; komu-
nikácia prostredníctvom rádia; komunikácia pro-
stredníctvom telefónu; počítačom riadený prenos 
údajov a obrazu; poskytovanie prístupu do globál-
nych, svetových a lokálnych počítačových sietí  
a internetu; poskytovanie interaktívnych on-line 
vývesiek na prenos odkazov medzi počítačovými 
užívateľmi; poskytovanie informácií, poradenstva 
a konzultácií v oblasti služieb uvedených v triede 
38 tohto zoznamu. 
41 - Organizovanie kultúrnych, spoločenských, 
vzdelávacích a športových podujatí; vzdelávanie; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
vzdelávacích kurzov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích kongresov; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizácia vedomostných ale-
bo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych 
výstav. 
42 - Služby v oblasti certifikácie; certifikačná čin-
nosť; certifikácia výrobkov a služieb; navrhovanie 
systémov hodnotenia kvality výrobkov a služieb; 
kontrola, inšpekcia, testovanie, skúšanie a realizá-
cia certifikačných auditov; vyhodnocovanie a pre-
verovanie výrobkov a služieb; vydávanie a udeľo-
vanie certifikátov; tvorba pravidiel a noriem pre 
certifikáciu; informácie z oblasti certifikácie; 5 pos-
kytovanie certifikačných údajov; 6 štúdie technic-
kých projektov; expertízy (inžinierske práce); skú-
šobníctvo; nezávislá kontrola kvality výrobkov  
a služieb; 7 návrh, tvorba, technická správa  
a údržba webových stránok, portálov a aplikácií 
vrátane multimediálnych a 3D aplikácií (pre tretie 
osoby); návrh, vytváranie a modelovanie 3D ani-
mácií (grafické dizajnérstvo); navrhovanie a tvor-
ba informačných databáz, elektronických časopi-
sov, periodík, kníh, multimediálnych dokumentov, 
prezentácií a katalógov (grafické dizajnérstvo); 
tvorba interaktívnych a grafických počítačových 
programov; počítačové animácie a vizualizácie 
(grafické dizajnérstvo); tvorba, programovanie  
 

a technická správa systémov pre obsluhu zákazní-
kov prístupných po internete; navrhovanie, tvorba, 
inštalácia, aktualizácia a správa počítačového soft-
véru; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru; 
tvorba počítačových operačných systémov pre tre-
tie osoby; analýza počítačových systémov; návrh  
a vývoj počítačových databáz, počítačových apli-
kácií a počítačových serverov; údržba počítačo-
vých databáz, údržba počítačových aplikácií; 
údržba počítačových serverov (aktualizácia počí-
tačových programov); ; návrhy systémov na hod-
notenie kvality zákazníkov užívateľmi alebo tretí-
mi osobami; poskytovanie systémov na hodnote-
nie kvality; vedenie programových (softvérových) 
projektov; vedecké a technologické služby a súvi-
siaci výskum a projektovanie; analytické a vý-
skumné služby v priemysle; poskytovanie infor-
mácií, poradenstva a konzultácií v oblasti služieb 
uvedených v triede 42 tohto zoznamu; prevádzko-
vanie (webhosting) počítačových (webových) strá-
nok pre zákazníkov. 

(540) 

  
 

(591) biela, oranžová, odtiene modrej, odtiene sivej 
(731) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 

Praha 8, CZ; 
(740) Mgr. Et Mgr., Mališ Petr, Advokát, Jansa, Mokrý, 

Otevřel & partners, s.r.o., Ostrava, CZ; 
 
 

(210) 48-2017 
(220) 12.1.2017 

 11 (511) 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 16 - Papier; lepenka; tlačené publikácie; časopi-

sy; periodiká; noviny; knihy. 
35 - Podpora predaja pre tretie osoby v oblasti 
certifikácie výrobkov; reklama v oblasti certifi-
kácie výrobkov; poradenské služby v oblasti or-
ganizácie a ekonomiky podnikania; spracovanie 
dát z oblasti certifikácie, skúšobníctva, normali-
zácie, merania a kontroly; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach z oblasti certifikácie, 
skúšobníctva, normalizácie, merania a kontroly; 
zbieranie údajov do počítačových databáz v ob-
lasti certifikácie výrobkov a služieb; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach v oblasti certi-
fikácie výrobkov a služieb; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach v oblasti certi-
fikácie výrobkov a služieb; hodnotenie v oblasti 
obchodného manažmentu odborných podnikov 
vrátane vykonávania týchto služieb v počítačo-
vých databázach a / alebo prostredníctvom inter-
netu; hodnotenie výrobkov alebo služieb týkajú-
ce sa vzťahu medzi ich ekonomickým a technic-
ko-kvalitatívnym používaním či užívaním; ob- 
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chodná správa internetového trhu v odbore certi-
fikácie a vo vzťahu k hodnoteniu firiem a podni-
kov; obchodné poradenstvo pre podniky pros-
tredníctvom internetu; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; vyhľadávanie údajov v počí-
tačových databázach (pre tretie osoby); reklama; 
podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; 
reklama on-line na počítačovej komunikačnej 
sieti; prenájom reklamného priestoru po sieti pre 
tretie osoby; aktualizácia reklamných materiálov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom 
reklamných plôch; služby riadenia údajov v počí-
tačových databázach; spracovávanie, kompilácie, 
analýza a vyhodnocovanie údajov v počítačových 
databázach; pomoc pri riadení obchodnej činnos-
ti; obchodná administratíva; kancelárske práce; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; systemizácia údajov v počítačových da-
tabázach; poskytovanie informácií, poradenstva  
a konzultácií v oblasti služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; smerovacie a spo-
jovacie služby pre telekomunikácie; šírenie infor-
mácií prostredníctvom komunikačných sietí; šíre-
nie informácií prostredníctvom internetu a bezdrô-
tových, káblových, satelitných sietí; elektronický 
prenos údajov v počítačových sieťach a internete; 
komunikačné služby prostredníctvom internetu, 
vonkajších a vnútorných sietí; počítačová komuni-
kácia; elektronický prenos údajov prostredníctvom 
počítačov; elektronický prenos údajov na zákaz-
ku(za odplatu); elektronické poštové služby; pre-
nájom telekomunikačných prístrojov a zariadení 
na prenos údajov; komunikácia prostredníctvom 
sietí vláknovej optiky; komunikácia prostredníc-
tvom počítačových terminálov; komunikácia pro-
stredníctvom rádia; komunikácia prostredníctvom 
telefónu; počítačom riadený prenos údajov a obra-
zu; poskytovanie prístupu do globálnych, sveto-
vých a lokálnych počítačových sietí a internetu; 
poskytovanie interaktívnych on-line vývesiek na 
prenos odkazov medzi počítačovými užívateľmi; 
poskytovanie informácií, poradenstva a konzultá-
cií v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto 
zoznamu. 
41 - Organizovanie kultúrnych, spoločenských, 
vzdelávacích a športových podujatí; vzdelávanie; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
vzdelávacích kurzov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích kongresov; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizácia vedomostných ale-
bo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych 
výstav. 
42 - Služby v oblasti certifikácie; certifikačná čin-
nosť; certifikácia výrobkov a služieb; navrhovanie 
systémov hodnotenia kvality výrobkov a služieb; 
kontrola, inšpekcia, testovanie, skúšanie a realizá-
cia certifikačných auditov; vyhodnocovanie a pre-
verovanie výrobkov a služieb; vydávanie a udeľo-
vanie certifikátov; tvorba pravidiel a noriem pre 
certifikáciu; informácie z oblasti certifikácie; 5 pos-
kytovanie certifikačných údajov; 6 štúdie technic-
kých projektov; expertízy (inžinierske práce); skú-
šobníctvo; nezávislá kontrola kvality výrobkov  
a služieb; 7 návrh, tvorba, technická správa  
a údržba webových stránok, portálov a aplikácií  
 

vrátane multimediálnych a 3D aplikácií (pre tretie 
osoby); návrh, vytváranie a modelovanie 3D ani-
mácií (grafické dizajnérstvo); navrhovanie a tvor-
ba informačných databáz, elektronických časopi-
sov, periodík, kníh, multimediálnych dokumentov, 
prezentácií a katalógov (grafické dizajnérstvo); 
tvorba interaktívnych a grafických počítačových 
programov; počítačové animácie a vizualizácie 
(grafické dizajnérstvo); tvorba, programovanie  
a technická správa systémov pre obsluhu zákazní-
kov prístupných po internete; navrhovanie, tvorba, 
inštalácia, aktualizácia a správa počítačového soft-
véru; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru; 
tvorba počítačových operačných systémov pre tre-
tie osoby; analýza počítačových systémov; návrh  
a vývoj počítačových databáz, počítačových apli-
kácií a počítačových serverov; údržba počítačo-
vých databáz, údržba počítačových aplikácií; 
údržba počítačových serverov (aktualizácia počí-
tačových programov); ; návrhy systémov na hod-
notenie kvality zákazníkov užívateľmi alebo tretí-
mi osobami; poskytovanie systémov na hodnote-
nie kvality; vedenie programových (softvérových) 
projektov; vedecké a technologické služby a súvi-
siaci výskum a projektovanie; analytické a vý-
skumné služby v priemysle; poskytovanie infor-
mácií, poradenstva a konzultácií v oblasti služieb 
uvedených v triede 42 tohto zoznamu; prevádzko-
vanie (webhosting) počítačových (webových) 
stránok pre zákazníkov. 

(540) 

  
 

(731) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 
Praha 8, CZ; 

(740) Mgr. Et Mgr., Mališ Petr, Advokát, Jansa, Mokrý, 
Otevřel & partners, s.r.o., Ostrava, CZ; 

 
 

(210) 1068-2017 
(220) 21.4.2017 

 11 (511) 9, 16, 28 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné 
mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lo-
tériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky;  
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sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tla-
čené reklamné materiály; letáky; kancelárske po-
treby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky 
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; 
šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie 
žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty; 
prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tike-
ty. 

(540) bonus time 
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

tislava 1, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
 
 

(210) 1111-2017 
(220) 26.4.2017 

 11 (511) 1, 3, 4, 9, 35, 37, 43 
(511) 1 - Chemické prísady do motorových palív; prí-

pravky na úsporu palív; detergentné prísady do 
benzínu; antidetonačné látky do spaľovacích mo-
torov; nemrznúce zmesi; nemrznúce kvapaliny 
na ostrekovanie čelného skla; chladiace zmesi do 
motorov vozidiel; prípravky proti vyvretiu moto-
rovej chladiacej kvapaliny; chemické aditíva na 
úpravu výfukových plynov (AdBlue); látky pod-
porujúce horenie (chemické prísady do motoro-
vých olejov); chemické prísady do olejov; prevo-
dové oleje; chemické čističe oleja; priemyselné 
chemikálie; odpeňovacie roztoky do batérií alebo 
akumulátorov; okyslená voda na dobíjanie aku-
mulátorov; chemické prípravky na dekarbonizá-
ciu motorov; zmesi na opravu duší pneumatík; 
benzén; benzol; xylén; hasiace zmesi; chemické 
katalyzátory; kyseliny; zásady (chemické látky). 
3 - Čistiace prípravky na okná automobilov; čis-
tiace prípravky; čistiace prípravky na automobi-
ly; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo 
výrobnom procese); detergenty (nie na použitie 
vo výrobnom procese a na lekárske použitie); 
leštiace prípravky; prípravky na dosiahnutie vy-
sokého lesku; osviežovače vzduchu. 
4 - Benzín (palivo); nafta; motorová nafta; pali-
vá; motorové palivá; nechemické prísady do mo-
torových palív; prchavé palivové zmesi; palivové 
plyny; stužené plyny (palivo); motorové oleje; 
minerálne palivá; palivá z biomasy; mazacie ole-
je; zmesi na pohlcovanie prachu; etanol (palivo); 
elektrická energia. 
9 - Nabíjacie stanice pre elektromobily; nabíjač-
ky batérií; elektrické káble; elektrické vodiče; 
nabíjacie agregáty elektrických batérií; elektrické 
batérie do automobilov; konektory (elektrotech-
nika); elektrické meracie zariadenia; indikátory 
strát elektrickej energie; elektrické adaptéry; mo-
torové štartovacie káble; clony proti oslepeniu 
svetlom; hasiace prístroje. 
35 - Reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; prenájom reklamných plôch; 
marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by s palivami, s benzínom, s naftou, s elektrickou 
energiou, s chemickými prísadami do motorových 
palív, s kvapalnými aditívami na úpravu výfuko-
vých plynov (AdBlue), s autopríslušenstvom, s čis- 
 

tiacimi prípravkami, s čistiacimi prípravkami na 
okná automobilov, s osviežovačmi vzduchu do 
automobilov, s toaletnými potrebami, s novina-
mi, s časopismi, s atlasmi, s mapami, s potravi-
nami, s bagetami, s hotdogmi (teplé párky v rož-
ku), s pripravenými hotovými jedlami, s cukro-
vinkami, so zmrzlinou, s kávou, s čajom, s neal-
koholickými nápojmi, s alkoholickými nápojmi, 
s cigaretami; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 1, 3, 4 a 9 
tohto zoznamu; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); prieskum trhu; 
služby porovnávania cien; správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; podpora predaja 
(pre tretie osoby); prenájom predajných automa-
tov; obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 35, 37 a 43 tohto zoznamu. 
37 - Služby čerpacích staníc (údržba a tankova-
nie); výstavba, údržba a opravy čerpacích staníc; 
údržba a opravy vybavenia čerpacích staníc; vý-
stavba, údržba a opravy nabíjacích staníc pre elek-
tromobily; služby tankovania pohonných hmôt pre 
motorové vozidlá; služby nabíjania elektromobi-
lov; autoservisy (údržba a tankovanie); umývanie 
dopravných prostriedkov; opravy púmp a čerpadiel. 
43 - Samoobslužné jedálne; rýchle občerstvenie 
(snackbary); reštauračné (stravovacie) služby; 
kaviarne; požičiavanie prístrojov na prípravu je-
dál; prenájom zariadení na výdaj nápojov (okrem 
predajných automatov). 

(540) tuto 
(731) Longleaf s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava-

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

ková kancelária, Bratislava-Nové Mesto, SK; 
 
 

(210) 1165-2017 
(220) 29.4.2017 

 11 (511) 9, 16, 36, 38 
(511) 9 - Elektronické časopisy (sťahovateľné); elek-

tronické periodiká a knihy (sťahovateľné); počí-
tačové softvérové aplikácie (sťahovateľné) pre 
elektronické časopisy a elektronické periodiká  
a knihy; počítačové softvérové aplikácie (sťaho-
vateľné), vrátane elektronických multimediál-
nych aplikácií, multimediálnych alebo informač-
ných katalógov a aplikácií na prehliadanie, spra-
covávanie alebo uchovávanie dát v elektronickej 
podobe; počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy) pre elektronické časopisy a elektro-
nické periodiká a knihy; počítačový softvér (na-
hraté počítačové programy), vrátane elektronic-
kých multimediálnych aplikácií, multimediál-
nych alebo informačných katalógov a aplikácií 
na prehliadanie, spracovávanie alebo uchováva-
nie dát v elektronickej podobe; čítačky elektro-
nických kníh; počítačový hardvér; počítačové 
pamäte; audiovizuálne kompaktné disky; optické 
kompaktné disky; periférne zariadenia počítačov; 
magnetické nosiče údajov; monitory (počítačový 
hardvér); optické nosiče údajov; optické disky; 
čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); 
diskové mechaniky počítačov; karty s integrova-
nými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesoro-
vé). 
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16 - Tlačoviny; tlačivá (formuláre); časopisy; pe-
riodiká; knihy; katalógy; zoznamy; plagáty; bro-
žúry; knihy; tlačené publikácie; prospekty; ro-
čenky; kalendáre; tlačené poukážky. 
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie ne-
hnuteľností vrátane zariaďovania a sprostredko-
vania obchodov v oblasti nehnuteľností; pois-
ťovníctvo; finančné služby; peňažné služby; re-
lokačné služby; poskytovanie informácií o ne-
hnuteľnostiach; oceňovanie nehnuteľného majetku. 
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefo-
nická komunikácia; telexové služby; komuniká-
cia mobilnými telefónmi; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; prenos správ  
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
čov, vrátane prenosu elektronických tlačovín, ča-
sopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníc-
tvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej 
siete vrátane Internetu; prenos elektronickej po-
šty; faxové prenosy; informácie v oblasti teleko-
munikácií; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; prenos signálu prostredníctvom sateli-
tu; poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete; telekonferenčné 
služby; hlasová odkazová služba; on line posiela-
nie pohľadníc; prenos digitálnych súborov, vrátane 
prenosu súborov obsahujúcich elektronické tlačo-
viny, časopisy, periodiká, knihy a iné dáta pro-
stredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomu-
nikačnej siete vrátane Internetu; videokonferenčné 
služby; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos 
videonahrávok na objednávku; poskytovanie uží-
vateľského prístupu do svetovej počítačovej sie-
te; služby vstupu do telekomunikačných sietí 
(smerovanie a pripájanie), vrátane prevádzkova-
nia menných serverov; prenájom prístupového 
času do svetových počítačových sietí; elektronic-
ké zobrazovacie tabule, vrátane elektronických 
násteniek (telekomunikačné služby); poskytova-
nie priestoru na diskusiu na internete; poskytova-
nie diskusných fór on line; poskytovanie prístupu 
do databáz; spravodajské kancelárie. 

(540) 

  
 

(731) Rellox s.r.o., Jindrišská 941/24, 110 00 Praha 1 
Nové Město, CZ; 

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

(210) 1175-2017 
(220) 10.5.2017 

 11 (511) 39, 41, 43 
(511) 39 - Osobná doprava; organizovanie zájazdov; 

rezervácie zájazdov; autobusová doprava; spros-
tredkovanie autobusovej dopravy; turistické pre-
hliadky (doprava); sprostredkovanie turistických 
prehliadok (doprava); prenájom autokarov; spro-
stredkovanie prenájmu autokarov; doprava cestu-
júcich; sprostredkovanie dopravy cestujúcich; vý-
letné lode (služby); sprostredkovanie služieb vý-
letných lodí; organizovanie exkurzií (doprava); 
sprostredkovanie exkurzií (doprava); sprevádzanie 
turistov; organizovanie a sprostredkovanie pra- 
 

 covných ciest (doprava); organizovanie a spros-
tredkovanie dopravy súvisiacej so skupinovými 
aktivitami; rezervácia dovolenkových zájazdov; 
organizovanie a sprostredkovanie dovolenkových 
zájazdov; prenájom automobilov a iných vozidiel 
na prepravu; rezervácie dopravy; poskytovanie in-
formácií o možnostiach dopravy a o cestovaní; po-
radenstvo o cestovaní; rezervácie miesteniek na 
cestovanie. 
41 - Príprava a organizovanie športových, kultúr-
nych a zábavných podujatí; turistické prehliadky 
so sprievodcom; poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu. 
43 - Hotelierske služby; prenájom prechodného 
ubytovania; služby prechodného ubytovania v re-
kreačných zariadeniach; prenájom prednáškových 
sál; dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); zábava; reštauračné (stravova-
cie) služby; prechodné ubytovanie; rezervácie 
ubytovania v hoteloch, a to aj prostredníctvom 
elektronických médií vrátane internetu; rezervácie 
ubytovania v penziónoch, a to aj prostredníctvom 
elektronických médií vrátane internetu; poskyto-
vanie informácií týkajúcich sa služieb uvedených 
v triede 43 tohto zoznamu, a to aj prostredníctvom 
elektronických médií vrátane internetu; poraden-
stvo týkajúce sa služieb uvedených v triede 43 toh-
to zoznamu, a to aj prostredníctvom elektronic-
kých médií vrátane internetu. 

(540) 

  
 

(591) Pantone 2597 C 
(731) Steigenberger Hotels Aktiengesellschaft, Lyoner 

Straße 40, 60528 Frankfurt/Main, DE; 
(740) Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária, Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1176-2017 
(220) 10.5.2017 

 11 (511) 39, 41, 43 
(511) 39 - Osobná doprava; organizovanie zájazdov; re-

zervácie zájazdov; autobusová doprava; sprostred-
kovanie autobusovej dopravy; turistické prehliad-
ky (doprava); sprostredkovanie turistických pre-
hliadok (doprava); prenájom autokarov; sprostred-
kovanie prenájmu autokarov; doprava cestujúcich; 
sprostredkovanie dopravy cestujúcich; výletné lo-
de (služby); sprostredkovanie služieb výletných 
lodí; organizovanie exkurzií (doprava); sprostred-
kovanie exkurzií (doprava); sprevádzanie turistov; 
organizovanie a sprostredkovanie pracovných ciest 
(doprava); organizovanie a sprostredkovanie do-
pravy súvisiacej so skupinovými aktivitami; rezer-
vácia dovolenkových zájazdov; organizovanie  
a sprostredkovanie dovolenkových zájazdov; pre-
nájom automobilov a iných vozidiel na prepra- 
vu; rezervácie dopravy; poskytovanie informácií  
o možnostiach dopravy a o cestovaní; poradenstvo 
o cestovaní; rezervácie miesteniek na cestovanie. 
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41 - Príprava a organizovanie športových, kultúr-
nych a zábavných podujatí; turistické prehliadky 
so sprievodcom; poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu. 
43 - Hotelierske služby; prenájom prechodného 
ubytovania; služby prechodného ubytovania v re-
kreačných zariadeniach; prenájom prednáškových 
sál; dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); zábava; reštauračné (stravova-
cie) služby; prechodné ubytovanie; rezervácie 
ubytovania v hoteloch, a to aj prostredníctvom 
elektronických médií vrátane internetu; rezervácie 
ubytovania v penziónoch, a to aj prostredníctvom 
elektronických médií vrátane internetu; poskyto-
vanie informácií týkajúcich sa služieb uvedených 
v triede 43 tohto zoznamu, a to aj prostredníctvom 
elektronických médií vrátane internetu; poraden-
stvo týkajúce sa služieb uvedených v triede 43 toh-
to zoznamu, a to aj prostredníctvom elektronic-
kých médií vrátane internetu. 

(540) 

  
 

(591) pantone 2597C, biela 
(731) Steigenberger Hotels Aktiengesellschaft, Lyoner 

Straße 40, 60528 Frankfurt/Main, DE; 
(740) Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária, Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1177-2017 
(220) 10.5.2017 

 11 (511) 39, 41, 43 
(511) 39 - Osobná doprava; organizovanie zájazdov; 

rezervácie zájazdov; autobusová doprava; spro-
stredkovanie autobusovej dopravy; turistické pre-
hliadky (doprava); sprostredkovanie turistických 
prehliadok (doprava); prenájom autokarov; spro-
stredkovanie prenájmu autokarov; doprava cestu-
júcich; sprostredkovanie dopravy cestujúcich; vý-
letné lode (služby); sprostredkovanie služieb vý-
letných lodí; organizovanie exkurzií (doprava); 
sprostredkovanie exkurzií (doprava); sprevádzanie 
turistov; organizovanie a sprostredkovanie pra-
covných ciest (doprava); organizovanie a spro-
stredkovanie dopravy súvisiacej so skupinovými 
aktivitami; rezervácia dovolenkových zájazdov; 
organizovanie a sprostredkovanie dovolenkových 
zájazdov; prenájom automobilov a iných vozidiel 
na prepravu; rezervácie dopravy; poskytovanie in-
formácií o možnostiach dopravy a o cestovaní; po-
radenstvo o cestovaní; rezervácie miesteniek na 
cestovanie. 
41 - Príprava a organizovanie športových, kultúr-
nych a zábavných podujatí; turistické prehliadky 
so sprievodcom; poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu. 
43 - Hotelierske služby; prenájom prechodného 
ubytovania; služby prechodného ubytovania v re-
kreačných zariadeniach; prenájom prednáškových  
 

sál; dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); zábava; reštauračné (stravova-
cie) služby; prechodné ubytovanie; rezervácie 
ubytovania v hoteloch, a to aj prostredníctvom 
elektronických médií vrátane internetu; rezervácie 
ubytovania v penziónoch, a to aj prostredníctvom 
elektronických médií vrátane internetu; poskyto-
vanie informácií týkajúcich sa služieb uvedených 
v triede 43 tohto zoznamu, a to aj prostredníctvom 
elektronických médií vrátane internetu; poraden-
stvo týkajúce sa služieb uvedených v triede 43 toh-
to zoznamu, a to aj prostredníctvom elektronic-
kých médií vrátane internetu. 

(540) 

  
 

(731) Steigenberger Hotels Aktiengesellschaft, Lyoner 
Straße 40, 60528 Frankfurt/Main, DE; 

(740) Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária, Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 1294-2017 
(220) 18.5.2017 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 41, 43 
(511) 9 - Čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie 

údajov); čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); čí-
tačky čiarových kódov; detektory falošných mincí; 
diaľkové ovládače; diaprojektory; nosiče zvuko-
vých nahrávok; elektronické pokladnice; hudobné 
mincové automaty; elektronické informačné tabu-
le; mincové mechanizmy; mincové mechanizmy 
pre televízne prijímače; počítačový softvér (nahra-
té počítačové programy); mincové mechanizmy na 
ovládanie brán pre parkoviská; parkovacie hodiny; 
pásky so zvukovými nahrávkami; prehrávače 
kompaktných diskov; premietacie prístroje na dia-
pozitívy; audio- a videoprijímače; prístroje na rep-
rodukciu obrazu alebo zvuku; televízne prijímače; 
videohry; videokamery; videokazety; videopásky; 
prístroje a zariadenia na príjem, spracovanie, pre-
nos a vysielanie televíznych, rádiových a satelit-
ných signálov; telekomunikačné vysielače; zvon-
čeky (poplašné zariadenia); zvukové nahrávacie 
zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, pre-
hrávače; zvukové signálne zariadenia. 
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-
žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); pa-
pierové alebo lepenkové etikety; fotografie; gra-
fické zobrazenia; grafické vzory (tlačoviny); ka-
lendáre; kartón, lepenka; katalógy; papierové filtre 
na kávu; knihy; lepenkové alebo papierové škatu-
le; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; dre-
vitá lepenka (papiernický tovar); obaly (papiernic-
ký tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené pub-
likácie; plagáty; prospekty; lepenkové alebo papie-
rové pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené re-
klamné materiály; umelecké litografie; baliace 
plastové fólie; papierové alebo plastové vrecia. 
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28 - Biliardové gule; biliardové stoly; biliardové 
stoly na použitie po vhodení mince; boxerské ru-
kavice; boxerské automaty (hracie automaty); stro-
je na telesné cvičenia; hracie automaty; hracie au-
tomaty uvádzané do činnosti vhodením mince; 
hracie žetóny; výherné hracie automaty; kolky (fi-
gúrky); kolky (hra); krieda na biliardové tága; 
mantinely biliardového stola; biliardové markéry 
(tabuľky na zaznamenávanie stavu hry); posilňo-
vacie stroje; stoly na stolový futbal; stolové hry; 
špičky biliardových tág; biliardové tága; terče. 
35 - Obchodný manažment v oblasti zábavy a ume-
nia; maloobchodné služby s hracími a výhernými 
automatmi, s ich časťami a súčasťami, s hudob-
nými a zábavnými automatmi; veľkoobchodné 
služby s hracími a výhernými automatmi, s ich 
časťami a súčasťami, s hudobnými a zábavnými 
automatmi; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; odborné obchodné riadenie ume-
leckých činností; organizovanie audiovizuálnych 
predstavení na obchodné a reklamné účely; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
personálne poradenstvo; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; predvádzanie 
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu 
predaja; predvádzanie tovaru; prenájom reklam-
ných materiálov; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; reklama; podpora predaja (pre tretie oso-
by); reklamné agentúry; rozhlasová reklama; roz-
širovanie reklamných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodné 
sprostredkovateľské služby s umeleckými dielami 
a starožitnosťami; obchodné sprostredkovanie 
uvedených služieb; televízna reklama; vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov a zvuko-
vo-obrazových záznamov a periodických a nepe-
riodických publikácií; vydávanie reklamných ale-
bo náborových textov; vzťahy s verejnosťou (prie-
skum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spo-
ločenským prostredím); zásielkové reklamné služ-
by; zbieranie údajov do počítačových databáz; zo-
raďovanie údajov v počítačových databázach; ob-
chodné sprostredkovanie služieb patriacich do 
tried 41 a 43. 
41 - Služby kasín (hazardné hry); hazardné hry 
(herne), organizovanie lotérií; herne s hracími au-
tomatmi; poskytovanie zariadení na oddych a rek-
reáciu; nočné kluby (zábava); výchovno- zábavné 
klubové služby; fitnes kluby (zdravotné a kondič-
né cvičenia); informácie o možnostiach rozptýle-
nia; informácie o možnostiach zábavy; zábava; or-
ganizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a 
vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie 
živých vystúpení; zábavné parky; požičiavanie 
športového výstroja (okrem dopravných prostried-
kov); praktický výcvik (ukážky); prekladateľské 
služby; požičiavanie audioprístrojov. 
43 - Bary (služby); kaviarne; bufety (rýchle občer-
stvenie); hotelierske služby; samoobslužné jedál-
ne; prázdninové tábory (ubytovacie služby); mote- 
 

ly (služby); penzióny; prenájom prechodného uby-
tovania; prenájom prenosných stavieb; reštauračné 
(stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; 
rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie uby-
tovania v penziónoch; rezervácie prechodného 
ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kan-
celárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného 
ubytovania. 

(540) 

  
 

(591) sivá, biela, červená 
(731) TOP GAME, s. r. o., Palárikova 984/3, 955 01 

Topoľčany 1, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 2268-2017 
(220) 25.9.2017 

 11 (511) 20, 35 
(511) 20 - Nábytok vyrobený z akéhokoľvek materiálu; 

matrace; vankúše; nafukovacie matrace (nie na le-
kárske použitie); nafukovacie podušky (nie na le-
kárske použitie); vodné postele (nie na lekárske 
použotie); zrkadlá; včelie úle; včelárske plásty; 
detské skladacie stoličky a ležadlá (nábytok); 
ohrádky pre dojčatá; kolísky; detské chodúľky; 
zobrazovacie tabule; rámy na obrazy; nekovové 
identifikačné štítky; plastové štítky; nekovové ob-
loženie alebo ozdoby na nábytok ; ornamenty  
a dekoratívny tovar z dreva, korku, trstiny, prútia, 
rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, mušlí, jantáru, 
perlete, sépiolitu, včelieho vosku, plastu alebo sad-
ry; figuríny; sviatočné ozdoby na steny; sochy; tro-
feje; prepravné prútené koše; rybárske koše; vtáčie 
klietky, búdky; lôžka pre domáce zvieratá; dreve-
né alebo plastové rebríky; mobilné nekovové 
schody na nástup alebo výstup cestujúcich; bam-
busové záclony; interiérové lamelové žalúzie ale-
bo rolety; dekoračné korálkové závesy; záclonové 
háčiky; krúžky na záclony; záclonové šnúry; zá-
clonové tyče; nekovové kliny na zaistenie kolesa. 
35 - Reklama; marketing; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; on line poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; kancelárske práce; sekretárske 
služby; služby predplácania novín a časopisov (pre 
tretie osoby); zostavovanie štatistík; prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; odkazovacie 
telefónne služby (pre neprítomných predplatite-
ľov); obchodný manažment; podnikové riadenie; 
obchodné poradenstvo; vedenie účtovných kníh; 
obchodné konzultačné služby; nábor zamestnan-
cov; umiestňovanie personálu; sprostredkovateľne  
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práce; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; dražby; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s vidličkami, lyžičkami, nožmi a neelek-
trickými rezačkami, krájačmi, škrabkami na ku-
chynské použitie, vrátane tých vyrobených z dra-
hých kovov, bodnými a sečnými zbraňami, čepe-
ľami (zbrane), nástrojmi a prístrojmi v tejto triede 
pre použitie pri osobnej starostlivosti o krásu, ná-
strojmi a prístrojmi v tejto triede na holenie, depi-
láciu, manikúru a pedikúru, elektrickými ručnými 
nástrojmi na vyrovnávanie a kučeravenie vlasov, 
nožnicami, ručne ovládaným (neelektrickým) ruč-
ným náradím zahrnutým v tejto triede na opravu 
strojov, prístrojov a vozidiel pre použitie v staveb-
níctve, poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníc-
tve, elektrickými alebo neelektrickými žehličkami, 
parnými žehličkami, rúčkami a rukoväťami na 
ručné náradie, nábytok (vyrobený z akéhokoľvek 
materiálu), matracmi, vankúšmi, nafukovacími 
matracmi (nie na lekárske použitie), nafukovacími 
poduškami (nie na lekárske použitie), hydrostatic-
kými (vodnými) posteľami, zrkadlami, včelími 
úľmi, včelími plástmi a drevenými časťami pre 
plásty, hojdacími stoličkami pre deti, ohradami pre 
dojčatá, kolískami, chodítkami pre deti, zobrazo-
vacími tabuľami, rámami pre obrazy a maľby, 
identifikačnými tabuľami, identifikačnými štítka-
mi, identifikačnými etiketami z dreva alebo synte-
tických materiálov, obalovými nádobami z dreva 
alebo plastu, sudmi na použitie pri preprave alebo 
skladovaní, barelmi, skladovacími bubnami, nádr-
žami, debnami, skladovacími kontajnermi, pre-
pravnými kontajnermi, truhlicami, nakladacími pa-
letami a uzávermi pre hore uvedené tovary z dreva 
alebo plastu, drobným tovarom z dreva alebo syn-
tetických materiálov patriaci do tejto triedy, oblo-
žením a ozdobami na nábytok z dreva alebo synte-
tických materiálov, otváracími a zatváracími me-
chanizmami z dreva alebo syntetických materiá-
lov, ornamentmi a dekoratívnym tovarom z dreva, 
korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, 
kostíc, mušlí, jantáru, perlete, sépiolitu, včelieho 
vosku, plastu alebo sadry, menovite figuríny, svia-
točné ozdoby na steny, sochy, trofeje, košmi, ry-
bárskymi košmi, búdami, hniezdiacimi boxmi  
a lôžkami pre domáce zvieratá, prenosnými reb-
ríkmi a mobilnými schodmi na nástup alebo vý-
stup z dreva alebo syntetických materiálov, bam-
busovými záclonami, interiérovými žalúziami ale-
bo roletami, interiérovými lamelovými žalúziami 
alebo roletami, závesmi, dekoračnými korálkový-
mi závesmi, záclonovými háčikmi, krúžkami na 
záclony, záclonovými šnúrami, záclonovými ty-
čami, nekovovými klinmi na zaistenie kolesa, ruč-
nými neelektrickými čistiacimi prístrojmi a zaria-
deniami, kefami s výnimkou štetcov, oceľovými 
úlomkami na čistenie, špongiami na čistenie, oce-
ľovou vlnou na čistenie, handričkami na čistenie, 
rukavicami na umývanie riadu, leštiacimi strojmi  
a zariadeniami pre domácnosť s výnimkou elek-
trických, metlami na koberce, mopmi, zubnými 
kefkami, elektrickými zubnými kefkami, dentál-
nymi niťami, kefami na holenie, kefami na vlasy, 
hrebeňmi, neelektrickými potrebami pre domác-
nosť alebo kuchyňu patriace do tejto triedy (s vý-
nimkou vidličiek, nožov a lyžičiek), servisom 
(riad), hrncami a panvicami, otváračmi na fľaše,  
 
 

kvetináčmi, slamkami na pitie, neelektrickými po-
trebami na varenie, žehliacimi doskami a príslušné 
tvarované poťahy, sušiakmi na bielizeň, vešiakmi 
na sušenie odevov, klietkami pre zvieratá chované 
v domácnosti, interiérovými akváriami, viváriami 
a teráriami pre zvieratá a pestovanie rastlín, ozdo-
bami a ozdobnými výrobkami zo skla, porcelánu, 
keramiky alebo hliny menovite sochy, figúrky, vá-
zy a trofeje, pascami na myši, lapačmi hmyzu, 
elektrickými prístrojmi na prilákanie a zabíjanie 
múch a hmyzu, lapačmi múch, lapačkami na mu-
chy, kadidelnicami, rozprašovačmi na voňavky, 
odparovačmi na voňavky, elektrickými alebo nee-
lektrickými zariadeniami na odstraňovanie make-
upu, labutienkami, taškami alebo kufríkmi na toa-
letné potreby, dýzami polievacích hadíc, hubicami 
na polievacie krhly, pomôckami na zavlažovanie, 
polievanie, záhradnými polievacími kanvicami, 
surovým sklom a sklom ako polotovar s výnimkou 
skla pre stavebníctvo, sklenými mozaikami a de-
koračným práškovým sklom (nie pre stavebníc-
tvo), sklenenou vlnou s výnimkou vlny ako izo-
lačného materiálu alebo na textilné účely, tkanými 
a netkanými textíliami, textilnými výrobkami do 
domácnosti nezahrnuté v iných triedach, závesmi, 
posteľnými pokrývkami, plachtami, obliečkami na 
vankúše, dekami, prešívanými posteľnými po-
krývkami, utierkami, zástavami, vlajočkami, tex-
tilnými etiketami, plachtami na zavinovanie, spia-
cimi vakmi na stanovanie, kobercami, rohožami, 
podložkami, kobercami na modlenie, linoleom, 
umelými trávnikmi, linoleom na pokrývanie pod-
láh, gymnastickými žinenkami, tapetami, záves-
nými netextilnými dekoráciami na stenu poskyto-
vanými aj prostredníctvom elektronický médií 
alebo dobierkových katalógov. 

(540) MADAMECOCO 
(731) DEHA MAGAZACILIK EV TEKSTILI URUN-

LERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIR-
KETI, GULBAHAR MAH. AVNI DILLIGIL 
SOK. CELIK IS MERKEZI B/BLOK NO:9, G. 
KAT MECIDIYEKOY SISLI ISTANBUL, TR; 

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

(210) 2327-2017 
(220) 3.10.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Sťahovateľné počítačové aplikácie; karty s in-

tegrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikro-
procesorové); kódované elektronické čipové kar-
ty; kódované čipové karty (smart karty); kódova-
né magnetické karty; magnetické identifikační 
karty. 
16 - Zberateľské karty (nie hracie karty). 
35 - Sprostredkovanie obchodných informácií; ob-
chodné sprostredkovateľské služby. 
36 - Bankovníctvo; domáce bankové služby (ho-
mebanking); finančné analýzy; finančný manage-
ment; finančný leasing; informácie o poistení; hy-
potéky (poskytovanie pôžičiek); pôžičky (finančné 
úvery); finančné služby; finančné sponzorovanie; 
finančné poradenstvo; poskytovanie zliav v člen-
ských zariadeniach tretích strán prostredníctvom 
členskej karty; poskytovanie finančných informá-
cií prostredníctvom webových stránok; poraden-
ské služby v oblasti finančných pohľadávok; pora- 
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denské služby týkajúce sa poistenia; poisťovacie 
služby; finančné riadenie refundovaných platieb 
(pre tretie osoby); vydávanie kreditných kariet; 
spracovanie platieb debetnými kartami; sprostred-
kovanie poistenia; spracovanie platieb kreditnými 
kartami; elektronické bankovníctvo prostredníc-
tvom globálnej počítačovej siete (internetové ban-
kovníctvo); bankovníctvo vzťahujúce sa k trans-
akciám úverovými kartami; elektronické bankov-
níctvo; prevod finančných prostriedkov prostred-
níctvom elektronických komunikačných sietí; služ-
by v oblasti peňažných prevodov pomocou elek-
tronických kariet; finančné informácie; finančné 
analýzy; finančné informácie poskytované elek-
tronicky; financovanie (služby); financovanie ná-
kupov spotrebiteľom; financovanie nákupu na 
splátky; on-line poskytovanie finančných informá-
cií; poskytovanie finančných informácií prostred-
níctvom webových stránok; vydávanie kreditných 
kariet; vydávanie debetných kariet: vydávanie pe-
ňažných poukážok v súvislosti s vernostnými 
programami pre zákazníkov; vydávanie peňažných 
poukážok; vydávanie predplatených darčekových 
poukážok; vydávanie zľavových poukážok; elek-
tronické spracovanie platieb; spracovanie elektro-
nických platieb uskutočňovaných predplatenými 
kartami; spracovanie platieb kreditnými kartami; 
spracovanie platieb za nákup tovarov a služieb 
prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete; 
spracovanie platobných transakcií prostredníctvom 
internetu; spracovanie platieb debetnými kartami; 
poradenské a informačné služby vzťahujúce sa na 
sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie úve-
rových zmlúv; sprostredkovanie kúpy na splátky; 
poskytovanie finančných poradenských služieb  
v oblasti úverov; úverové agentúry. 
38 - Elektronické zobrazovacie tabule (telekomu-
nikačné služby); informácie v oblasti telekomuni-
kácii; komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; on-line prenos blahoželaní; poskyto-
vanie prístupu do databáz; poskytovanie teleko-
munikačných kanálov na telenákupy; prenos digi-
tálnych súborov; prenos správ a obrazových in-
formácií prostredníctvom počítačov. 
42 - Elektronické monitorovanie činnosti kredit-
ných kariet na zistenie podvodov prostredníctvom 
internetu; uchovávanie elektronických údajov. 

(540) lymet 
(731) Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Br-

no, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2495-2017 
(220) 19.10.2017 

 11 (511) 4, 7 
(511) 4 - Mazadlá; mazacie oleje; mazacie tuky. 

7 - Ložiská; valčekové ložiská; sudočkové loži-
ská; guličkové ložiská; samomazné ložiská; krúž-
ky guľkových ložísk; ložiská prevodových hriade-
ľov; kľukové hriadele; hriadele strojov; prevodové 
hriadele, nie do pozemných vozidiel; hriadeľové 
spojky (stroje); ložiskové čapy (časti strojov); lo-
žiskové telesá (stroje). 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) ZKL, a.s., Jedovnická 8, 628 00 Brno, CZ; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2500-2017 
(220) 19.10.2017 

 11 (511) 19 
(511) 19 - Asfaltové (bitúmenové) výrobky pre staveb-

níctvo; asfaltová lepenka pre stavebníctvo. 

(540) ATLAS 
(731) PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 

Nitra, SK; 
 
 

(210) 2597-2017 
(220) 2.11.2017 

 11 (511) 41, 44, 45 
(511) 41 - Zábava; drezúra zvierat; prenájom kinema-

tografických prístrojov; služby estrádnych umel-
cov; filmové štúdiá; cirkusové predstavenia; or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná 
výchova; prenájom dekorácii na predstavenia; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; 
požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie 
kinematografických filmov; produkcia filmov 
(nie reklamných); gymnastický výcvik; požičov-
ne kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiavanie 
rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; varietné 
predstavenia; služby orchestrov; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; televízna zábava; prenájom divadelných 
kulís; zoologické záhrady (služby); poskytovanie 
športovísk; pózovanie modelov výtvarným umel-
com; služby pojazdných knižníc; služby kasín 
(hazardné hry); výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie a vedenie kolokvií; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; diskotéky (služby); informácie 
o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie 
(pedagogická činnosť); informácie o možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; hazardné hry (herne); poskytova-
nie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné  
a kondičné cvičenia); služby poskytované prázd-
ninovými tábormi (zábava); organizovanie ži-
vých vystúpení; premietanie kinematografických 
filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizova-
nie športových súťaží; plánovanie a organizova-
nie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby 
múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá 
(služby); informácie o možnostiach rekreácie;  
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 požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie 
športového výstroja (okrem dopravných pros-
triedkov); prenájom štadiónov; prenájom video-
rekordérov; požičiavanie videopások; organizo-
vanie a vedenie seminárov; tábory na športové 
sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; 
meranie času na športových podujatiach; interná-
tne školy; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; re-
zervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; po-
stsynchronizácia, dabing; náboženská výchova; 
organizovanie lotérií; organizovanie plesov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); 
herne s hracími automatmi (služby); požičiavanie 
audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístro-
jov do divadelných sál a televíznych štúdií; pre-
nájom tenisových kurtov; požičiavanie videoka-
mier; písanie textov scenárov nie na reklamné 
účely; strihanie videopások; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná činnosť v malom (dtp služby); titulkova-
nie; on line poskytovanie počítačových hier (z po-
čítačových sietí); karaoke služby; hudobné sklada-
teľské služby; nočné kluby (zábava); online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez možnos-
ti kopírovania); fotografické reportáže; fotografo-
vanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti 
výchovy a vzdelávania); reportérske služby; pre-
kladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; 
nahrávanie videopások; fotografovanie na mikro-
film; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia; písanie textov; organizovanie 
a vedenie koncertov; kaligrafické služby; zala-
movanie textov (nie na reklamné účely); organi-
zovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; 
služby diskdžokejov; tlmočnícke služby; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy tele-
sného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná 
tvorba; požičiavanie hračiek; prenájom vybavenia 
herní; školské služby (vzdelávanie); on line posky-
tovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírova-
nia); on line poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou; skladanie piesní; písanie televíznych 
a filmových scenárov (tvorba); turistické prehliad-
ky so sprievodcom; vyučovanie pomocou simu-
látorov; poskytovanie nesťahovateľných filmov 
prostredníctvom služieb na prenos videí (na po-
žiadanie); poskytovanie nesťahovateľných tele-
víznych programov prostredníctvom služieb na 
prenos videí (na požiadanie); vyučovanie japon-
ského čajového obradu sado; vyučovanie bojo-
vého umenia aikido; prenájom umeleckých diel; 
prenájom interiérových akvárií. 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); turec-
ké kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská 
(služby); služby chiropraktikov; kadernícke saló-
ny; zhotovovanie vencov; zotavovne pre rekon-
valescentov; nemocnice (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; záhradníctvo; záhradkárske služby; 
prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zaria-
dení; masáže; lekárske služby; služby optikov; 
rastlinné škôlky; fyzioterapia; sanatóriá; veteri-
nárna pomoc; zubné lekárstvo; opatrovateľské 
ústavy; letecké alebo pozemné rozptyľovanie 
hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií;  
 

česanie a úprava zvierat; krvné banky (služby); 
aranžovanie kvetov; sociálne útulky (hospice); 
údržba trávnikov; manikúra; služby pôrodných 
asistentiek; ošetrovateľské služby; farmaceutické 
poradenstvo; plastická chirurgia; liečenie stromov; 
ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybnom 
hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; ničenie bu-
riny; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných  
v domácnosti; implantovanie vlasov; psychologic-
ké služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia; 
aromaterapeutické služby; umelé oplodňovanie; 
detoxikácia toxikomanov; mimotelové oplodňo-
vanie; tetovanie; telemedicínske služby; krajino-
tvorba; sauny (služby); soláriá (služby); termálne 
kúpele; služby vizážistov; lekárnické služby (prí-
prava predpísaných liekov); terapeutické služby; 
zalesňovanie v rámci kompenzácie uhlíkových 
emisií; chov rýb; prenájom lekárskeho vybavenia; 
zdravotné strediská; alternatívna medicína; logo-
pedické služby; zdravotné poradenstvo; depilácia 
voskom; ortodontické služby; lekárske poraden-
stvo pre zdravotne postihnuté osoby; telový pír-
sing; zalesňovanie; paliatívna starostlivosť; zota-
vovne; regulovanie výskytu škodcov v poľno-
hospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníc-
tve a lesníctve; tkanivové banky (ľudské tkanivá). 
45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoloč-
nosti; detektívne kancelárie; zoznamovacie služby; 
nočné stráženie; otváranie bezpečnostných zám-
kov; požičiavanie spoločenských odevov; kremá-
cia; pátranie po nezvestných osobách; pohrebné 
služby; pohrebné obrady; požičiavanie odevov; 
strážne služby; svadobné agentúry; poradenstvo  
v oblasti fyzickej bezpečnosti; zostavovanie horo-
skopov; hasenie požiarov; organizovanie nábožen-
ských obradov; adopčné agentúry; monitorovanie 
poplašných a bezpečnostných zariadení; opatrova-
nie detí doma; prehliadky batožiny z bezpečnos- 
tných dôvodov; obývanie bytov a domov počas 
neprítomnosti majiteľov; opatrovanie zvierat 
(chovaných v domácností) doma; pátranie po mi-
nulosti osôb; straty a nálezy; mediačné služby; 
bezpečnostné prehliadky tovární; prenájom proti-
požiarnych alarmov; prenájom hasiacich prístro-
jov; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv 
duševného vlastníctva; spravovanie autorských 
práv; udeľovanie licencií na práva duševného 
vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na 
duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne 
poradenstvo; právny výskum; advokátske služby; 
udeľovanie licencií na počítačové programy 
(právne služby); registrácia doménových mien 
(právne služby); služby rozhodcovských súdov; 
prenájom trezorov; genealogický výskum; pláno-
vanie a príprava svadobných obradov; online služ-
by sociálnych sietí; vypúšťanie holubov pri rôz-
nych príležitostiach; balzamovanie; vypracováva-
nie právnych dokumentov; pátranie po ukradnu-
tom majetku; správa licencií (právne služby); as-
trologické poradenstvo; špiritistické poradenstvo; 
veštenie z kariet; individuálne módne poradenstvo; 
štylizovanie súkromných listov; vedenie pohreb-
ných obradov; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby 
(právne služby); vedenie náboženských obradov; 
vodenie psov von; prenájom názvov internetových 
domén; pomoc pri obliekaní kimona. 
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(540) 

  
 

(731) Čisáriková Erika, Bernolákova 2, 811 07 Brati-
slava, SK; 

(740) Malý Jakub Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2622-2017 
(220) 3.11.2017 

 11 (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, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45 

(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ne-
spracované umelé živice; nespracované plasty; 
chemikálie na konzervovanie potravín; lepidlá 
pre priemysel; pôdne hnojivá. 
2 - Farby, nátery; laky; konzervačné prípravky 
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; 
surové prírodné živice; kovové fólie a práškové 
kovy na maľby, dekorácie, tlačoviny alebo vý-
tvarné práce. 
3 - Bieliace prípravky na kožu; bieliace soli; bie-
liaca sóda; bieliace pracie prostriedky; leštiace 
prípravky na zubné protézy; leštiace krémy; kon-
zervačné prípravky na kožu (leštidlá); leštiace 
vosky; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku; 
odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo vý-
robnom procese); brúsny papier; brúsne plátno; 
diamantové brúsivo; korund (brúsivo); brúsivá 
(prípravky); kozmetické prípravky do kúpeľa; so-
li do kúpeľa nie na lekárske použitie; vlasové 
vody; farby na vlasy; prípravky na vlasovú ondu-
láciu; laky na vlasy; vlasové kondicionéry; prí-
pravky na čistenie zubov; gély na bielenie zubov; 
dezodoranty (parfuméria); dezodoračné mydlá; 
umývacie prípravky na osobnú hygienu. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prostried-
ky pre pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie pra-
chu; palivá (vrátane pohonných hmôt do motoro-
vých vozidiel) a materiály na svietenie; sviečky  
a knôty na svietenie. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-
pravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
veterinárne použitie, potraviny pre dojčatá; výži-
vové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov; 
dentálne modelovacie vosky, dezinfekčné prí-
pravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, 
herbicídy. 
 
 
 
 

6 - Kovy a ich zliatiny, rudy; kovové stavebné 
materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble 
a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky 
tovar; kovové kontajnery na skladovanie alebo 
prepravu; trezory. 
7 - Priemyselné triediace stroje; drevoobrábacie 
stroje; ložiskové puzdrá čapov (časti strojov); lo-
žiskové puzdrá, domce (časti strojov); hriadeľové 
spojky (stroje); poľnohospodárske stroje; sejacie 
stroje; žacie stroje; viazacie stroje, samoviazače; 
stroje na zber a lisovanie sena; vejačky; stroje na 
lúpanie obilia; kladkostroje; radlice; kypriče 
(stroje); odstopkovávacie stroje; záhradné trakto-
ry; obilné triediče; obracače sena (stroje); vyorá-
vače (stroje); sitá (stroje alebo ich časti); nože do 
kosačiek; lisy na krmivo; dojacie stroje; kosačky 
na trávniky (stroje); rezačky slamy, sečkovice; 
hriadele, kľuky, páky (časti strojov); brány (po-
ľnohospodárske náradie); stroje na spracovanie 
tabaku; obilné mlyny (stroje); ručné nástroje  
a náradie (nie na ručný pohon); nástroje (časti 
strojov); ručné nástroje a náradie (nie na ručný 
pohon); plečky (stroje); liahne; predajné automa-
ty; automatické manipulátory (stroje); výdajné 
stojany pohonných hmôt pre čerpacie stanice. 
8 - Bodné a sečné zbrane; bodáky; britvy; žilet-
ky, čepele holiacich nástrojov; holiace strojčeky 
(elektrické aj neelektrické); puzdrá na holiace po-
treby; taštičky s holiacimi potrebami; nožnice na 
strihanie vlasov (elektrické alebo neelektrické); 
nožnice na strihanie fúzov a brady; nožnice; ma-
nikúrové súpravy; elektrické manikúrové súpravy; 
pedikúrové súpravy; pinzety (klieštiky); obojručné 
nože; lovecké nože; mäsiarske nože; štepárske no-
že; nože na ovocie; nože pre domácich majstrov 
(skalpely); jedálenské príbory (nože, vidličky a ly-
žice); sekáčiky a nože na mäso a zeleninu; čepe-
le, nože (zbrane); meče; šable; vreckové nožíky; 
dýky. 
9 - Geodetické prístroje a nástroje; fotoaparáty; 
fotografické clony; fotografické hľadáčiky; foto-
grafické misky; fotografické filtre; zväčšovacie 
prístroje (fotografia); prístroje na sušenie foto-
grafií (sušičky); prístroje na leštenie fotografií 
(leštičky); lampy do tmavých komôr (fotografia); 
statívy na fotoaparáty; fotometre; fotografické 
clony; digitálne fotorámiky; špeciálne puzdrá na 
fotografické prístroje a nástroje; fotokopírovacie 
stroje (fotografické, elektrostatické alebo termic-
ké); premietacie prístroje; diaprojektory; fotote-
legrafické prístroje; exponované kinematografic-
ké filmy; zariadenia na strihanie kinematografic-
kých záznamov; kinematografické kamery; elek-
tronické informačné tabule; nahraté magnetické 
nosiče so zvukovými nahrávkami; nahraté optic-
ké nosiče so zvukovými nahrávkami; magnetické 
nosiče údajov; optické nosiče údajov; optické 
disky; zariadenia na spracovanie údajov; čítacie 
zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); 
skenery (zariadenia na spracovanie údajov); au-
diovizuálne prijímače; audiovizuálne kompaktné 
disky; sťahovateľné obrazové súbory; exponova-
né filmy; kreslené filmy; sťahovateľné hudobné 
súbory; DVD prehrávače; gramofóny; kazetové 
prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; vi-
deokamery; televízne prijímače; kancelárske stro-
je na dierne štítky; faxy; elektronické diáre; elek- 
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tronické vreckové slovníky; elektronické publiká-
cie (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
počítačový softvér (nahraté počítačové progra-
my); počítačové programy (sťahovateľné); soft-
vérové aplikácie pre mobilné telefóny; počítačo-
vé operačné programy (nahraté); monitorovacie 
počítačové programy; monitory (počítačový har-
dvér); multimediálne počítačové aplikácie (sof-
tvér); prenosné multimediálne prehrávače; kazety 
na videohry; počítačové hry (softvér); lístkové 
automaty; hudobné mincové automaty; mincové 
mechanizmy; žetónové mechanizmy; počítače, 
notebooky (prenosné počítače); registračné pok-
ladnice; počítačový hardvér; počítačový softvér; 
počítačové hry (softvér); periférne zariadenia po-
čítačov; myši (periférne zariadenia počítačov); 
vreckové kalkulačky; zariadenia na spracovanie 
údajov, digitálne kalkulačky; chronografy (prí-
stroje na zaznamenávanie časových údajov); au-
tomatické časové spínače (nie hodinárske); ban-
komaty; automaty na zmenu, výdaj a predaj digi-
tálnych mien; digitálne meny; kryptomeny; šif-
rovacie zariadenie pre prácu s digitálnymi me-
nami; zariadenia na ťažbu digitálnych mien. 
10 - Chirurgické, lekárske, stomatologické a ve-
terinárne prístroje a nástroje; umelé končatiny, 
umelé oči a umelé zuby; ortopedické pomôcky; 
chirurgické šijacie potreby; zariadenia na liečbu  
a starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby; ma-
sážne prístroje; prístroje pomôcky a potreby pou-
žívané pri starostlivosti o dojčatá; erotické po-
môcky, potreby a prístroje. 
11 - Zariadenia na vykurovanie, výrobu pary, 
prípravu jedál, chladenie, sušenie, vetranie, roz-
vod vody a sanitárne zariadenia; drezy; sprcho-
vacie kabíny; kúpeľové vane. 
12 - Detské kombinované kočíky; detské hlboké 
kočíky. 
13 - Strelné zbrane; samozápalné látky; náboje. 
14 - Šperky; puzdrá na šperky; drahé kovy; dia-
manty; prírodné perly; umelé perly; drahé kame-
ne; hodinky; puzdrá na hodinky; medaily; drahé 
kovy a ich zliatiny; ingoty, retiazky (klenotnícke 
výrobky), nite (klenotnícke výrobky); sochy, ume-
lecké diela, škatuľky, schránky, busty, figuríny, 
sošky, odznaky a krúžky na kľúče z drahých ko-
vov; klenoty; drahokamy; hodinárske výrobky  
a chronometre. 
15 - Hudobné nástroje; puzdrá na hudobné ná-
stroje. 
16 - Papier, lepenka; reklamné tabule z papiera 
alebo lepenky; emblémy (papierové pečate); sto-
lové prestieranie z papiera; papierové vreckovky; 
knihy; brožúry; periodiká; letáky; katalógy; kni-
hárske potreby; fotografie; papiernický tovar; le-
pidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; potreby pre výtvarníkov a návrhárov; štet-
ce; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); 
kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné  
a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká 
na balenie; typy (tlačové písmo), štočky. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (su-
roviny alebo polotovary) a náhradky týchto mate-
riálov; plasty a živice (polotovary); tesniace, vý-
plňové a izolačné materiály; ohybné nekovové 
potrubia, rúrky a hadice. 
 
 

18 - Koža (surovina alebo polotovar); kožušiny; 
kožušiny (kože zvierat); imitácie kože; moleskin 
(imitácia kože); koža jatočných zvierat; kožené 
krupóny; vypracované kože; surové kože; dážd-
niky; slnečníky; vychádzkové palice; vôdzky; 
kožené vôdzky; oblečenie pre zvieratá. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-
ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt; decht; smo-
la, živica; nekovové prenosné stavby; nekovové 
pomníky. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; umelecká 
diela, busty, vývesné štíty z dreva, korku, trstiny, 
prútia, rohu, kosti, slonoviny, z kostíc, korytna-
činy, jantáru, perlete, morskej peny, náhradiek 
všetkých týchto materiálov alebo náhradiek z plas-
tických hmôt. 
21 - Sklo okrem stavebného (surovina alebo po-
lotovar); porcelán; krištáľ; sklenené poháre; fľa-
še; šálky; tanieriky pod šálky; kanvice (nie elek-
trické); karafy; misy; žardiniéry; taniere; vázy; 
svietniky; koše pre domácnosť; džbány; domáce 
a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špon-
gie na umývanie; kefy okrem štetcov pre výtvar-
níkov; materiály na výrobu kief; čistiace potreby; 
výrobky zo skla, porcelánu a kameniny. 
22 - Laná a špagáty; siete; stany a zakrývacie 
plachty; markízy z textilných a syntetických ma-
teriálov; lodné plachty; vrecia na prepravu a skla-
dovanie sypkých hmôt; materiály na vypchávanie 
(okrem papiera, lepenky, gumy a plastov); vlák-
nité textilné suroviny a ich náhradky. 
23 - Priadze a nite na textílie; umelé vlákna na 
textílie. 
24 - Textílie a ich náhradky; obliečky na vankú-
še; obrusy (okrem papierových); textilné alebo 
plastové záclony a závesy; textilné uteráky; kú-
peľňové textílie (okrem oblečenia); utierky na 
riad; textilné prestieranie na stolovanie; textilné 
podložky na stôl (anglické prestieranie); textilné 
podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); 
ochranné poťahy na nábytok; textilné obrúsky na 
stolovanie; textilné alebo plastové sprchové zá-
vesy; ochranné siete proti komárom (moskytié-
ry); posteľná bielizeň; prikrývky; voskované 
plátno. 
25 - Odevy; obuv; klobučnícke výrobky; pokrýv-
ky hlavy. 
26 - Čipky a výšivky, stuhy a stužky; gombíky, 
galantérne háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé 
kvety; ozdoby do vlasov; umelé vlasy. 
27 - Koberce, rohožky, linoleum a iné podlahové 
krytiny, tapety. 
28 - Gymnastické zariadenia; športové potreby; 
ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľo-
vacích telies a cukroviniek); stroje na telesné 
cvičenia; posilňovacie stroje; videohry. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske oleje a tuky. 
30 - Ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové vý-
robky; chlieb, pečivo; zmrzliny; šerbety (zmrzli-
nové nápoje); cukor, med, melasa; droždie, prá-
šok do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chu-
ťové prísady); koreniny; konzumný ľad; cestovi-
ny; rezance. 
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31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, 
výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, 
nespracované); zrná a semená (surové alebo ne-
spracované); čerstvé ovocie a zelenina, čerstvé 
bylinky; živé rastliny a kvety; cibule a hľuzy, sa-
denice a semená na pestovanie rastlín; živé zvie-
ratá; krmivo a nápoje pre zvieratá; slad. 
32 - Pivo. 
34 - Tabak; žuvací tabak; šnupavý tabak; aroma-
tické prísady do tabaku (okrem esenciálnych ole-
jov); cigarety z tabakových náhradiek (nie na le-
kárske použitie); ústne vaporizéry pre fajčiarov; 
elektronické cigarety; aromatické prísady do ná-
plní elektronických cigariet (okrem esenciálnych 
olejov). 
35 - Kancelárske práce; prepisovanie správ (kan-
celárske práce); plánovanie stretnutí (kancelárske 
práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske prá-
ce); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; komerčné informačné kancelárie; vyjedná-
vanie a uzatváranie obchodných transakcií pre 
tretie osoby; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; služby porovnávania cien; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; obchodné odhady; prieskum tr-
hu; organizovanie reklamných veľtrhov; organi-
zovanie módnych prehliadok na podporu predaja; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie obchodných veľtrhov; mer-
chandising; obchodné poradenstvo týkajúce sa 
franšízy; komerčné informačné kancelárie; opti-
malizácia internetových vyhľadávačov na podpo-
ru predaja; správa počítačových súborov; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových 
databáz; aktualizácia a údržba informácií v regis-
troch; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; optimalizácia ob-
chodovania na webových stránkach; poskytova-
nie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; on line poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; telemarketingové služ-
by; predvádzanie tovaru prostredníctvom interne-
tu; poskytovanie maloobchodných a veľkoob-
chodných služieb prostredníctvom internetu s vý-
robkami uvedenými vo triedach 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 a 34 toh-
to zoznamu; vypracovávanie a podávanie daňo-
vých priznaní. 
36 - Správa nehnuteľností; prenájom nehnuteľ-
ností; sprostredkovanie nehnuteľností; správa ná-
jomných domov; finančné odhady a oceňovanie 
(nehnuteľnosti); daňové odhady (služby); spraco-
vanie a riadenie platieb digitálnymi menami; fi-
nančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie 
osoby); spracovanie platieb kreditnými kartami; 
spracovanie platieb debetnými kartami; elektro-
nický prevod kapitálu; poskytovanie finančných  
 

informácií prostredníctvom webových stránok; 
oceňovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; po-
radenstvo v oblasti správy, prenájmu, sprostredko-
vania alebo finančných odhadov a oceňovania ne-
hnuteľností; prenájom bytov; prenájom kancelár-
skych priestorov; ubytovacie kancelárie (prenájom 
bývania); konzultačné služby v oblasti správy, 
prenájmu, sprostredkovania alebo finančných od-
hadov a oceňovania nehnuteľností; organizovanie 
zbierok; vydávanie virtuálnej a digitálnej meny, 
obchodovanie s virtuálnymi a digitálnymi mena-
mi; elektronický prenos virtuálnych mien; finanč-
né služby týkajúce sa franšízy. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné po-
radenstvo. 
38 - Prenájom telekomunikačných prístrojov; pre-
nájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie te-
lekomunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do 
svetovej počítačovej siete; komunikácia prostred-
níctvom optických sietí; prenos digitálnych súbo-
rov; poskytovanie diskusných fór online; prenájom 
prístupového času do svetových počítačových sie-
tí; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; 
spravodajské kancelárie; prenájom prístupového 
času do databáz. 
39 - Balenie tovarov; skladovanie tovarov (úscho-
va); skladovanie; skladovanie elektronicky ulože-
ných údajov a dokumentov; doručovanie tovarov; 
doručovacie služby; doručovacie služby (správy 
alebo tovar); doručovanie novín a časopisov; ku-
riérske služby; organizovanie zájazdov; organizo-
vanie turistických plavieb; prenájom skladovacích 
kontajnerov; prenájom garáží; prenájom skladísk; 
sťahovanie. 
40 - Spracovanie kožušín, vlny, papiera, kože, ro-
py, odpadu, kovov a dreva; prenájom prístrojov na 
kúrenie; prenájom zariadení na úpravu vody; pre-
nájom chladiacich prístrojov a zariadení; prenájom 
strojov a prístrojov na lisovanie odpadu; prenájom 
strojov a prístrojov pre chemické spracovanie; lik-
vidácia odpadu; prenájom zariadení na čistenie 
vody a vzduchu; prenájom klimatizačných zaria-
dení; prenájom elektrických generátorov; prená-
jom zváracích a spájkovacích prístrojov; prenájom 
kovoobrábacích strojov a nástrojov; výroba (gene-
rovanie) elektriny; 3D tlač na objednávku pre tre-
tie osoby; poskytovanie informácií a konzultácií 
týkajúcich sa služieb uvedených v triede 40 tohto  
zoznamu. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; vydávanie textov (okrem reklam-
ných) a kníh; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; prekladateľské služby; tlmočnícke 
služby; organizovanie konferencií; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; or-
ganizovanie športových súťaží; požičovne kníh 
(knižnice); služby múzeí (prehliadky, výstavy); 
hazardné hry (herne); organizovanie lotérií; prená-
jom športových ihrísk; nočné kluby (zábava); po-
skytovanie konzultácií a informácií týkajúcich sa 
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Poskytovanie vedeckých informácií a pora-
denstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké 
laboratórne služby; vedecký výskum; poradenstvo 
v oblasti informačných technológií; poskytovanie 
počítačových technológií prostredníctvom interne- 
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tu (cloud computing); externé poskytovanie slu-
žieb v oblasti informačných technológií; tvorba  
a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačno-technolo-
gické služby); technologické poradenstvo; priemy-
selné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie 
a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; riadenie 
počítačových projektov v oblasti elektronického 
spracovania dát; aktualizovanie počítačového soft-
véru; údržba počítačového softvéru; počítačové 
programovanie; štúdie technických projektov  
v oblasti počítačov a programového vybavenia; 
návrh počítačových systémov pre elektronické ob-
chodovanie; poskytovanie informácií o informač-
ných technológiách; tvorba počítačového softvéru; 
počítačové programovanie internetových databá-
zových systémov a internetových aplikácií; počí-
tačové programovanie multimediálnych aplikácií; 
konštrukcia počítačových animácií a vizualizácií; 
inštalácia a údržba počítačových sietí; kontrola 
kvality; vydávanie a udeľovanie certifikátov po-
tvrdzujúcich kvalitu výrobkov a služieb; informá-
cie z oblasti kontroly kvality; expertízy (inžinier-
ske práce); skúšky materiálov; klinické skúšky; 
kontroly kvality výrobkov a služieb; tvorba a udr-
žiavanie webových stránok (pre tretie osoby); in-
štalácia počítačového softvéru; tvorba počítačo-
vých operačných systémov pre tretie osoby; analý-
zy počítačových systémov; informačné poraden-
ské a konzultačné služby týkajúce sa oblasti slu-
žieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 
43 - Stravovacie služby; dočasné ubytovanie; uby-
tovacie kancelárie (hotely, penzióny); hotelierske 
služby; dočasné ubytovanie pre domáce zvieratá; 
prenájom nábytku; požičiavanie prístrojov na prí-
pravu jedál; požičiavanie obrusov a nápojového 
skla; poskytovanie informácií a konzultácií týka-
júcich sa služieb uvedených v triede 43 tohto zoz-
namu. 
44 - Lekárske služby; fyzioterapia; veterinárne 
služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí a zvie-
rat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
služby; sociálne útulky (hospice). 
45 - Právne služby; fyzická ochrana osôb a hmot-
ného majetku (bezpečnostné služby); online služ-
by sociálnych sietí; astrologické poradenstvo; špi-
ritistické poradenstvo; zostavovanie horoskopov; 
organizovanie náboženských obradov; detektívne 
kancelárie; pohrebné služby; zoznamovacie služ-
by; právne služby týkajúce sa franšízy. 

(540) 

  
 

(591) Biela, tmavomodrá 
(731) TUZEX a.s., Pařížská 1076/7, 110 00 Praha 1 - 

Staré Město, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 

(210) 2680-2017 
(220) 15.11.2017 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Toaletné vody; kozmetické pleťové vody; 

šampóny na vlasy nie na lekárske použitie; laky 
na vlasy; zubné pasty (neliečivé); ústne vody (nie 
na lekárske použitie); pracie prostriedky; brúsne 
prípravky; škrob na bielizeň; modridlo na bieli-
zeň, svetlička; mydlá (neliečivé); prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); 
prípravky na prepchávanie odtokových potrubí; 
prípravky na odstránenie hrdze; avivážne prí-
pravky; bieliace prípravky na kožu; bieliace soli; 
bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; čpavok 
(amoniak) (detergent); čistiaca krieda; leštiace 
prípravky; leštiace prípravky na nábytok; leštiace 
vosky; čistiace prípravky; odmasťovacie príprav-
ky (nie na použitie vo výrobnom procese); zjas-
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvie-
ženie farieb) pre domácnosť; odfarbovače pre 
domácnosť; namáčacie prípravky; predpieracie 
prípravky; prípravky na čistenie skla; čistiace 
prípravky na okná automobilov; autošampóny; 
detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese 
a na lekárske použitie); šampóny pre zvieratá 
chované v domácnosti (neliečivé toaletné príp-
ravky). 
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; 
dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; 
zubné abrazíva; antiseptické prípravky; dezodo-
ranty, nie telové alebo zvieracie; repelenty proti 
hmyzu. 

(540) 

  
 

(591) žltá:PANTONE 1575 C; RGB 255/138/73; 
CMYK 0/55/77/0 

(731) Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, CZ; 
 
 

(210) 2681-2017 
(220) 15.11.2017 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Toaletné vody; kozmetické pleťové vody; 

šampóny na vlasy nie na lekárske použitie; laky 
na vlasy; zubné pasty (neliečivé); ústne vody (nie 
na lekárske použitie); pracie prostriedky; brúsne 
prípravky; škrob na bielizeň; modridlo na bieli-
zeň, svetlička; mydlá (neliečivé); prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); 
prípravky na prepchávanie odtokových potrubí; 
prípravky na odstránenie hrdze; avivážne prí-
pravky; bieliace prípravky na kožu; bieliace soli; 
bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; čpavok 
(amoniak) (detergent); čistiaca krieda; leštiace 
prípravky; leštiace prípravky na nábytok; leštiace 
vosky; čistiace prípravky; odmasťovacie príprav-
ky (nie na použitie vo výrobnom procese); zjas-
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvie- 
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 ženie farieb) pre domácnosť; odfarbovače pre do-
mácnosť; namáčacie prípravky; predpieracie prí-
pravky; prípravky na čistenie skla; čistiace prí-
pravky na okná automobilov; autošampóny; deter-
genty (nie na použitie vo výrobnom procese a na 
lekárske použitie); šampóny pre zvieratá chované 
v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky). 
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; 
dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; 
zubné abrazíva; antiseptické prípravky; dezodo-
ranty, nie telové alebo zvieracie; repelenty proti 
hmyzu. 

(540) 

  
 

(591) Oranžová: PANTONE 732 C; RGB 95/51/22; 
CMYK 0/59/100/80 

(731) Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, CZ; 
 
 

(210) 2682-2017 
(220) 15.11.2017 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Toaletné vody; kozmetické pleťové vody; 

šampóny na vlasy nie na lekárske použitie; laky 
na vlasy; zubné pasty (neliečivé); ústne vody (nie 
na lekárske použitie); pracie prostriedky; brúsne 
prípravky; škrob na bielizeň; modridlo na bieli-
zeň, svetlička; mydlá (neliečivé); prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); 
prípravky na prepchávanie odtokových potrubí; 
prípravky na odstránenie hrdze; avivážne prí-
pravky; bieliace prípravky na kožu; bieliace soli; 
bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; čpavok 
(amoniak) (detergent); čistiaca krieda; leštiace 
prípravky; leštiace prípravky na nábytok; leštiace 
vosky; čistiace prípravky; odmasťovacie príprav-
ky (nie na použitie vo výrobnom procese); zjas-
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvie-
ženie farieb) pre domácnosť; odfarbovače pre 
domácnosť; namáčacie prípravky; predpieracie 
prípravky; prípravky na čistenie skla; čistiace 
prípravky na okná automobilov; autošampóny; 
detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese 
a na lekárske použitie); šampóny pre zvieratá 
chované v domácnosti (neliečivé toaletné prí-
pravky). 
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; 
dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; 
zubné abrazíva; antiseptické prípravky; dezodo-
ranty, nie telové alebo zvieracie; repelenty proti 
hmyzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) Modrá: PANTONE 303 C; RGB 0/33/57; 
CMYK 85/40/0/85 

(731) Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, CZ; 
 
 

(210) 2684-2017 
(220) 15.11.2017 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Toaletné vody; kozmetické pleťové vody; 

šampóny na vlasy nie na lekárske použitie; laky 
na vlasy; zubné pasty (neliečivé); ústne vody (nie 
na lekárske použitie); pracie prostriedky; brúsne 
prípravky; škrob na bielizeň; modridlo na bieli-
zeň, svetlička; mydlá (neliečivé); prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); 
prípravky na prepchávanie odtokových potrubí; 
prípravky na odstránenie hrdze; avivážne prí-
pravky; bieliace prípravky na kožu; bieliace soli; 
bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; čpavok 
(amoniak) (detergent); čistiaca krieda; leštiace 
prípravky; leštiace prípravky na nábytok; leštiace 
vosky; čistiace prípravky; odmasťovacie príprav-
ky (nie na použitie vo výrobnom procese); zjas-
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvie-
ženie farieb) pre domácnosť; odfarbovače pre 
domácnosť; namáčacie prípravky; predpieracie 
prípravky; prípravky na čistenie skla; čistiace 
prípravky na okná automobilov; autošampóny; 
detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese 
a na lekárske použitie); šampóny pre zvieratá 
chované v domácnosti (neliečivé toaletné prí-
pravky). 
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; 
dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; 
zubné abrazíva; antiseptické prípravky; dezodo-
ranty, nie telové alebo zvieracie; repelenty proti 
hmyzu. 

(540) 

  
 

(731) Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, CZ; 
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(210) 2685-2017 
(220) 15.11.2017 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Toaletné vody; kozmetické pleťové vody; 

šampóny na vlasy nie na lekárske použitie; laky 
na vlasy; zubné pasty (neliečivé); ústne vody (nie 
na lekárske použitie); pracie prostriedky; brúsne 
prípravky; škrob na bielizeň; modridlo na bieli-
zeň, svetlička; mydlá (neliečivé); prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); 
prípravky na prepchávanie odtokových potrubí; 
prípravky na odstránenie hrdze; avivážne prí-
pravky; bieliace prípravky na kožu; bieliace soli; 
bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; čpavok 
(amoniak) (detergent); čistiaca krieda; leštiace 
prípravky; leštiace prípravky na nábytok; leštiace 
vosky; čistiace prípravky; odmasťovacie príprav-
ky (nie na použitie vo výrobnom procese); zjas-
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvie-
ženie farieb) pre domácnosť; odfarbovače pre 
domácnosť; namáčacie prípravky; predpieracie 
prípravky; prípravky na čistenie skla; čistiace 
prípravky na okná automobilov; autošampóny; 
detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese 
a na lekárske použitie); šampóny pre zvieratá 
chované v domácnosti (neliečivé toaletné príp-
ravky). 
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC; 
dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; 
zubné abrazíva; antiseptické prípravky; dezodo-
ranty, nie telové alebo zvieracie; repelenty proti 
hmyzu. 

(540) 

  
 

(591) Zelená: PANTONE 357 C; RGB 17/54/20; 
CMYK 85/40/100/70 

(731) Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, CZ; 
 
 

(210) 2745-2017 
(220) 22.11.2017 

 11 (511) 16, 25, 35, 41, 43, 44 
(511) 16 - Plagáty; brožúry; katalógy; knihy; puzdrá na 

perá, perečníky; písacie potreby; fotografie (tla-
čoviny); tlačivá (formuláre); pohľadnice; tlačo-
viny; tlačené publikácie; príručky; brožované 
knihy; záložky do kníh; papiernický tovar; knihár-
ske potreby; knihárske plátno; papierové a plasto-
vé vrecká a tašky na balenie; záložky do kníh; bla-
hoprajné pohľadnice; kalendáre; samolepky pre 
domácnosť a na kancelárske použitie; písacie sú-
pravy (papiernický tovar); obaly na súpravy písa-
cích potrieb; samolepky (papiernický tovar); znač-
kovacie perá (papiernický tovar); letáky; obálky na 
dokumenty (papiernický tovar). 
25 - Čiapky; odevy, oblečenie; pokrývky hlavy; 
obuv. 
 
 
 

35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prie-
skum trhu; reklama; marketingový prieskum; prie-
skum verejnej mienky; prenájom reklamných 
plôch; marketing. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizova-
nie a vedenie kongresov; informácie o výchove  
a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie a vedenie vzdelá-
vacích fór s osobnou účasťou. 
43 - Ubytovanie pre zvieratá. 
44 - Veterinárna pomoc; česanie a úprava zvierat; 
starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domác-
nosti. 

(540) 

  
(591) červená, biela 
(731) Združenie za práva zvierat, o.z., Budyšínska 10/A, 

831 03 Bratislava, SK; 
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., 

Trnava, SK; 
 
 

(210) 2757-2017 
(220) 23.11.2017 

 11 (511) 4, 6, 7, 11, 12, 16, 19, 20, 31, 35, 45 
(511) 4 - Sviečky (na svietenie); kahance (na sviete-

nie); vosk na svietenie; tuky na svietenie; plyn na 
svietenie; materiály na svietenie; sviečkové knô-
ty; svietiplyn; parafín; parfumované sviečky. 
6 - Bronzové náhrobky; umelecké diela z bronzu; 
kovové náhrobné tabule; kovové pomníky; ko-
vové náhrobné dosky; kovové náhrobné stély; 
kovové pamätné tabule; kovové písmená a číslice 
(nie tlačiarenské znaky). 
7 - Zdviháky (stroje) na rakvy alebo urny; výťa-
hy; výťahy na rakvy alebo urny; manipulátory 
(zariadenia na nakladanie a vykladanie) s rakva-
mi alebo urnami; mechanické navíjacie zariade-
nia; navijaky; hnacie remene strojov; stroje a ob-
rábacie stroje; hnacie motory (nie do pozemných 
vozidiel); súkolesia (časti strojov); prevody, nie 
do pozemných vozidiel; hriadele strojov; ložiská 
prevodových hriadeľov; ložiskové telesá (stroje); 
ložiskové puzdrá, domce (časti strojov); ložisko-
vé čapy (časti strojov); prevodové skrine ( nie na 
pozemné vozidlá); reťaze zdvíhadiel (časti stro-
jov); riadiace mechanizmy strojov a motorov; 
spojky nie do pozemných vozidiel; žeriavy. 
11 - Bezplameňové sviečky; bezplameňové sviečky 
s LED diódami; elektrické sviečky; elektrolumi-
niscenčné osvetľovacie prístroje (s LED dióda-
mi); zapaľovače na sviečky; elektrické žiarovky; 
lampy; elektrické lampy; lampáše; objímky na 
svietidlá; objímky na elektrické svetlá; lampové 
horáky. 
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12 - Pohrebné vozidlá; manipulačné vozíky. 
16 - Papierové vlajky; papier, kartón, lepenka; 
papierové ozdobné kvetináče; papierové alebo 
lepenkové krabice; papierové utierky na tvár; pa-
pierové alebo kartónové vývesné tabule; ozdobné 
papierové mašle iné ako do vlasov alebo stužkár-
ska galantéria; reklamné tabule z papiera, kartó-
nu alebo lepenky; ozdobné oznámenia; parte. 
19 - Pomníky (nekovové); nekovové náhrobné 
pomníky; dielce, výrobky alebo prefabrikáty z be-
tónu; bridlica; žiaruvzdorný kameň; obruby hro-
bov (nekovové); náhrobné dosky (nekovové); ná-
hrobné tabule (nekovové); pamätné tabule (neko-
vové); kameň; granit; prenosné stavby (nekovové); 
stavebný kameň; umelý kameň; náhrobné kamene; 
náhrobky; kamenárske výrobky; sochy z kameňa, 
betónu a mramoru; busty z kameňa, betónu alebo 
mramoru. 
20 - Rakvy; pohrebné urny; vystavovacie stojany 
na rakvy; stojany na klobúky; nekovové oblože-
nia, ozdoby na rakvy; nekovové debny; nekovo-
vé vrchnáky na nádoby; rámy na obrazy; náby-
tok; zrkadlá; náhradky korytnačiny; nakladacie 
palety (nekovové); nekovové kontajnery (sklado-
vacie, dopravné); stolárske umelecké výrobky; 
drevené alebo plastové rebríky; drevené alebo 
plastové pútače; stojany na kvety (nábytok); pod-
stavce na kvety; ratan; paravány, zásteny (náby-
tok); sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; 
prútený alebo košikársky tovar; umelecké diela  
z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nekovové 
truhlice; drevené, voskové, sadrové alebo plasto-
vé figuríny; interiérové okenné clony z textilných 
materiálov; samostatne stojace deliace priečky 
(nábytok); police (nábytok); drevené, voskové, 
sadrové alebo plastové kríže okrem šperkov; bus-
ty z dreva, vosku, sadry alebo plastických hmôt. 
31 - Živé kvety; vence zo živých kvetov; sušené 
kvety (na dekoráciu); sušené rastliny na dekoráciu. 
35 - Reklama; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s rakvami, urnami, so zdvíhacími zariade-
niami, výťahmi, s manipulátormi na rakvy a ur-
ny, s ozdobami, kvetinovou výzdobou; vydáva-
nie a aktualizovanie reklamných alebo náboro-
vých materiálov; reklamné plagátovanie; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch; 
podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo  
a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné 
obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnika-
teľské informácie; obchodné sprostredkovateľské 
služby. 
45 - Pohrebné služby; pohrebné obrady; kremá-
cia; balzamovanie; pohrebné služby pre domáce 
zvieratká; vedenie pohrebných obradov; požičia-
vanie odevov; organizovanie náboženských ob-
radov; vypúšťanie holubov pri rôznych príleži-
tostiach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) biela, fialová 
(731) ARCHA Pohrebná služba, s.r.o., Brezany 20, 010 04 

Brezany, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(210) 2773-2017 
(220) 24.11.2017 

 11 (511) 5, 25, 28 
(511) 5 - Výživové doplnky pre športovcov. 

25 - Oblečenie; obuv; čelenky (oblečenie). 
28 - Florbalové loptičky; bránky pre florbal; 
florbalové hokejky. 

(540) irmsport 
(731) Ružička Ivan, Ing., Turá Lúka 251, 907 03 My-

java, SK; Ružičková Martina, Ing., Buchlovská 19, 
907 01 Myjava, SK; 

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

(210) 2774-2017 
(220) 24.11.2017 

 11 (511) 5, 25, 28 
(511) 5 - Výživové doplnky pre športovcov. 

25 - Oblečenie; obuv; čelenky (oblečenie). 
28 - Florbalové loptičky; bránky pre florbal; 
florbalové hokejky. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená 
(731) Ružička Ivan, Ing., Turá Lúka 251, 907 03 My-

java, SK; Ružičková Martina, Ing., Buchlovská 19, 
907 01 Myjava 1, SK; 

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

(210) 2785-2017 
(220) 27.11.2017 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 

dodávanie hotových jedál a nápojov na objednáv-
ku (ketering); kaviarne; prenájom prechodného 
ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hote-
lierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; 
rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie 
ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; 
rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); 
prenájom prednáškových sál. 
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(540) 

  
 

(731) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
 
 

(210) 2807-2017 
(220) 29.11.2017 

 11 (511) 3, 4, 5, 8, 16, 20, 21, 22, 27, 35, 39 
(511) 3 - Dezodoranty ( parfuméria); osviežovače vzdu-

chu; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie; koz-
metické prípravky (neliečivé); mydlá (neliečivé), 
prípravky na čistenie zubov (neliečivé); aviváž- 
ne prípravky; antistatické prípravky na použitie  
v domácnosti; predpieracie a namáčacie prípravky; 
voňavé vrecúška do bielizne; antiperspiranty 
(kozmetické výrobky); prípravky na odstránenie 
hrdze; vosky na podlahy. 
4 - Sviečky a knôty na svietenie; parfumované 
sviečky; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie 
a viazanie prachu. 
5 - Dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie 
škodcov. 
8 - Žiletky, čepele holiacich nástrojov. 
16 - Papiernický tovar, písacie a kancelárske po-
treby (okrem nábytku); lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; štetce; plastové fólie  
a vrecká na balenie; štočky; nože na papier (kance-
lárske potreby); spisové obaly (papiernický tovar); 
kancelárske sponky; puzdrá na pasy; papierové 
vreckovky; papierové alebo lepenkové obaly na 
fľaše; papierové alebo kartónové nádoby na bale-
nie; papier a lepenka; dávkovače lepiacej pásky 
(kancelárske potreby); kancelárske štipce; zoší-
vačky (kancelárske potreby); vodové farby (akva-
rely); ceruzky; zoraďovače, šanony (na voľné lis-
ty); skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie po-
treby; pripináčiky; zošity; poznámkové zošity; ry-
sovacie uholníky, príložníky; tuš; toaletný papier; 
kancelárske dierkovače; rysovacie kružidlá; ko-
rekčné laky (kancelárske potreby); tuhy do ceru-
ziek (náplne); obaly (papiernický tovar); krieda na 
písanie; kancelárske štipce; rysovacie potreby; 
obálky (papiernický tovar); baliaci papier; hroty 
pier; puzdrá na perá, peračníky; pomôcky na vy-
mazávanie; gumy na gumovanie; dierovačky 
(kancelárske potreby); atramenty; tlačivá (formu-
láre); pastelky; škatule s farbami (školské pomôc-
ky); dosky na spisy; plniace perá; rysovacie pra-
vítka; perá ( kancelárske potreby); papierové alebo 
plastové vrecká a tašky na balenie; školské potre-
by (papiernický tovar); guľôčky do guľôčkových 
pier; gumičky (kancelárske potreby); papierové 
alebo lepenkové krabice; papierové alebo plastové 
vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektric-
ké aj neelektrické); odličovacie papierové obrús-
ky; papierové servítky; papierové obrúsky (pre-
stieranie); uholníky na rysovanie; papierové utier- 
 

ky; papierové utierky na tvár; papierové alebo le-
penkové etikety; samolepky (papiernický tovar); 
písacie nástroje; laminovačky na dokumenty (kan-
celárske potreby); zotierače tabúľ; tabule na zapi-
chovanie oznamov; korekčné pásky (kancelárske 
pomôcky); obálky na dokumenty (papiernický to-
var); papierové alebo lepenkové baliace materiály 
(výplňové, tlmiace). 
20 - Kúpeľňové zrkadlá. 
21 - Zubné kefky; papierové poháre; papierové ta-
niere; koše pre domácnosť; špongie pre domác-
nosť; lapačky na muchy; plastové vedrá; výrobky 
zo skla, porcelánu a keramiky; zásobníky na pa-
pierové utierky; záchodové kefy; špáradlá; dávko-
vače toaletného papiera; dávkovače mydla; pra-
chovky na nábytok; prachovky; špongie na umý-
vanie; lopatky so zmetáčikmi na omrvinky; drô-
tenky na čistenie; drôtenky na použitie v kuchyni; 
handry na umývanie dlážky; kefky na umývanie 
riadu; gumové zvony na čistenie odpadových po-
trubí; jednorazové taniere; zásobníky na kotúčový 
toaletný papier; žmýkačky na mopy; vedrá s ko-
šom na žmýkanie mopu; odpadkové koše na pa-
pier; slamky na pitie; odličovacie pomôcky; metly. 
22 - Špagáty . 
27 - Dverové rohožky; protišmykové rohože. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; predvádzanie 
tovaru. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 

(540) 

  
 

(591) žltá CMYK 0*30*100*0, RGB 255*185*0, 
oranžová CMYK 0*75*100*0, RGB 237*90*12, 
hnedá CMYK 27*100*100*35, RGB 136*24*17, 
modrá CMYK 100*75*0*0, RGB 0*79*158 

(731) KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, 974 05 
Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2808-2017 
(220) 29.11.2017 

 11 (511) 3, 4, 5, 8, 16, 20, 21, 22, 27, 35, 39 
(511) 3 - Dezodoranty ( parfuméria); osviežovače vzdu-

chu; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie; koz-
metické prípravky (neliečivé); mydlá (neliečivé), 
prípravky na čistenie zubov (neliečivé); avivážne 
prípravky; antistatické prípravky na použitie  
v domácnosti; predpieracie a namáčacie prípravky; 
voňavé vrecúška do bielizne; antiperspiranty 
(kozmetické výrobky); prípravky na odstránenie 
hrdze; vosky na podlahy. 
4 - Sviečky a knôty na svietenie; parfumované 
sviečky; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie 
a viazanie prachu. 
5 - Dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie 
škodcov. 
8 - Žiletky, čepele holiacich nástrojov. 
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16 - Papiernický tovar, písacie a kancelárske po-
treby (okrem nábytku); lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; štetce; plastové fólie  
a vrecká na balenie; štočky; nože na papier (kance-
lárske potreby); spisové obaly (papiernický tovar); 
kancelárske sponky; puzdrá na pasy; papierové 
vreckovky; papierové alebo lepenkové obaly na 
fľaše; papierové alebo kartónové nádoby na bale-
nie; papier a lepenka; dávkovače lepiacej pásky 
(kancelárske potreby); kancelárske štipce; zoší-
vačky (kancelárske potreby); vodové farby (akva-
rely); ceruzky; zoraďovače, šanony (na voľné lis-
ty); skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie po-
treby; pripináčiky; zošity; poznámkové zošity; ry-
sovacie uholníky, príložníky; tuš; toaletný papier; 
kancelárske dierkovače; rysovacie kružidlá; ko-
rekčné laky (kancelárske potreby); tuhy do ceru-
ziek (náplne); obaly (papiernický tovar); krieda na 
písanie; kancelárske štipce; rysovacie potreby; 
obálky (papiernický tovar); baliaci papier; hroty 
pier; puzdrá na perá, peračníky; pomôcky na vy-
mazávanie; gumy na gumovanie; dierovačky (kan-
celárske potreby); atramenty; tlačivá (formuláre); 
pastelky; škatule s farbami (školské pomôcky); 
dosky na spisy; plniace perá; rysovacie pravítka; 
perá ( kancelárske potreby); papierové alebo plas-
tové vrecká a tašky na balenie; školské potreby 
(papiernický tovar); guľôčky do guľôčkových 
pier; gumičky (kancelárske potreby); papierové 
alebo lepenkové krabice; papierové alebo plastové 
vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektric-
ké aj neelektrické); odličovacie papierové obrú-
sky; papierové servítky; papierové obrúsky (pre-
stieranie); uholníky na rysovanie; papierové utier-
ky; papierové utierky na tvár; papierové alebo le-
penkové etikety; samolepky (papiernický tovar); 
písacie nástroje; laminovačky na dokumenty (kan-
celárske potreby); zotierače tabúľ; tabule na zapi-
chovanie oznamov; korekčné pásky (kancelárske 
pomôcky); obálky na dokumenty (papiernický to-
var); papierové alebo lepenkové baliace materiály 
(výplňové, tlmiace). 
20 - Kúpeľňové zrkadlá. 
21 - Zubné kefky; papierové poháre; papierové ta-
niere; koše pre domácnosť; špongie pre domác-
nosť; lapačky na muchy; plastové vedrá; výrobky 
zo skla, porcelánu a keramiky; zásobníky na pa-
pierové utierky; záchodové kefy; špáradlá; dávko-
vače toaletného papiera; dávkovače mydla; pra-
chovky na nábytok; prachovky; špongie na umý-
vanie; lopatky so zmetáčikmi na omrvinky; drô-
tenky na čistenie; drôtenky na použitie v kuchyni; 
handry na umývanie dlážky; kefky na umývanie 
riadu; gumové zvony na čistenie odpadových po-
trubí; jednorazové taniere; zásobníky na kotúčový 
toaletný papier; žmýkačky na mopy; vedrá s ko-
šom na žmýkanie mopu; odpadkové koše na pa-
pier; slamky na pitie; odličovacie pomôcky; metly. 
22 - Špagáty . 
27 - Dverové rohožky; protišmykové rohože. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; predvádzanie 
tovaru. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
 
 
 
 

(540) www.kamiko.sk 
(731) KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, 974 05 

Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 2809-2017 
(220) 29.11.2017 

 11 (511) 3, 4, 5, 8, 16, 20, 21, 22, 27, 35, 39 
(511) 3 - Dezodoranty (parfuméria); osviežovače vzdu-

chu; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie; koz-
metické prípravky (neliečivé); mydlá (neliečivé), 
prípravky na čistenie zubov (neliečivé); aviváž- 
ne prípravky; antistatické prípravky na použitie  
v domácnosti; predpieracie a namáčacie príprav-
ky; voňavé vrecúška do bielizne; antiperspiranty 
(kozmetické výrobky); prípravky na odstránenie 
hrdze; vosky na podlahy. 
4 - Sviečky a knôty na svietenie; parfumované 
sviečky; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie 
a viazanie prachu. 
5 - Dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie 
škodcov. 
8 - Žiletky, čepele holiacich nástrojov. 
16 - Papiernický tovar, písacie a kancelárske po-
treby (okrem nábytku); lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; štetce; plastové fólie  
a vrecká na balenie; štočky; nože na papier (kance-
lárske potreby); spisové obaly (papiernický tovar); 
kancelárske sponky; puzdrá na pasy; papierové 
vreckovky; papierové alebo lepenkové obaly na 
fľaše; papierové alebo kartónové nádoby na bale-
nie; papier a lepenka; dávkovače lepiacej pásky 
(kancelárske potreby); kancelárske štipce; zoší-
vačky (kancelárske potreby); vodové farby (akva-
rely); ceruzky; zoraďovače, šanony (na voľné lis-
ty); skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie po-
treby; pripináčiky; zošity; poznámkové zošity; ry-
sovacie uholníky, príložníky; tuš; toaletný papier; 
kancelárske dierkovače; rysovacie kružidlá; ko-
rekčné laky (kancelárske potreby); tuhy do ceru-
ziek (náplne); obaly (papiernický tovar); krieda na 
písanie; kancelárske štipce; rysovacie potreby; 
obálky (papiernický tovar); baliaci papier; hroty 
pier; puzdrá na perá, peračníky; pomôcky na vy-
mazávanie; gumy na gumovanie; dierovačky (kan-
celárske potreby); atramenty; tlačivá (formuláre); 
pastelky; škatule s farbami (školské pomôcky); 
dosky na spisy; plniace perá; rysovacie pravítka; 
perá ( kancelárske potreby); papierové alebo plas-
tové vrecká a tašky na balenie; školské potreby 
(papiernický tovar); guľôčky do guľôčkových 
pier; gumičky (kancelárske potreby); papierové 
alebo lepenkové krabice; papierové alebo plastové 
vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektric-
ké aj neelektrické); odličovacie papierové obrú-
sky; papierové servítky; papierové obrúsky (pre-
stieranie); uholníky na rysovanie; papierové utier-
ky; papierové utierky na tvár; papierové alebo le-
penkové etikety; samolepky (papiernický tovar); 
písacie nástroje; laminovačky na dokumenty (kan-
celárske potreby); zotierače tabúľ; tabule na zapi-
chovanie oznamov; korekčné pásky (kancelárske 
pomôcky); obálky na dokumenty (papiernický to-
var); papierové alebo lepenkové baliace materiály 
(výplňové, tlmiace). 
 
 

http://www.kamiko.sk
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20 - Kúpeľňové zrkadlá. 
21 - Zubné kefky; papierové poháre; papierové ta-
niere; koše pre domácnosť; špongie pre domác-
nosť; lapačky na muchy; plastové vedrá; výrobky 
zo skla, porcelánu a keramiky; zásobníky na pa-
pierové utierky; záchodové kefy; špáradlá; dávko-
vače toaletného papiera; dávkovače mydla; pra-
chovky na nábytok; prachovky; špongie na umý-
vanie; lopatky so zmetáčikmi na omrvinky; drô-
tenky na čistenie; drôtenky na použitie v kuchyni; 
handry na umývanie dlážky; kefky na umývanie 
riadu; gumové zvony na čistenie odpadových po-
trubí; jednorazové taniere; zásobníky na kotúčový 
toaletný papier; žmýkačky na mopy; vedrá s ko-
šom na žmýkanie mopu; odpadkové koše na pa-
pier; slamky na pitie; odličovacie pomôcky; metly. 
22 - Špagáty . 
27 - Dverové rohožky; protišmykové rohože. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; predvádzanie 
tovaru. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 

(540) 

  
 

(591) žltá CMYK 0*30*100*0, RGB 255*185*0, 
oranžová CMYK 0*75*100*0. RGB 237*90*12. 
hnedá CMYK 27*100*100*35, RGB 136*24*17, 
modrá CMYK 100*75*0*0, RGB 0*79*158 

(731) KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, 974 05 
Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2841-2017 
(220) 5.12.2017 

 11 (511) 9, 12, 35 
(511) 9 - Čipy (mikroprocesorové doštičky); čítacie za-

riadenia (zariadenia na spracovanie údajov); in-
dikátory množstva; mikroprocesory; monitorova-
cie počítačové programy; nástroje na meranie; 
navigačné nástroje; počítačové softvérové apli-
kácie (sťahovateľné); satelitné navigačné prístro-
je; skenery (zariadenia na spracovanie údajov); 
tachografy vozidiel; ukazovatele hladiny benzí-
nu; ukazovatele hladiny vody; zabezpečovacie 
zariadenia proti odcudzeniu; zariadenia globál-
neho polohového systému (GPS); zariadenia na 
spracovanie údajov; zariadenia na zaznamenáva-
nie vzdialenosti. 
12 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu 
vozidiel; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti 
odcudzeniu vozidiel. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach. 
 
 

(540) COMMANDER SYSTEMS 
(731) Commander Systems, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 

7529/4E, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Pra-

ha, CZ; 
 
 

(210) 2917-2017 
(220) 14.12.2017 

 11 (511) 9, 16, 41 
(511) 9 - Audiovizuálne vyučovacie prístroje; nahraté 

počítačové programy, počítačový Software na 
vzdelávanie. 
16 - Vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a za-
riadení; tlačené karty ako vyučovacie pomôcky; 
tlačené učebné texty; manuály; knihy. 
41 - Výchova; vzdelávanie; školenia; organizo-
vanie vzdelávacích kurzov; organizovanie a ve-
denie on-line školení; organizovanie kultúrnych, 
zábavných a vzdelávacích podujatí; vydávanie 
učebníc a kníh. 

(540) Anglicky fantasticky 
(731) CETROS, s.r.o., Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Pra-

ha 8, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2926-2017 
(220) 14.12.2017 

 11 (511) 29, 31, 35 
(511) 29 - Pokrmové tuky; spracované ovocie; arašido-

vý olej; chilli olej; extra panenský olivový olej; 
potravinárske oleje; jedlé oleje určené na glazo-
vanie pokrmov; konzumné kakaové maslo; kon-
zumné kokosové maslo; kokosový tuk; potravi-
nársky kokosový olej; korenené oleje; potravi-
nársky kukuričný olej; ľanový olej na prípravu 
jedál; maslo zo semien; potravinársky repkový 
olej; rastlinné oleje do potravín; konzumný pal-
mový olej; potravinársky olej z palmových ore-
chov; orechové oleje; potravinársky olivový olej; 
oleje na varenie; potravinársky sójový olej; ochu-
tené oleje; stužené oleje [hydrogenované oleje do 
potravín]; koncentrované maslo; potravinársky 
slnečnicový olej; potravinársky sezamový olej; 
rastlinné tuky na varenie; rastlinné tuky do po-
travín; potravinárska želatína; džemy; kompóty; 
ovocné a zeleninové nátierky; ovocné aranžmány 
na priamu konzumáciu; kandizované ovocie; gri-
lovaná zelenina; glazúrované ovocie; konzervo-
vaná zelenina; konzervované ovocie; konzervo-
vané spracované olivy; nakladané ovocie; nakla-
daná zelenina; mrazené ovocie; mrazená zeleni-
na; ovocné pyré; ovocná dreň; ovocie naložené  
v alkohole; konzervy s ovocím; konzervované 
olivy; pektín na prípravu jedál; ovocné šťavy na 
varenie; upravené ovocie; plátky sušeného ovo-
cia; sušené oriešky; zeleninové šťavy na prípravu 
jedál; zeleninové pyré; varená zelenina; sušená 
zelenina; konzervy so zeleninou; dusené ovocie; 
varené olivy; spracované olivové pyré; džemy; 
marmelády; olivová pasta; ovocný pretlak; ovoc-
né rôsoly; zeleninové nátierky; zeleninová pena. 
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé 
olivy; škrupinové ovocie. 
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35 - Maloobchod a veľkoobchod s výrobkami 
uvedenými v triede 29 a triede 31. Poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; subdodávateľské služby (obchodné služby). 

(540) Asteras 
(731) ASTERAS s.r.o., Krakovská, 584/1, 110 00 Pra-

ha 1, CZ; 
(740) Glatzová & Co., s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2928-2017 
(220) 15.12.2017 

 11 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Reklamné agentúry. 

37 - Údržba a opravy motorových vozidiel. 
39 - Automobilová doprava; balenie a skladova-
nie tovarov. 

(540) 

  
 

(731) MM Geometria s.r.o., Cintorínska 31, 902 03 Pe-
zinok, SK; 

(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2931-2017 
(220) 15.12.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá; potravinové doplnky obsahujúce hyd-

rolytické enzýmy s posilňujúcimi účinkami na or-
ganizmus. 

(540) Liek Wobenzym 
(731) MUCOS Pharma CZ, s. r. o., Uhříněveská 448, 

252 43 Průhonice, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2957-2017 
(220) 20.12.2017 

 11 (511) 16, 35, 39, 41, 43 
(511) 16 - Tlačené firemné listiny; tlačivá (formuláre); 

tlačené reklamné materiály; papierové informač-
né brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; ka-
lendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (periodi-
ká); grafické znaky; papierové alebo textilné eti-
kety; samolepky (papiernický tovar). 
35 - Maloobchodné služby s potravinárskymi vý-
robkami, s papiernickým tovarom, s papierovými 
reklamnými materiálmi, s ovocím, so zeleninou, 
s alkoholickými nápojmi, s nealkoholickými ná-
pojmi, s tabakovými výrobkami; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová 
reklama; televízna reklama; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav a veľtrhov; pred-
vádzanie tovaru; podpora predaja (pre tretie oso-
by); zásielkové reklamné služby; rozširovanie  
 

reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných 
oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie 
reklamných textov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; lepenie plagátov; prenájom reklam-
ných materiálov; marketing. 
39 - Organizovanie zájazdov; poskytovanie in-
formácii o cestovnej trase; turistické prehliadky 
(doprava); balenie tovarov; nosenie batožín; vy-
kladanie nákladov; skladovanie tovarov (úscho-
va); skladovanie elektronicky uložených údajov  
a dokumentov; parkovanie automobilov (služby); 
prenájom miest na parkovanie; prenájom auto-
mobilov; uskladňovanie tovarov; sprostredkova-
nie dopravy; doručovanie tovarov. 
41 - Služby múzeí (prehliadky, výstavy); prak-
tické ukážky stráženia, prevádzačstva a pašerác-
tva na východnej hranici; praktické ukážky spô-
sobu života, folklóru a umenia pri východnej 
hranici; turistické prehliadky so sprievodcom; 
vzdelávanie; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie školení; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; organizovanie športových súťa-
ži; organizovanie večierkov; organizovanie kultúr-
nych a vzdelávacích výstav; organizovanie hudob-
ných podujatí; organizovanie živých vystúpení; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; in-
formácie o možnostiach zábavy; informácie o mož-
nostiach rekreácie; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vydavateľské služby (okrem vydáva-
nia reklamných textov); nočné kluby (zábava). 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
rýchle občerstvenie (snackbary); reštauračné (stra-
vovacie) služby; kaviarne; samoobslužné reštaurá-
cie; bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, 
obrusov a nápojového skla; hotelierske služby; 
motely (služby); penzióny; prenájom prechodného 
ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; 
rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie pre-
chodného ubytovania; dodávanie hotových jedál 
a nápojov na objednávku (ketering). 

(540) 

  
 

(731) Felšöci Rusnáková Vanda, PhDr., Tatranská 2, 
040 01 Košice, SK; 

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

(210) 2974-2017 
(220) 21.12.2017 

 11 (511) 16, 35, 36, 38, 41 
(511) 16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačoviny; 

časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; 
brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľad-
nice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodco-
via (tlačené publikácie); ročenky; firemné tlači- 
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 vá; firemné vizitky; knihárske potreby; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; 
marketingové analýzy; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prie-
skum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súbo-
rov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zo-
raďovanie údajov v počítačových databázach; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; per-
sonálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; lepenie 
plagátov; obchodná správa licencií výrobkov  
a služieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; rozši-
rovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie 
reklamných textov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhla-
sová reklama; reklama; on line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; reklama prostredníc-
tvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; te-
levízna reklama; reklamné služby prostredníctvom 
akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej 
siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácii obchodného alebo reklam-
ného charakteru; poskytovanie multimediálnych 
informácií obchodného alebo reklamného charak-
teru; vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných 
materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; 
spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; ko-
merčné informačné kancelárie. 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zbiera-
nie peňazí na dobročinné účely. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotex-
tových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie loté-
rií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizo-
vanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových 
stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry 
(herne); poskytovanie športových zariadení a za-
riadení na cvičenie; tvorba televíznych programov; 
tvorba publicistických, spravodajských, zábavných 
a vzdelávacích programov; nahrávanie videofil-
mov; televízna zábava; divadelné predstavenia; 
tvorba divadelných alebo iných predstavení; pre-
nájom kinematografických prístrojov; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a tele-
víznych štúdií; prenájom dekorácií na predstave-
nia; požičiavanie kinematografických filmov; po-
žičiavanie videopások; produkcia filmov (nie re- 
 

klamných); filmové štúdiá; poskytovanie informá-
cií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; 
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie 
a vedenie koncertov; organizovanie plesov; orga-
nizovanie súťaží krásy; organizovanie športových 
súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; orga-
nizovanie zábavných súťaží; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánova-
nie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; on-line poskytovanie počítačových hier  
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a ve-
denie konferencií poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počítačo-
vej siete; organizovanie a vedenie seminárov po-
skytované on-line prostredníctvom telekomuni-
kačného spojenia alebo počítačovej siete; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) po-
skytované on-line prostredníctvom telekomuni-
kačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line 
poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopí-
rovania); informácie o možnostiach rekreácie, zá-
bavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line  
z počítačových databáz alebo internetu; tvorba 
rozhlasových programov; fotografické reportáže; 
nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizo-
vanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie 
na reklamné účely); organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu 
alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová 
zábava; prekladateľské služby; televízna zábava  
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divá-
kov; interaktívne zábavné služby s použitím mo-
bilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; rezervovanie vystúpení umel-
cov pre podujatia (promotérske služby). 

(540) 

  
 

(731) MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska ces-
ta 56, 811 02 Bratislava, SK; 

(740) TM PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 
Bratislava-Staré Mesto, SK; 

 
 

(210) 3012-2017 
(220) 27.12.2017 

 11 (511) 6, 9, 35, 41, 42 
(511) 6 - Kovové káble okrem elektrických. 

9 - Elektrické káble; koaxiálne káble; káble z op-
tických vlákien. 
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35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; obchodná administratíva; záznam, prepis, 
kompilácia písomných oznámení a záznamov; 
zostavovanie štatistík. 
41 - Výchova a vzdelávanie; organizovanie semi-
nárov; organizovanie školení; kultúrna a zábavná 
činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby v oblasti 
elektrotechniky; poskytovanie vedeckých infor-
mácií v oblasti elektrotechniky; poradenstvo  
v oblasti elektrotechniky; štúdie technických pro-
jektov v oblasti elektrotechniky. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, tyrkysová 
(731) Asociace výrobců kabelů a vodičů České repub-

liky a Slovenské republiky, Židovská 1143/31, 
586 01 Jihlava, CZ; 

(740) Bachratá Magdaléna, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 42-2018 
(220) 4.1.2018 

 11 (511) 5, 10 
(511) 5 - Materiály na zubné odtlačky; ortodontické al-

gináty na odtlačky zubov. 
10 - Zubárske prístroje a nástroje; strojčeky na 
zuby; formy na zhotovovanie odtlačkov zubov; 
ortodontické prístroje na vyrovnávanie zubov; 
elektrické zubné prístroje; misky na odtlačky zu-
bov. 

(540) 

  
 

(591) fialová,biela,sivá 
(731) Estelio, s.r.o., Farská 1, 949 01 Nitra, SK; 

 
 

(210) 54-2018 
(220) 5.1.2018 

 11 (511) 18, 25, 28, 35 
(511) 18 - Aktovky; plecniaky; tašky; dáždniky; dip-

lomatické kufríky; kabelky; kufre; náprsné tašky; 
peňaženky; kožené alebo kožou potiahnuté puz-
drá na doklady; kozmetické taštičky; obaly na 
kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky. 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; opasky (časti 
odevov). 
28 - Telocvičné a športové potreby. 
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triedach 18, 25 a 28 tohto 
zoznamu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) odtiene sivej 
(731) Tenisky s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Pra-

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

 
 

(210) 76-2018 
(220) 9.1.2018 

 11 (511) 35, 37 
(511) 35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby zo 

zariadeniami na pranie, žehlenie, sušenie a čistenie 
pre práčovne. 
37 - Pranie; žehlenie bielizne; žehlenie odevov na-
parovaním; žehlenie textílií, kašmírovej priadze, 
vlny, textilného kusového tovaru; sušenie odevov, 
bielizne, textílií, kašmírovej priadze, vlny, textil-
ného kusového tovaru; čistenie odevov, bielizne, 
textílií, kašmírovej priadze, vlny, textilného kuso-
vého tovaru, kobercov; poskytovanie informácií 
týkajúcich sa prania, žehlenia, sušenia a čistenia; 
inštalácia, údržba a opravy strojov a zariadení na 
pranie odevov, bielizne, textílií, kašmírovej pria-
dze, vlny, textilného kusového tovaru, kobercov; 
inštalácia, údržba a opravy strojov a zariadení na 
žehlenie odevov, bielizne, textílií, kašmírovej 
priadze, vlny, textilného kusového tovaru, kober-
cov; inštalácia, údržba a opravy strojov a zariadení 
na sušenie odevov, bielizne, textílií, kašmírovej 
priadze, vlny, textilného kusového tovaru, kober-
cov; inštalácia, údržba a opravy strojov a zariadení 
na čistenie odevov, bielizne, textílií, kašmírovej 
priadze, vlny, textilného kusového tovaru, kober-
cov; prenájom strojov na pranie; prenájom strojov 
na žehlenie; prenájom strojov na sušenie; prená-
jom strojov na čistenie. 

(540) 

  
 

(731) Prague Laundry s.r.o., Nad Smetankou 228/6, 
190 00 Praha 9, CZ; 

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

(210) 88-2018 
(220) 12.1.2018 

 11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Počítače; prenosné počítače; notebooky (pre-

nosné počítače); počítačový hardvér; počítačové 
pamäte; modemy; monitory (počítačový har-
dvér); periférne zariadenia počítačov; nahraté 
počítačové programy; počítačové programy (sťa-
hovateľné); počítačové operačné programy (na-
hraté); počítačové rozhrania; monitorovacie počí-
tačové programy; počítačový softvér (nahraté po-
čítačové programy); počítačové softvérové apliká-
cie (sťahovateľné); zariadenia globálneho poloho-
vého systému (GPS); optické nosiče údajov; op- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 133 
 

 tické čítacie zariadenia; optické disky; čítacie za-
riadenia (zariadenia na spracovanie údajov); elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); dosky ploš-
ných spojov; vysielače (telekomunikácie); audio-
vizuálne vyučovacie prístroje; prístroje na vnútor-
nú komunikáciu; integrované tlačené obvody; za-
riadenia na spracovanie údajov; rádiotelefónne za-
riadenia; rádiotelegrafické zariadenia; počítačové 
meniče diskov; magnetické nosiče údajov; bez-
pečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); alarmy; 
detektory; meracie prístroje; telefónne prístroje. 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prie-
skum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); televízna reklama; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; on line re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; marke-
ting; telemarketingové služby; aktualizácia a údrž-
ba údajov v počítačových databázach; poskytova-
nie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; podpora predaja tovarov a služieb 
sponzorovaním športových podujatí; cielený mar-
keting; vonkajšia reklama; poradenstvo v oblasti 
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačového har-
dvéru; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych 
strojov a zariadení; poradenstvo v oblasti služieb 
uvedených v triede 37 tohto zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; informácie v oblasti telekomunikácií; pre-
nájom prístrojov na prenos správ; komunikácia 
prostredníctvom optických sietí; prenájom mode-
mov; prenájom telekomunikačných prístrojov; po-
skytovanie telekomunikačného pripojenia do sve-
tovej počítačovej siete; služby vstupu do teleko-
munikačných sietí (smerovanie a pripájanie); tele-
konferenčné služby; poskytovanie užívateľského 
prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytova-
nie priestoru na diskusiu na internete; poskytova-
nie prístupu do databáz; prenos digitálnych súbo-
rov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné 
služby; poskytovanie diskusných fór online; kon-
tinuálny prenos dát (streaming); poradenstvo v ob-
lasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Školenia; organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie kongresov; organizo-
vanie a vedenie seminárov; poradenstvo v oblasti 
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Štúdie technických projektov; požičiavanie 
počítačov; počítačové programovanie; tvorba počí-
tačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja 
počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového 
softvéru; obnovovanie počítačových databáz; 
údržba počítačového softvéru; analýzy počítačo-
vých systémov; návrh počítačových systémov; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; pre-
vod údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webo-
vých stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na po-
čítačových stránkach (webových stránkach); inšta-
lácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fyzic- 
 

ký); poradenstvo v oblasti počítačových progra-
mov; prenájom webových serverov; ochrana počí-
tačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo  
v oblasti úspory energie; digitalizácia dokumentov 
(skenovanie); diaľkové monitorovanie počítačo-
vých systémov; poradenstvo pri tvorbe webových 
stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom 
internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informač-
ných technológií; prenájom počítačových serverov 
(serverhosting); zálohovanie údajov mimo praco-
viska; uchovávanie elektronických údajov; posky-
tovanie informácií o počítačových technológiách  
a programovaní prostredníctvom webových strá-
nok; poskytovanie počítačových technológií pro-
stredníctvom internetu (cloud computing); externé 
poskytovanie služieb v oblasti informačných tech-
nológií; technologické poradenstvo; poradenstvo  
v oblasti počítačových technológií; poradenstvo  
v oblasti telekomunikačných technológií; poraden-
stvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; technické 
písanie; monitorovanie počítačových systémov na 
zisťovanie porúch; poradenstvo v oblasti interne-
tovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany 
údajov; kódovanie údajov; monitorovanie počíta-
čových systémov na zistenie neoprávneného vstu-
pu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie 
osobných identifikačných údajov na zistenie krá-
deže identity prostredníctvom internetu; poskyto-
vanie počítačovej platformy prostredníctvom in-
ternetu (PaaS); poradenstvo v oblasti služieb uve-
dených v triede 42 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) tmavo-modrá, biela, čierna 
(731) eGroup Solutions, a.s., Mlynské nivy 71, 821 05 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 165-2018 
(220) 22.1.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 37, 42 
(511) 9 - Elektrické regulačné prístroje; vysielače elek-

tronických signálov; zariadenia na spracovanie 
údajov; spojovacie prvky (vybavenie zariadení 
na spracovanie údajov); magnetické nosiče úda-
jov; počítačový softvér (nahraté počítačové prog-
ramy); počítačové operačné programy (nahraté); 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
elektronické publikácie (sťahovateľné); presné 
meracie prístroje; vysokofrekvenčné prístroje; vy-
sielače (telekomunikácie); telekomunikačné vysie-
lače; optické prístroje a nástroje; optické nosiče 
údajov; elektronické informačné tabule; interak-
tívne terminály s dotykovými displejmi; magne-
tické kodéry; kódované magnetické karty; perifér-
ne zariadenia počítačov; telefónne prístroje; zaria-
denia na prenos zvuku; rádiotelefónne zariadenia; 
audiovizuálne prijímače; monitorovacie počítačo-
vé programy; elektrické meracie zariadenia; optic-
ké čítacie zariadenia; počítačový hardvér; počíta-
čové programy (sťahovateľné). 
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16 - Tlačené firemné listiny; papiernický tovar; 
papierové propagačné materiály; informačné bro-
žúry; fotografie ako tlačoviny; katalógy; kalendá-
re; tlačivá (formuláre). 
35 - Maloobchodné služby s počítačmi a ich prí-
slušenstvom, s počítačovým softvérom, s počíta-
čový hardvérom, so zariadeniami na spracovanie 
dát, s monitorovacími počítačovými programami, 
s nahranými operačnými programami, s progra-
mami na počítačové hry, so strojárenskými vý-
robkami, s kancelárskou technikou, so satelitný-
mi zariadeniami, s elektronikou, s elektroinštalač-
ným materiálom, s elektrickými prístrojmi a zaria-
deniami, so zabezpečovacou technikou, s priemy-
selnou televíziou, s telekomunikačnými zariade-
niami, s reprodukčnou technikou, s hrami, s pre-
nosnými hrami a hračkami s integrovanými tele-
komunikačnými funkciami, s prístrojmi na video-
hry; on line reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklama; reklamné agentúry; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; komerčné informačné 
kancelárie; zostavovanie štatistík; marketing; mar-
ketingové štúdie; obchodné odhady; prieskum tr-
hu; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
vyhľadávanie sponzorov; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových stránok. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy zariadení na spra-
covanie údajov. 
42 - Počítačové programovanie; poradenstvo  
v oblasti ochrany údajov; poradenstvo v oblasti 
internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti 
informačných technológií; poradenstvo v oblasti 
telekomunikačných technológií; kódovanie úda-
jov; tvorba softvéru (do mobilnej platformy); po-
radenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; analýzy počítačových systémov; po-
skytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); poskytovanie 
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); pre-
vod (konverzia) počítačových programov alebo 
údajov (nie fyzický); prenájom počítačových ser-
verov (serverhosting); technický výskum; výskum 
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); pre-
vod údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webo-
vých stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na po-
čítačových stránkach (webových stránkach); pre-
nájom webových serverov; ochrana počítačov pro-
ti počítačovým vírusom; poskytovanie interneto-
vých vyhľadávačov; diaľkové monitorovanie po-
čítačových systémov; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok. 

(540) 

  
 

(731) ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bra-
tislava, SK; 

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

(210) 175-2018 
(220) 22.1.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva pochádzajú-

ce z územia Moravy. 
(540) 

  
 

(591) tmavohnedá, svetlohnedá 
(731) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava-Ružinov, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 176-2018 
(220) 22.1.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva pochádzajú-

ce z územia Čiech. 
(540) 

  
 

(591) tmavohnedá, svetlohnedá 
(731) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava-Ružinov, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 187-2018 
(220) 22.1.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva pochádzajú-

ce z územia Čiech. 
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(540) 

  
 

(591) tmavohnedá 
(731) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava-Ružinov, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 190-2018 
(220) 22.1.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva pochádzajú-

ce z územia Moravy. 
(540) 

  
 

(591) tmavohnedá 
(731) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava-Ružinov, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 203-2018 
(220) 25.1.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické hardvérové peňaženky; humano-

idné roboty s umelou inteligenciou; súpravy oku-
liarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; elektronic-
ké publikácie (sťahovatefné); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačové softvé-
rové aplikácie (sťahovateľné); počítačový hardvér; 
elektrické zariadenia proti krádežiam; elektronické 
informačné tabule; vysielače elektronických signá-
lov; zariadenia na spracovanie údajov; spojovacie 
prvky (vybavenie zariadení na spracovanie úda-
jov); magnetické nosiče údajov; optické nosiče 
údajov; interaktívne terminály s dotykovými dis-
plejmi; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariade-
nia); magnetické kodéry; kódované magnetické 
karty; 
16 - Firemné listiny; tlačené reklamné materiály; 
papierové tlačivá (formuláre); papierové infor-
mačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; 
kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (perio-
diká); grafické znaky; samolepky (papiernicky to-
var). 
35 - Maloobchodné služby s elektronickými har-
dvérovými peňaženkami, s humanoidnými robot-
mi s umelou inteligenciou, so súpravami okuliarov 
a slúchadiel na virtuálnu realitu, s elektronickými 
trezormi, s elektrickými výrobkami, s elektronic-
kými prístrojmi, s optickými prístrojmi, s magne-
tickými nosičmi údajov, s optickými nosičmi úda-
jov, s počítačovým softvérom, s počítačovým hard- 
 

vérom, s počítačmi, s notebookmi, s mobilnými te-
lefónmi, s navigačnými prístrojmi, so záznamo-
vými zariadeniami, s odpočúvacími zariadeniami; 
odborné obchodné poradenstvo; reklama; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; poskytova-
nie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok. 
36 - Finančné poradenstvo; finančné riadenie; fi-
nančné analýzy; kurzové záznamy na burze; ob-
chodovanie na burze s cennými papiermi; spro-
stredkovanie (maklérstvo) na burze s cennými pa-
piermi; obchodovanie na burze s elektronickými 
menami a kryptomenami; sprostredkovanie (mak-
lérstvo) na burze s elektronickými menami a kryp-
tomenami; finančné odhady a oceňovanie (ban-
kovníctvo); elektronický prevod kapitálu; spraco-
vanie platieb kreditnými kartami; spracovanie pla-
tieb debetnými kartami; úschovné služby, úschova 
v bezpečnostných schránkach; úschova cenností; 
poskytovanie finančných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; 
37 - Inštalácia, údržba a opravy elektronických 
hardvérových peňaženiek; inštalácia, údržba a op-
ravy navigačných prístrojov; údržba a opravy elek-
tronických prístrojov; inštalácia, údržba a opravy 
elektrických zariadení; inštalácia, údržba a opravy 
kancelárskych strojov a zariadení; inštalácia, údrž-
ba a opravy odpočúvacích zariadení; inštalácia, 
údržba a opravy telekomunikačných zariadení; in-
štalácia, údržba a opravy robotov; údržba a opravy 
súprav okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu. 
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na interne-
te; poskytovanie prístupu do databáz; služby vstu-
pu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pri-
pájanie); poskytovanie telekomunikačného pripo-
jenia do svetovej počítačovej siete; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; prenos 
elektronickej pošty; poskytovanie užívateľského 
prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom 
prístupového času do svetových počítačových sie-
tí; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom 
telekomunikačných prístrojov. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie kongresov; organizovanie a ve-
denie kolokvií; organizovanie a vedenie semma-
rov; organizovanie a vedenie sympózií; organizo-
vanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; orga-
nizovanie športových súťaží; školenia; koučovanie 
(školenie); on line vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); on line poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); vydá-
vanie kníh; vzdelávanie; 
42 - Počítačové programovanie; poradenstvo v ob-
lasti ochrany údajov; poradenstvo v oblasti inter-
netovej bezpečnosti; kódovanie údajov; tvorba 
softvéru (do mobilnej platformy); poradenstvo  
v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; 
analýzy počítačových systémov; poskytovanie po-
čítačových technológií prostredníctvom internetu 
(cloud computing); poskytovanie informácií o po-
čítačových technológiách prostredníctvom webo-
vých stránok; poskytovanie softvéru prostredníc-
tvom internetu (SaaS); prevod (konverzia) počíta-
čových programov alebo údajov (nie fyzický); 
prenájom počítačových serverov (serverhosting);  
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technický výskum; výskum a vývoj nových vý-
robkov (pre zákazníkov); výskum a vývoj huma-
noidných robotov s umelou inteligenciou. 

(540) 

  
 

(731) CRYPTOTECH s.r.o., Mlynská 2047/39, 052 01 
Spišská Nová Ves, SK; 

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

(210) 208-2018 
(220) 24.1.2018 

 11 (511) 16, 29, 30, 43 
(511) 16 - Stolové prestieranie z papiera; papierové 

obrúsky (prestieranie); papierové utierky; papiero-
vé kornúty; papierové podložky pod poháre; tlače-
né jedálne lístky; obaly (papiernický tovar); baliaci 
papier; baliace plastové fólie; samolepky (papier-
nický tovar); papierové alebo plastové vrecká  
a tašky na balenie; kalendáre plagáty; prospekty; 
papierové alebo lepenkové etikety; pútače z papie-
ra alebo lepenky; písacie potreby. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-
ky; konzervované, varené, sušené a zavárané ovo-
cie a zelenina; polievky; hotové jedlá obsahujúce 
predovšetkým mäso, ryby, morské živočíchy alebo 
zeleninu; zemiakové chuťovky; zemiakové hra-
nolčeky. 
30 - Sendviče; syrové sendviče (cheeseburgers); 
mäsové sendviče (hamburgery); rybacie sendviče; 
sušienky; chlieb; pečivo; sladké žemle; koláče; 
sladké pečivo; jemné pečivárske výrobky; pekár-
ske a cukrárske výrobky; cukrovinky; zmrzliny; 
čokoláda; káva; kávové náhradky; čaj; kakao; ká-
vové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; 
omáčky (chuťové prísady). 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackba-
ry); poskytovanie jedál z automobilov(mobilné 
stravovacie služby); kaviarne; bary (služby); do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); požičiavanie prístrojov na prípravu je-
dál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápo-
jového skla; reštauračné (stravovacie) služby týka-
júce sa franšízy. 

(540) Strýko Burger 
(731) Strýko Burger s.r.o., Čsl. Tankistov 7094/119, 841 06 

Bratislava-Záhorská Bystrica, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 235-2018 
(220) 29.1.2018 

 11 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné) 

pre poskytovanie informácií o profesionáloch (po-
skytovateľoch tovarov a služieb) pre zákazníkov,  
 

 poskytovanie informácií profesionálom (poskyto-
vateľom tovarov a služieb) o zákazníkoch a spája-
nie profesionálov (poskytovateľov tovarov a slu-
žieb) a zákazníkov prostredníctvom odporúčaní; 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné) pre 
platobné služby, zasielanie správ, plánovanie a us-
kutočňovanie transakcií medzi zákazníkmi a pro-
fesionálmi (poskytovateľmi tovarov a služieb). 
35 - Propagácia tovarov a služieb tretích osôb pros-
tredníctvom reklamy na internete; šírenie reklamy 
tretie osoby prostredníctvom internetu; on line pos-
kytovanie obchodného priestoru pre nákupcov  
a predajcov tovarov a služieb; obchodné spros-
tredkovateľské služby; poskytovanie obchodných 
informácií zákazníkom o vybraných profesioná-
loch (poskytovateľoch tovarov a služieb) v oblasti 
služieb v domácnosti, všeobecného obstarávania, 
stavebných služieb, upratovania domácnosti, zá-
hradkárstva a terénnych úprav, interiérového di-
zajnu, údržby a opráv, sťahovania, organizovania 
zábavných podujatí, fotografovania, cateringu, zá-
bavy, hudby, prenájmu výbavy na zábavné podu-
jatia, výučby a vzdelávania, zamestnania a pra-
covnej činnosti, hudobnej výchovy, umenia a re-
mesiel, zdravia, krásy, wellnessu, masáže, osobné-
ho výcviku, výživy, koučingu, medicíny, obchod-
ných služieb, práva, informačných technológií, 
obchodného poradenstva a podpory, účtovníctva, 
dizajnu, opatrovania detí, výcviku zvierat a ich 
opatrovania. 
42 - Poskytovanie dočasného používania softvéru, 
nestiahnuteľného v podobe mobilnej aplikácie, 
ktorá poskytuje zákazníkom informácie o profe-
sionáloch (poskytovateľoch tovarov a služieb), po-
skytuje profesionálom (poskytovateľom tovarov  
a služieb) informácie o zákazníkoch a spája profe-
sionálov (poskytovateľov tovarov a služieb) a zá-
kazníkov prostredníctvom odporúčaní; poskytova-
nie dočasného používania nestiahnuteľného soft-
véru v podobe mobilnej aplikácie pre platobné 
služby, zasielanie správ, plánovanie a uskutočňo-
vanie transakcií medzi zákazníkmi a profesionál-
mi (poskytovateľmi tovarov a služieb). 

(540) wilio 
(731) People2People, s. r. o., Pribinova 4/17952, 811 09 

Bratislava, SK; 
(740) GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KAN-

CELÁRIA s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 253-2018 
(220) 31.1.2018 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 42, 45 
(511) 9 - Elektronické platobné karty; počítače; počíta-

čový softvér (nahrané počítačové programy) pre 
bankovníctvo a finančníctvo; počítačový softvér 
(nahrané počítačové programy) na prístup k sieti 
na prenos údajov vrátane elektronických komu-
nikačných sietí, počítačových sietí a internetu pre 
bankovníctvo a finančníctvo. 
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a ria-
denia (manažmentu) podnikov; poradenstvo v ob-
lasti akvizícií, spájania a predaja podnikov (ob-
chodné poradenstvo); ekonomické analýzy a pred-
povede; analýzy nákladov; zoraďovanie údajov  
v počítačových bankových databázach; vyhľadá-
vanie a poskytovanie informácií v bankových da- 
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tabázach pre zákazníkov; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; zoraďovanie údajov 
v centrálnych počítačových databázach; zostavo-
vanie výpisov z účtov; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 35 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triede 35 a 36 tohto zoznamu prostredníctvom 
komunikačných médií, telekomunikačných pro-
striedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu. 
36 - Bankovníctvo; elektronické bankovníctvo; 
bankové služby priamo k zákazníkom (home ban-
king); finančníctvo; finančné poradenstvo; fi-
nančné analýzy a predpovede (finančné služby); 
prijímanie finančných vkladov; prijímanie termí-
novaných finančných vkladov; vedenie banko-
vých účtov klientov; vedenie vkladných knižiek; 
vydávanie cenín a cenných papierov; pôžičky 
(finančné úvery); investovanie do cenných papie-
rov na vlastný účet; kapitálové investície; finan-
covanie spoločných podnikov; finančný prená-
jom (lízing); platobný styk (prevod finančných 
prostriedkov); klíring (bezhotovostné zúčtováva-
nie vzájomných pohľadávok a záväzkov); elek-
tronický prevod kapitálu; vydávanie platobných 
kariet; vydávanie úverových (kreditných) kariet; 
vydávanie debetných kariet; vydávanie cestov-
ných šekov; overovanie cestovných šekov; ban-
kové služby poskytované prostredníctvom ban-
komatov; finančné záručné služby; otváranie ak-
reditívov; obstarávanie inkasa; obstarávanie do-
kumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný 
účet alebo na účet klienta s valutami a devízo-
vými hodnotami; obchodovanie v oblasti opcií; 
obchodovanie v oblasti kurzových a úrokových 
obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cen-
nými papiermi; obchodovanie so zlatými a strie-
bornými mincami; finančné maklérstvo; hospo-
dárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet; 
poradenstvo v oblasti hospodárenia s cennými 
papiermi klienta (portfolio management); ulože-
nie a správa cenných papierov alebo iných hod-
nôt; služby depozitára; zmenárenské služby (ná-
kup devízových prostriedkov); úschova cenností 
v bezpečnostných schránkach; bankové hypoté-
ky; poradenstvo v oblasti bankovníctva a finan-
cií; poskytovanie bankových a finančných infor-
mácií; výpisy z bankových účtov klientov (fi-
nančné služby); finančné odhady a oceňovanie  
v oblasti bankovníctva; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty a svetovej počítačovej siete. 
38 - Elektronická pošta; elektronické zobrazova-
cie tabule (telekomunikačné služby); telekomu-
nikačné služby. 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); návrh počítačových systé-
mov; obnovovanie počítačových databáz; aktua-
lizovanie počítačového softvéru; prevod (konver-
zia) počítačových programov a údajov (nie fy-
zický); prevod údajov a dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; tvorba počítačové- 
 

ho softvéru; tvorba a udržiavanie počítačových 
stránok (pre tretie osoby); zhotovovanie kópií 
počítačových programov. 
45 - Prenájom bezpečnostných schránok. 

(540) George - Nové šikovné 
 bankovanie 
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 260-2018 
(220) 31.1.2018 

 11 (511) 19, 35, 37, 39 
(511) 19 - Nekovové škridly; keramické škridly; glazo-

vané keramické škridly; strešné krytiny (nekovo-
vé); tehly; priečky (nekovové); preklady (neko-
vové); stropy, stropné dosky (nekovové); staveb-
né materiály (nekovové); stavebné obklady stien 
a priečok (nekovové); keramické fasádne obklady. 
35 - Reklama; obchodné sprostredkovateľské 
služby s nekovovými stavebnými materiálmi. 
37 - Pokrývačské práce; opravy budov; stavebné 
informácie; stavebné poradenstvo. 
39 - Doprava, preprava; nákladná cestná doprava. 

(540) Wienerberger - materiály, 
 ktoré sa Vás dotýkajú 
(731) Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., Te-

helná 5, 953 01 Zlaté Moravce, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 264-2018 
(220) 31.1.2018 

 11 (511) 16, 32, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na 

balenie); časopisy (periodiká); papierové alebo 
lepenkové etikety; grafické vzory (tlačoviny); ka-
lendáre; kartón; lepenka; lepenkové alebo papie-
rové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); papiernický tovar; tlačené 
publikácie ; plagáty; prospekty; papierové alebo 
lepenkové pútače ; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiá-
ly; baliace plastové fólie; papierové alebo plasto-
vé vrecká a tašky na balenie; katalógy. 
32 - Minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); sto-
lové vody; sóda; nealkoholické nápoje; sýtené 
vody. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; re-
klama; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; rozši-
rovanie reklamných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; 
vydávanie reklamných materiálov, reklamných 
zvukovo-obrazových záznamov a reklamných tla-
čených publikácií; vydávanie reklamných textov; 
vydávanie náborových textov; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodný manažment; 
poradenstvo pri riadení podnikov; prenájom pre-
dajných automatov; predvádzanie tovaru. 
 
 



138 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

(540) 

  
 

(591) biela, svetlozelena, tmavozelená, modrá; 
(731) Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti, Kuz-

mányho 25, 036 80 Martin, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 265-2018 
(220) 1.2.2018 

 11 (511) 9, 38, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); mag-

netické nosiče údajov; optické nosiče údajov; 
elektronické nosiče záznamov; DVD disky; CD 
disky; magnetické disky; optické disky; pristro-
jená prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záz-
nam zvuku, obrazu alebo údajov; počítačový soft-
vér (nahraté počítačové programy); nahraté in-
formácie, údaje a databázy na elektronických, 
magnetických alebo optických nosičoch; infor-
mácie, údaje a databázy v elektronických, dátových 
a telekomunikačných sieťach (sťahovateľné). 
38 - Telekomunikačné služby; prenos elektronic-
kej pošty; prenos informácií prostredníctvom in-
ternetu; počítačová komunikácia; poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie 
prístupu do databáz; poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
poskytovanie telekomunikačných kanálov na te-
lenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu 
do svetovej počítačovej siete; prenos textových  
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
ča; poskytovanie prístupu do databáz; poskyto-
vanie prístupu do dátových systémov; poskytovanie 
prístupu do dátových aplikácií dátovým systémom. 
42 - Návrh a programovanie počítačových data-
báz, dátových systémov a dátových aplikácií; 
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie 
osoby); hosťovanie na počítačových stránkach 
(webových stránkach); obnovovanie počítačových 
databáz; prevod (konverzia) počítačových prog-
ramov alebo údajov (nie fyzicky); prevod údajov 
alebo dokumentov z fyzických médií na elektro-
nické médiá; tvorba počítačového softvéru; údrž-
ba počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá, svetlomodrá, žltá, ružová 
(731) PEREX, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Brati-

slava, SK; 
 
 
 
 
 

(210) 268-2018 
(220) 2.2.2018 

 11 (511) 11, 20, 21, 24, 27, 36, 37, 39, 41, 43 
(511) 11 - Automatické zavlažovacie zariadenia; vý-

hrevné akumulátory; acetylénové horáky; acetylé-
nové generátory; acetylénové svetlomety; dymní-
ky; osvetľovacie zariadenia vzdušných doprav-
ných prostriedkov; teplovzdušné rúry; zariadenia 
na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie 
vzduchu; filtre do klimatizácií; medziprehrievače 
vzduchu; ohrievače vzduchu; klimatizačné zaria-
denia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplo-
vzdušné zariadenia; prístroje na teplovzdušný kú-
peľ; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; 
zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače; 
žiarovky; elektrické žiarovky; oblúkové lampy; 
elektrické lampy; konštrukcie pecí; chladiarne; 
svetlá na dopravné prostriedky; automobilové re-
flektory; chladiace prvky do pecí; vane; vane na 
sedacie kúpele; prenosné kabíny na parné kúpele; 
inštalačný materiál na vane; ohrievače vody (boj-
lery); kúpeľňové armatúry; lampy; lampáše; ob-
jímky na svietidlá; žeraviace kahany; lampové ho-
ráky; svietidlá na bicykle; bidety; bojlery (nie časti 
strojov); pece; hydranty; radiátorové uzávery; 
elektrické vreckové baterky; ohrievače vody; rúry 
na pečenie; dýzy; zariadenie na otáčanie ražňom; 
ražne; laboratórne horáky; vyžarovacie komíny 
(ropný priemysel); horáky; baktericídne horáky; 
kotly na pranie; prenosné záchody; ventilátory 
(klimatizácia); zariadenia na praženie kávy; vyku-
rovacie telesá; kohútiky na potrubia a kanalizáciu; 
regenerátory tepla; šamotové obloženia pecí; žia-
rovky do smeroviek na vozidlá; uhlík do oblúko-
vých lámp; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie 
zariadenia; nakladače do pecí; preplachovacie 
kontajnery; zariadenia na teplovodné kúrenie; vý-
hrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích zaria-
dení; klimatizačné zariadenia do vozidiel; vykuro-
vacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo 
plynnými palivami; vykurovacie telesá do auto-
mobilov; elektrické vykurovacie telesá; radiátory 
ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiá-
tory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; vy-
hrievacie železá do žehličiek; elektrické aj neelek-
trické ohrievače na nohy, nánožníky; elektricky 
vyhrievané nánožníky; ohrievače tanierov; ponor-
né ohrievače; cylindre; lampové cylindre; komí-
nové rúry, dymovody; komínové dúchadlá, venti-
látory; sušiče na vlasy; vodovodné zariadenia; su-
šičky (prístroje); klimatizačné prístroje; ohrievače 
lepidla, gleja; destilačné kolóny; potrubia (časti 
sanitnej inštalácie); vodovody; toalety (WC); mra-
ziace zariadenia, mrazničky; elektrické kuchynské 
potreby na prípravu jedál; sporáky; varné prístroje 
a zariadenia; svetlá na motocykle; elektrické 
osvetľovacie výbojky; rozmrazovacie zariadenia 
na vozidlá; dávkovače dezinfekčných prípravkov 
na toalety; zariadenia na dezinfikovanie; odsoľo-
vacie zariadenia; zariadenia na sušenie; difuzéry 
svetla; zariadenia na chladenie nápojov; destilačné 
prístroje; sprchy; objímky na elektrické svetlá; za-
riadenia na úpravu vody; zariadenia na filtrovanie 
vody; zariadenia na chladenie vody; fontány; tla-
kové zásobníky vody; sterilizátory vody; výmen-
níky tepla (nie časti strojov); osvetľovacie prístroje 
a zariadenia; lustre; čistiace zariadenia na odpado- 
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 vú vodu; stropné svetlá; elektrické radiátory; prí-
stroje na čistenie plynu; zariadenia na sušenie kr-
miva; odparovače; kachle; vlákna do elektrických 
lámp; filtre na pitnú vodu; fakle; prenosné vyhne; 
pece a piecky okrem laboratórnych; tvarované ob-
loženia pecí; rošty do pecí; kozuby; pecové popo-
lníky; chladiace zariadenia a stroje; chladiace ko-
mory; chladiace nádoby; lampy na kučeravenie 
vlasov; pražiče na ovocie; práčky plynu (skrubre) 
(časti plynových zariadení); plynové horáky; ply-
nové bojlery; plynové lampy; parné kotly (nie čas-
ti strojov); lampy na čistenie vzduchu od baktérií 
(germicídne); stroje a zariadenia na výrobu ľadu; 
chladiace boxy; lampové banky; stolné variče; 
hriankovače; grily (prístroje na pečenie); spaľova-
cie pece; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; 
ozdobné fontány; laboratórne lampy; zariadenia na 
chladenie mlieka; pastéry (zariadenia na pasterizá-
ciu); olejové lampy; UV-lampy nie na lekárske 
použitie; bezpečnostné lampy; svetelné reflektory; 
lampióny; umývadlá; chladiace zariadenia na kva-
paliny; žiarivky; horečnaté vlákna na svietenie; 
stroje na praženie sladu; banské lampy; zariadenia 
na spracovanie jadrových palív a jadrových spo-
maľovačov; regulačné ventily na reguláciu hladiny 
v nádržiach; elektrické svetlá na vianočné strom-
čeky; svietiace domové čísla; kyslíkovo-vodíkové 
horáky; radiátory (na kúrenie); olejové horáky; re-
flektory na vozidlá; vyhrievacie platne (variče); 
baterky (svietidlá); polymerizačné zariadenia; ku-
chynské sporáky; vzduchové ventily na parné vy-
kurovacie telesá; zariadenia a stroje na čistenie 
alebo úpravu vody; stroje a prístroje na čistenie 
vzduchu; destilačné veže; chladiace zariadenia  
a stroje; variče; teplovodné vykurovacie prístroje; 
reflektory vozidiel; chladiace prístroje a zariade-
nia; ochladzovacie prístroje a zariadenia; dymové 
klapky (vykurovanie); príslušenstvo na reguláciu 
vodných alebo plynových zariadení a na vodovod-
né alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariade-
nia na vodné alebo plynové zariadenia a na vodo-
vodné alebo plynové potrubia; kohútiky; vodo-
vodné podložky, krúžky; pekáč, otočný rošt; sani-
tárne (toaletné) prístroje a zariadenia; prístroje  
a zariadenia na sušenie; sušiče na ruky do umy-
vární; špirály (časti destilačných, ohrievacích  
a ochladzovacích zariadení); ventilátory (časti vet-
racích zariadení); sterilizátory; zariadenia na chla-
denie tabaku; pražiace stroje na tabak; osvetľova-
cie zariadenia na dopravné prostriedky; pražiace 
stroje; automatické dopravníky na prepravu popo-
la; zariadenia na výrobu pary; vetracie zariadenia; 
klimatizačné zariadenia do automobilov; toaletné 
(záchodové) misy; záchodové sedadlá; tienidlá na 
lampy; objímky na tienidlá; zmiešavacie batérie na 
vodovodné potrubia; regulačné a bezpečnostné za-
riadenia na plynové potrubia; regulačné a bezpeč-
nostné zariadenia na prístroje na vodu; parné aku-
mulátory; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie 
vody; dymníky do laboratórií; sterilizátory vzdu-
chu; destilačné prístroje; liehové horáky, kahany; 
benzínové horáky; zariadenia do vozidiel proti 
oslneniu (výstroj lámp); ohrievače na rozmrazova-
nie skiel vozidiel; držiaky plynových horákov; za-
riadenia na zásobovanie vodou; jadrové reaktory; 
články do atómových reaktorov; elektrické nízko-
tlakové autoklávy; svetlá na automobily; elektric-
ké ohrievače na detské fľaše; elektrické formy na  
 

 pečenie oblátok; regulačné a bezpečnostné zaria-
denia na plynové prístroje; elektrické filtračné ale-
bo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; pou-
ličné lampy; kotlové rúry vykurovacích kotlov; 
rošty na opekanie mäsa; fritézy elektrické; kozuby 
(domové); tepelné čerpadlá; solárne kolektory na 
ohrev vody a vykurovanie; solárne pece; soláriá 
(prístroje); splachovacie zariadenia, splachovače; 
prívodné zariadenia ku kúrenárskym a tepláren-
ským kotlom; chladničky; prístroje na odstraňova-
nie zápachu (nie na osobné použitie); zariadenia 
na prívod vody; prístroje na čistenie olejov; inha-
lačné prístroje nie na lekárske použitie; podstavce 
násypníkov pecí; vreckové ohrievače; kúpeľové 
vane; chromatografické prístroje (na priemyselné 
použitie); výhrevné žeraviace vlákna; plynové 
kondenzátory (nie časti strojov); elektrické ohrie-
vacie podušky nie na lekárske použitie; saunovacie 
zariadenia; sprchovacie kabíny; drezy; tvárové na-
parovacie prístroje (sauna); pisoáre; ohrievacie 
fľaše; elektrické kanvice; posteľné ohrievače; 
elektrické vyhrievacie prikrývky nie na lekárske 
použitie; ohrievacie nádoby; prístroje na filtrova-
nie a čistenie vody v akváriách; ohrievače do ak-
várií; svietidlá do akvárií; elektricky vyhrievané 
koberce; zubárske vypaľovacie pece; elektrické 
prístroje na výrobu jogurtov; expanzné nádrže na 
ústredné vykurovanie; kuchynské odsávače; elek-
trické ventilátory (stolové); elektrické sušiče bie-
lizne; mikrovlnné rúry; prístroje na chlórovanie 
vody v bazénoch; termostatické ventily (časti 
ústredného kúrenia); prístroje na vytváranie vĺn; 
prístroje na dehydratáciu potravinového odpadu; 
potápačské svetlomety; difuzéry k zavlažovacím 
zariadeniam; čisté komory (sanitné inštalácie); lá-
vové kamene na grilovanie; zavlažovacie stroje 
pre poľnohospodárstvo; mikrovlnné rúry na prie-
myselné použitie; zariadenia na pečenie chleba; 
mraziace vitríny; parné prístroje na žehlenie textí-
lií; stroje na pečenie chleba; elektroluminiscenčné 
osvetľovacie prístroje (s LED diódami); prístroje 
na hydromasážne kúpele; vyhrievané výkladné 
skrine; multifunkčné hrnce; elektrické parné hrn-
ce; elektrické prístroje na pečenie kukuričných 
placiek (tortíl); prístroje na sterilizáciu kníh; teplo-
vzdušné pištole; elektrické čokoládové fontány; 
dezinfekčné zariadenia na lekárske použitie; elek-
trické vínotéky; dekoračné svetelné reťaze; elek-
tricky vyhrievané ponožky; čelové lampy; elek-
tricky vyhrievané odevy; elektrické varné dosky; 
lampáše na sviečky; teplovzdušné fritézy; stroje na 
prípravu zmrzliny; bicyklové smerové svetlá; za-
riadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pa-
ry, prípravu jedál, chladenie, sušenie, vetranie, 
rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
20 - Včelie úle; zobrazovacie tabule; plastové 
ozdoby na potraviny; jantár; vypchaté zvieratá; 
lôžka pre domáce zvieratá; búdky pre zvieratá 
chované v domácnosti; búdy pre zvieratá chované 
v domácnosti; zvieracie pazúry, klepetá; krúžky na 
záclony; striebrené sklo (zrkadlové); príborníky; 
skrinky na lieky; nekovové káblové alebo rúrkové 
spojky; drevené sudy na odkaľovanie vína; veľry-
bia kosť (surovina alebo polotovar); bambus; la-
vičky (nábytok); rybárske koše; ohrádky pre doj-
čatá; kolísky; police na knihy; drevené cievky na 
nite, šijacie hodváby a priadze; drevené kostry 
postelí; drevené pásky; korkové fľaškové zátky;  
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korkové zátky; prepravky na fľaše; rámy na vyší-
vanie; obruby, rámy na kefy; servírovacie stoly  
a pulty; zvieracie rohy; písacie stoly; kancelársky 
nábytok; krajčírske stojany; včelárske plásty; dre-
vené rámy do úľov; nábytok; nekovové kohútiky 
na sudy; kartotékové skrinky (nábytok); priehrad-
kové skrine; náhradky korytnačiny; kozubové zá-
steny (nábytok); rakvy; nekovové obloženia, 
ozdoby na rakvy; jelenie parohy; stoličky; sedadlá; 
chaise longue (typ čalúneného kresla); hlavové 
opierky (časti nábytku); stojany na klobúky; na-
kladacie palety (nekovové); ložná miera, obrysnica 
pre železničné vozne (nie kovové); závesy, pánty 
(nekovové); vystavovacie stojany; psie búdy; ve-
šiaky na odevy; police do registračných skríň (ná-
bytok); kreslá; figuríny; nádrže na tekuté palivá 
(nekovové); komody, zásuvkové kontajnery, bie-
lizníky; pulty; nekovové kontajnery (skladovacie, 
dopravné); nekovové prepravné kontajnery; stoly; 
koral; nekovové podnosy; rohy (surovina alebo 
polotovar); korozo (olejová palma); lôžkoviny ok-
rem posteľnej bielizne; podušky; matrace; neko-
vové háčiky na vešiaky; nekovové kade; servíro-
vacie stolíky; rysovacie stoly; dávkovače utierok 
(nekovové, upevnené); divány; dužiny sudov; sto-
lárske umelecké výrobky; korytnačina; lastúry 
ustríc; nekovové tyče k rastlinám alebo stromom; 
drevené alebo plastové rebríky; mobilné nekovové 
schody na nástup alebo výstup cestujúcich; škol-
ský nábytok; stoly pod písacie stroje; drevené ale-
bo plastové pútače; nekovové matice; sépiolit; 
snímateľné kryty na drezy; plastové nádoby (oba-
ly); slučky na záclony a závesy (nie textilné); pos-
tele; nekovové navijaky na navíjanie hadíc, nie 
mechanické; tyče na upevnenie schodišťových ko-
bercov; pracovné stoly, hoblice; police (samostat-
ne stojaci nábytok); vtáčie klietky, búdky; vejáre; 
nekovové vrchnáky na nádoby; nekovové oblože-
nie alebo ozdoby na nábytok; stojany na kvety 
(nábytok); podstavce na kvety; jasle (kŕmidlá); 
stojany na pušky; nekovové sudy; nekovové pod-
stavce pod sudy; roletové valce; skrinky na mäso; 
nekovové vybavenie okien; nekovové posteľové 
vybavenie; nekovové dverové vybavenie; mäsiar-
sky klát; latkové prepravky; obaly na odevy; ne-
kovové poznávacie značky; nekovové registračné 
značky; slonovina (surovina alebo polotovar); ko-
vový nábytok; ratan; novinové stojany; stojany na 
časopisy; interiérové lamelové žalúzie alebo role-
ty; skrinky s umývadlom (nábytok); nemocničné 
postele; nekovové posteľové kolieska; závory (ne-
kovové); stojany na knihy; prepravné prútené ko-
še; stojany na vešanie kabátov; nekovové preprav-
né palety; nekovové manipulačné palety; nekovo-
vé schody; drevené časti nábytku; nekovové kolie-
ska na nábytok; včelie plásty; bytové zariadenie 
(dekoračné predmety); pracovné stoly; perleť (su-
rovina alebo polotovar); nekovové identifikačné 
štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); 
vtáky (preparované, vypchaté); vankúše; nafuko-
vacie vankúše (nie na lekárske účely); slamníky; 
spletaná slama (okrem rohožiek); spletaná slama; 
slamené obruby; pekárske košíky; stojany na dáž-
dniky; paravány, zásteny (nábytok); nekovové há-
čiky na odevy; dekoračné korálkové závesy; ne-
kovové stanové kolíky; stolové dosky; dvierka na 
nábytok; koľajničky na záclony a závesy; nábyt-
kové police; plastové lišty na nábytok; nádrže (nie  
 

kovové, nie murované); záclonové tyče; záclonové 
háčiky; záclonové šnúry; trstina (materiál na tka-
nie); rohovina (zvieracie kopytá); písacie stoly; 
zámky na vozidlá (nie kovové); kovové sedadlá; 
sofy; pohovky; rámy postelí; nekovové stavidlá 
(nie časti strojov); sochy z dreva, vosku, sadry 
alebo plastov; kovové stoly; toaletné stolíky; profi-
ly na obrazové rámy; police; záklopky; zrkadlá; 
rozkladacie ležadlá; podhlavníky; trojnožky (náby-
tok); panely na vešanie kľúčov; stojany na taniere; 
prútený alebo košikársky tovar; vitríny (nábytok); 
nafukovacie podušky (nie na lekárske účely); na-
fukovacie matrace (nie na lekárske účely); ambro-
idové tyčky; ambroidové platničky; umelecké die-
la z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nádoby na 
miešanie malty (nie kovové); nekovové debny; 
nekovové truhlice; zámočnícke stoly (nie kovové); 
nekovové súdky; obruče na sudy (nie kovové); 
podstavce, kostry, stojany na počítače; nekovové 
sudové zátky; tesniace uzávery okrem kovových; 
nekovové skrutky; nity okrem kovových; nekovo-
vé kolíky; nekovové skrutky; nekovové korunkové 
uzávery na fľašky; nekovové fľaškové uzávery; 
identifikačné náramky (nie kovové); pojazdné ser-
vírovacie stolíky; busty z dreva, vosku, sadry ale-
bo plastov; nekovové káblové príchytky alebo 
svorky; rámy na obrazy; uhlové podpery na obra-
zové rámy; masážne stoly; hydrostatické lôžka 
(nie na lekárske účely); výpustné ventily z plastov; 
nekovové stenové kolíky; mušle (dekorácia); tabu-
retky; plastové klapky alebo ventily vodovodné; 
drevené obaly na fľaše; drevené, voskové, sadrové 
alebo plastové figuríny; zámky okrem kovových  
a elektrických; kadernícke kreslá; nekovové tyče; 
nekovové koše; nekovové poštové schránky ok-
rem murovaných; nekovové kotevné bóje; poťahy 
alebo obaly na šatstvo (na uskladnenie); vývesné 
štíty z dreva alebo plastov; vozíky (nábytok); 
bambusové záclony; skrinky na hračky; detské vy-
soké stoličky; detské chodúľky; reklamné nafuko-
vacie predmety; plastové karty na otváranie dverí 
(nekódované, nie magnetické); sklenené tabule na 
zrkadlá; plastové kladky na rolety; stojan na píle-
nie; preliezačky pre mačky; palice na nosenie 
bremien (váhy); stolíky pod počítače; pohrebné 
urny; dekoratívne zvonkohry; rolety z tkaného 
dreva (nábytkové vybavenie); opierky na knihy; 
podušky pre domáce zvieratá; okenné interiérové 
rolety (nábytkové vybavenie); nekovové kľučky 
na dvere; príručné toaletné zrkadielka; podložky 
do ohrádok pre dojčatá; stojany na uteráky (náby-
tok); nekovové držadlá, kľučky; nástenné preba-
ľovacie pulty; prebaľovacie podložky; nekovové 
zástrčky na dvere; papierové tienidlá; interiérové 
okenné clony z textilných materiálov; dverové 
zvonce (nekovové, neelektrické); samostatne sto-
jace deliace priečky (nábytok); nekovové závitové 
uzávery na fľaše; nekovové dverové klopadlá; sto-
jany (lavičky) na okružné píly (nábytok); nafuko-
vací nábytok; nekovové schodíky; nekovové va-
ňové držadlá; nekovové spojovacie objímky na 
potrubia; vitríny na vystavovanie šperkov; spacie 
podložky; nekovové krúžky na kľúče; nekovové 
dávkovače vreciek na psie výkaly, upevnené; dve-
rové zarážky, nie kovové, nie gumené; okenné za-
rážky, nie kovové, nie gumené; nekovové zámko-
vé zástrčky na okná; nekovové prvky na zatvára-
nie okien; nekovové prvky na zatváranie dverí;  
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nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové 
debny na náradie (prázdne); police (nábytok); ne-
kovové háky na zavesenie tašky; plastové kľúče; 
nekovové uholníky na nábytok; plastové štítky; 
pultové stoly; knižnice (nábytok); stojany na oble-
čenie; nekovové kanistry; vtáčie búdky; nekovové 
štipce na uzatváranie vreciek; textilné chrániče do 
detských postieľok (nie posteľná bielizeň); dreve-
né alebo plastové krabice; detské postieľky; novo-
rodenecké koše; nohy na nábytok; nožičky na ná-
bytok; šatníky; taburety; nekovové obuvnícke 
klince; nekovové spodné vrstvy podpätkov; dreve-
né, voskové, sadrové alebo plastové kríže okrem 
šperkov; nafukovacie matrace nie na lekárske pou-
žitie; kempingové matrace; plastové nájazdové 
rampy; sprchové stoličky; nábytok, zrkadlá, rámy 
na obrazy. 
21 - Napájadlá; žľaby, válovy; oceľová vlna na 
čistenie; dosky na pranie; termosky na jedlo; pra-
cháče na koberce (ručné nástroje); sklené ampulky 
(nádoby); kefy na zvieratá; krúžky na hydinu; dý-
zy polievacích hadíc; pomôcky na zavlažovanie, 
polievanie; kefy; kropidlá; polievacie kanvy; koší-
ky na chlieb pre domácnosť; krúžky na vtáky; va-
ničky pre vtáky; metly; mechanické metly; sklené 
banky (nádoby); kade, putne; drevené putne; ná-
držky; súpravy kuchynského riadu; výtokové hu-
bice; česadlá na zvieratá; nádobky na maslo (ma-
selničky); poklopy na maslo; pivové poháre; skle-
nené nádoby (domáce potreby); poháre, šálky, 
hrnčeky na pitie; tepelnoizolačné nádoby na nápo-
je (termosky); zásobníky na papierové utierky; 
obaly na mydlá; dózy na čaj; misy; demižóny; 
obuváky; sklené zátky; vývrtky (elektrické alebo 
neelektrické); sklené gule; fľaše; tepelne izolované 
fľaše (termosky); chladiace fľaše; otvárače na fľa-
še (elektrické alebo neelektrické); kovové ražne na 
prípravu jedál; kefky na nechty; záchodové kefy; 
kefy na lampové sklo; kefárske výrobky; materiál 
na kefárske výrobky; vlasy na kefy a štetky; kadi-
delnice; kanvičky; podnosy (tácne); vtáčie klietky, 
voliéry; sitá pre domácnosť; tepelnoizolačné ná-
doby (termosky); karafy; držiaky na jedálne lístky; 
kastróly; kovové drôtenky; sitá na popol pre do-
mácnosť; keramické výrobky pre domácnosť; la-
pačky na muchy; kotlík (hrniec); kefy na obuv; ke-
fy na kone; korytá na kŕmenie zvierat; hrebene na 
zvieratá; hrebene; handry na čistenie; čínsky por-
celán; formy na pečenie (kuchynské náradie); leš-
tičky na vosk (nie elektrické); šejkre; kotlíky na 
ohrievanie lepidla, gleja; sklené nádoby; rohy na 
pitie; kozmetické pomôcky; cedidlá pre domác-
nosť; poháre na ovocie; stolné stojany na nože; 
uzávery na pokrievky; pokrievky na hrnce; poťahy 
na žehliace dosky (tvarované); napínače na krava-
ty; miešače okrem elektrických pre domácnosť; si-
tá pre domácnosť; krištáľ (výrobky z krištáľového 
skla); formy na ľadové kocky; usne na leštenie; 
kuchynské hrnce; lopatky pre domácnosť; formy 
na prípravu jedál; nástroje na čistenie na ručný po-
hon; špáradlá; vane na pranie; platne proti vyvretiu 
mlieka; kuchynské dosky na krájanie; riedke hre-
bene na rozčesávanie vlasov; poprašovače nie 
elektrické; stojany na žehličky; dekoračné práško-
vé sklo; tašky alebo kufríky na toaletné potreby; 
dávkovače toaletného papiera; dávkovače mydla; 
sifónové fľaše na sódovú vodu; smaltované sklo, 
nie pre stavebníctvo; napínadlá obuvi; lieviky; ko- 
 

reničky; špongie na umývanie; držiaky na špongie; 
prachovky na nábytok; sušiaky na bielizeň; textil-
né vedrá; puzdrá na hrebene; hrnčiarske výrobky; 
aranžérske držiaky na kvety a rastliny; kvetináče; 
šľahače pre domácnosť okrem elektrických; mopy; 
panvice na vyprážanie; kefy; lisy na ovocie pre 
domácnosť, nie elektrické; pohlcovače dymu pre 
domácnosť; ešusy (poľné jedálne nádoby); napí-
nače na rukavice; formy na zákusky a koláče; ta-
buľové sklo (surovina); čutory, cestovné fľaše; gri-
ly, rošty (potreby na opekanie); stojany na grily; 
štetky na decht s dlhou rúčkou; labutienky; sklo 
okrem stavebného (surovina alebo polotovar); la-
pače hmyzu; sklenená vlna (nie na izoláciu); hrn-
ce, hrnčeky; misy na zeleninu; likérové súpravy; 
kuchynské naberačky; majolika; kuchynské mlyn-
čeky, nie elektrické; potreby pre domácnosť; lo-
patka a zmetáčik na omrvinky; sklené mozaiky 
(nie pre stavebníctvo); ručné mlynčeky pre do-
mácnosť; vlnený odpad na čistenie; podkladky 
(umelé vajcia); stojany na vajíčka; mliečne sklo 
(opálové sklo); opalizujúce sklo; drôtenky na čis-
tenie; dosky na krájanie chleba; piknikové koše  
(s riadom); lisy na žehlenie nohavíc; papierové ta-
niere; váľky na cesto; elektrické hrebene; lopatky 
na zákusky; pipety na víno; žehliace dosky; papie-
rové podnosy pre domácnosť; keramické pekáče, 
panvice; hubice na polievacie krhly; ručné mlyn-
čeky na korenie; koreničky; leštiace stroje a zaria-
denia pre domácnosť okrem elektrických; leštiace 
prostriedky (okrem prípravkov z papiera a kame-
ňa); porcelán; vázy; držiaky na mydlo; nočníky; 
hrnčiarsky tovar; smetné nádoby; pudrenky; ve-
dierka na ľad; chladiace nádoby; strúhadlá pre 
domácnosť; pasce na potkany; nádoby na použitie 
v domácnosti alebo v kuchyni; krúžky na obrúsky; 
šalátové misy; soľničky; kropiace ružice na polie-
vanie kvetov; jedálenské súpravy (riad); kuchyn-
ský riad na podávanie jedál; čajové súpravy (sto-
lový riad); stojany na obrúsky; kovové strojčeky 
na prípravu zmrzliny a chladených nápojov; tanie-
riky pod šálky; lyžice na obúvanie, obuváky; po-
lievkové misy; štetce na obočie; pasce na myši; 
porcelánové, keramické, kameninové, terakotové 
alebo sklenené sochy; cukorničky; ozdobné stolo-
vé misy; šálky; napínače, napínadlá na oblečenie; 
čajníky; háčiky; sporiteľničky; toaletné pomôcky; 
urny; kuchynský riad (okrem príborov); rozprašo-
vače na voňavky; sklo so zatavenými elektrickými 
vodičmi; maľované sklené výrobky; sklo na auto-
mobilové okná (polotovar); hrnčeky; aerosólové 
dávkovače (nie na lekárske účely); porcelánové, 
keramické, kameninové, terakotové alebo sklene-
né umelecké predmety; taniere; nízkotlakové hrn-
ce (nie elektrické); šľahače (nie elektrické); ohrie-
vače na detské fľaše (nie elektrické); štetky na ho-
lenie; stojany na štetky na holenie; prstencové 
svietniky; sklené schránky; bonboniéry (prázdne); 
viacramenné svietniky; svietniky; kanvice (nie 
elektrické); čajové naparovacie sitká; zubné kefky; 
elektrické kefy (nie časti strojov); porcelánové, ke-
ramické, kameninové, terakotové alebo sklenené 
busty; ozdobné črepníky (nie papierové); ručné 
kávové mlynčeky; kávové súpravy (stolový riad); 
kávové filtre (nie elektrické); kávovary (nie elek-
trické); tanieriky pod fľaše (nie papierové, nie tex-
tilné); drôtenky na použitie v kuchyni; fritézy (nie 
elektrické); prenosné chladničky (nie elektrické);  
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ústne sprchy na čistenie zubov a masáž ďasien; je-
lenica na čistenie; semiš na čistenie; leštiace zaria-
denia na čistenie topánok okrem elektrických; po-
krievky na syr; koše pre domácnosť; podnosy pre 
domácnosť; bavlnený odpad na čistenie; príklopy 
na jedlo; trojnožky (kuchynské náradie); džbány; 
krčahy; kuchynské nádoby; kuchynský riad; po-
treby na prípravu jedál (nie elektrické); držiaky na 
špáradlá; elektrické zubné kefky; prístroje na od-
straňovanie zápachu na osobné použitie; kefy na 
čistenie nádrží a nádob; porcelánové alebo sklené 
vývesné štíty; špongie pre domácnosť; čističky pe-
ria; prachovky; sklené vlákna z kremičitého skla 
(nie na izoláciu alebo textilné použitie); sklenené 
vlákna (nie na izoláciu, nie na textílie); porcelánové, 
keramické, kameninové, terakotové alebo sklene-
né figuríny; porcelánové, keramické, kameninové, 
terakotové alebo sklenené sošky; priadza zo skle-
ných vlákien (nie na textílie); kanvice na kávu (nie 
elektrické); cedidlá na čaj; flakóny; rukavice pre 
domácnosť; kanvy; súpravy karáf na olej a ocot; 
rukavice na leštenie; zhášadlá sviečok; prenosné 
detské vaničky; klietky pre zvieratá chované  
v domácnosti; handry na umývanie dlážky; kefky 
na umývanie riadu; bytové skleníky (na pestovanie 
rastlín); odpadové nádoby pre zvieratá chované  
v domácnosti; kremenné sklo (polotovar), nie pre 
stavebníctvo; formy na pečenie oblátok (nie elek-
trické); schránky na chlieb; paličky na jedenie; kú-
deľ na čistenie; štipce na bielizeň; koktailové ty-
činky; vrecká na cukrovinky; formičky na vykra-
jovanie cesta (kuchynské náradie); schránky na 
keksy; papierové alebo plastové poháre; sklené 
poháre; dentálne nite; záhradnícke rukavice; rajni-
ce na pečenie, varenie (nie elektrické); izotermické 
vrecká; otočné podnosy (kuchynské náradie); ška-
tuľky na desiatu; varechy; ručné strojčeky na re-
zance; krájače cesta; gumové zvony na čistenie 
odpadových potrubí; stierky (kuchynské náradie); 
abrazívne špongie na pokožku; lisy na cesnak (ku-
chynské náradie); jednorazové taniere; prstencové 
a tyčové vešiaky na uteráky; zásobníky na kotúčo-
vý toaletný papier; bytové akváriá; poklopy na by-
tové akváriá; bytové teráriá (viváriá); žmýkačky 
na mopy; odpadkové koše na papier; kvetináče; 
slamky na pitie; poklopy z textílií na udržanie tep-
loty v čajníkoch; odličovacie pomôcky; elektrické 
zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; pod-
ložky na pečenie; napínadlá vysokej obuvi; ces-
tovné, turistické fľaše; kozmetické špachtle; od-
kvapkávacie plechy (na grilovanie); muchoťapky; 
svietniky (poháriky); parné hrnce (nie elektrické); 
špongie na nanášanie líčidiel; kuchynské drviče 
(nie elektrické); podložky pod horúce hrnce; ku-
chynské rukavice, chňapky; štetce na potieranie, 
pierka; podlievacie pipety (kuchynské náradie); 
rukavice na umývanie automobilov; kozmetické 
štetce; vedrá s košom na žmýkanie mopu; formy 
na pečenie kukuričných placiek (tortíl) (kuchynské 
náradie); kefy na rozotieranie lyžiarskeho vosku; 
kefky na očné riasy; nástroje na oddeľovanie va-
ječného bielka a žĺtka, nie elektrické; penové od-
deľovače prstov na nohách (pedikérske potreby); 
elektrické difúzne odpudzovače komárov; chladia-
ce vložky na chladenie potravín a nápojov; zmra-
zovateľné kocky na ľad; podložky na stôl (anglic-
ké prestieranie) okrem textilných a papierových; 
prestieranie na stolovanie okrem textilného a pa- 
 

pierového; štítky na dekantačné karafy; prevzduš-
ňovače vína; hlavice na elektrické zubné kefky; 
pokladničky; elektrické alebo neelektrické odstra-
ňovače chumáčikov z oblečenia; handričky na leš-
tenie; prasačie štetiny na kefárske výrobky; konské 
vlásie na kefárske výrobky; servírovacie kliešte na 
ľad; servírovacie kliešte na šalát; servírovacie na-
beračky; kuchynské tĺčiky; kuchynské mažiare; 
naberačky na zmrzlinu; luskáče na orechy; kliešti-
ky na cukor; rúčky na metly; naberačky na víno; 
nafukovacie detské vaničky; prenosné stojany na 
detské vaničky; odkladacie tanieriky na čajové 
vrecká; zdobiace hroty na cukrárske vrecká; otoč-
né sušiaky na bielizeň; sieťové vrecká na varenie, 
nie do mikrovlnných rúr; výrobky zo skla, porce-
lánu a keramiky. 
24 - Nažehľovacie textílie; textílie neprepúšťajúce 
plyn na aerostaty (balóny); textílie imitujúce kožu-
šiny; čalúnnické textílie; kúpeľňové textílie (ok-
rem oblečenia); textilné alebo plastové stolové 
vlajky; biliardové súkno; tkaniny; sieťovina; buk-
ram (stužené knihárske alebo krajčírske plátno); 
brokáty; textilné materiály; textílie; kanava (riedka 
tkanina) na tapisérie alebo na vyšívanie; riedko 
tkané konopné plátno; konopné tkaniny; konopné 
plátno; textilné klobúkové podšívky; textilné pod-
šívky do topánok; textílie na obuv; stolové behúne, 
nie papierové; ševioty (vlnené tkaniny); voskova-
né plátno; zamat; plsť; bavlnené textílie; posteľné 
pokrývky; prešívané posteľné pokrývky; obliečky 
na matrace; sypkovina (angín); papierové posteľné 
pokrývky; obrusy (okrem papierových); cestovné 
deky; krep (textílie); krepón (jemná hodvábna tka-
nina); damask (tkaniny); textílie na bielizeň; tex-
tilné podšívky; plachty; prikrývky; textilné alebo 
plastové zástavy; textilné alebo plastové vlajočky; 
drožet (tkanina s pretkávaným vzorom); páperové 
prikrývky, periny; elastické textílie; textilné slučky 
na vešanie záclon a závesov; utierky na riad; textí-
lie na vyšívanie s predkresleným vzorom; flanel 
(textílie); flauš (textílie); gázovina, riedke plátno 
na výrobu syra; barchet (textílie); textilné vrecká 
na umývanie; gáza (textílie); pogumované plátno, 
nie pre papiernictvo; zrebné rúcho (textília); 
ochranné poťahy na nábytok; hodvábne tkaniny na 
tlačové vzory; potlačený kartún; džersej (pleteni-
ny); jutové textílie; vlnené textílie; ľanové textílie; 
posteľná bielizeň; plátno so šikmou väzbou; stolo-
vá bielizeň (nie papierová); bytový textil; textilné 
uteráky; marabut (textílie); povlaky na matrace 
(posteľná bielizeň); plastové pokrývky na prikrytie 
nábytku; textilné obrúsky na stolovanie; moleskin 
(textílie); textilné vreckovky; ochranné siete proti 
komárom (moskytiéry); obliečky na vankúše; plas-
tové materiály (náhradky textílií); závesy na dvere; 
ramia (textílie); umelý hodváb (textílie); textilné 
alebo plastové závesy; textilné uteráky na tvár; 
hodvábne textílie; tyl; čalúnnické espartové textí-
lie; taft (textílie); pleteniny (textílie); záclonovina; 
zefír (textílie); bavlnené plátno; textilné podložky 
pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné 
podložky na stôl (anglické prestieranie); netkané 
textílie; vložky do spacích vakov; textilné odličo-
vacie obrúsky; textilné etikety; textilné nástenné 
dekorácie; textílie zo sklených vlákien pre textilný 
priemysel; textilné filtračné materiály; textílie do 
tlačiarní na textil; ženilkové textílie; ozdobné ob-
liečky na vankúše; textilné prestieranie na stolova- 
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nie; posteľné pokrývky a prikrývky; obliečky na 
vankúše; textílie pre odevný priemysel; obloženia 
nábytku textilnými látkami; poťahy na poklopy 
záchodov; textilné alebo plastové sprchové záve-
sy; textilné podložky na prebaľovanie; deky pre 
zvieratá chované v domácnosti; dojčenské spacie 
vaky; dojčenské zavinovačky; spacie vaky; drapé-
rie na boky postelí; mantinely do detských postie-
ľok (posteľná bielizeň); mušelín (textílie); textílie. 
27 - Kúpeľňové koberčeky (rohožky); podlahové 
krytiny; umelé trávniky; gymnastické žinenky; ro-
hožky; papierové tapety; dverové rohožky; trsti-
nové rohože; koberčeky do automobilov; koberce; 
protišmykové rohože; závesné nástenné dekorácie 
okrem textilných; linoleum; kobercové podložky; 
vinylové podlahové krytiny; rohože z tkaných 
povrazov na lyžiarske svahy; textilné tapety; oh-
ňovzdorné predložky ku kozubom a grilom; pod-
ložky na jogu. 
36 - Prenájom nehnuteľností; faktoring; finančný 
lízing; vyberanie nájomného; správa nehnuteľností. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); čistenie inte-
riérov budov. 
39 - Skladovanie; prenájom skladísk. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych  
a rekreáciu; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie živých vystúpení. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; rýchle ob-
čerstvenie (snackbary). 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(731) ProRate s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 283-2018 
(220) 1.2.2018 

 11 (511) 16, 35, 43 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie 
(na balenie); časopisy (periodiká); papierové ale-
bo lepenkové etikety; fotografie (tlačoviny); gal-
vanotypy (polygrafia); grafické zobrazenia; gra-
fické vzory (tlačoviny); kalendáre; kartón, lepen-
ka; katalógy; papier na balenie darčekov; knihy; 
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše; lepiace pásky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepo-
relá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; 
tlačené periodické a neperiodické publikácie; 
plagáty; prospekty; papierové alebo lepenkové 
pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné 
materiály; umelecké litografie; baliace plastové 
fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na 
balenie. 

 
 
 
 
 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s al-
koholickými a nealkoholickými nápojmi a potra-
vinami. 
43 - Bary (služby); kaviarne; rýchle občerstvenie 
(snackbary); reštauračné (stravovacie) služby; sa-
moobslužné reštaurácie; hotelierske služby; prená-
jom prednáškových sál; prenájom prenosných sta-
vieb; príprava a dodávanie hotových jedál na ob-
jednávku do domu (ketering); prenájom prechod-
ného ubytovania; rezervácie ubytovania v hote-
loch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezer-
vácie prechodného ubytovania; ubytovacie kan-
celárie (hotely, penzióny). 

(540) QUINSBORO 
(731) Potočár Patrik, Livinské Opatovce 75, 956 32 

Livinské Opatovce, SK; 
 
 

(210) 288-2018 
(220) 2.2.2018 

 11 (511) 31, 40 
(511) 31 - Seno. 

40 - Zákazková výroba sena a krmiva pre hospo-
dárske zvieratá na objednávku a podľa požiada-
viek tretích osôb. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, svetlozelená, tmavozelená, zelená, čier-
na, biela 

(731) DH Landscape Invest, s.r.o., Kráľová pri Senci 399, 
900 50 Kráľová pri Senci, SK; 

(740) RS legal s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 331-2018 
(220) 8.2.2018 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; indivi-

duálne vyučovanie; skúšanie, preskúšavanie (pe-
dagogická činnosť); online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
prekladateľské služby; tlmočnícke služby; škol-
ské služby (vzdelávanie); organizovanie a vede-
nie konferencií; informácie o výchove a vzdelá-
vaní; služby poskytované prázdninovými tábormi 
(zábava); detské škôlky (vzdelávanie); organizo-
vanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie tvorivých dielní (výučba); online vydáva-
nie elektronických kníh a časopisov; poradenstvo 
pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelá-
vania); odborné preškoľovanie; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, biela, modrá 
(731) FREEDU s. r. o., Bilíkova 34/1891, 841 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 348-2018 
(220) 30.6.2016 

 11 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných informácií na por-

táloch o predajoch týkajúcich sa japonskej ku-
chyne. 
41 - Vykonávanie kvalifikačných skúšok týkajú-
cich sa vedomostí a zručností v japonskej kuchy-
ni; vzdelávacie a vyučovacie služby v oblasti ja-
ponskej kuchyne; usporadúvanie, vedenie a or-
ganizovanie seminárov týkajúcich sa kvalifikač-
ných skúšok ohľadom vedomostí a zručností  
v japonskej kuchyni; poskytovanie elektronických 
publikácií týkajúcich sa kvalifikačných skúšok 
ohľadom vedomostí a zručností v japonskej ku-
chyni (bez možnosti kopírovania); požičiavanie 
kníh týkajúcich sa kvalifikačných skúšok ohľadom 
vedomostí a zručností v japonskej kuchyni; služby 
referenčných knižníc obsahujúcich literatúru a do-
kumentárne záznamy týkajúcich sa kvalifikačných 
skúšok ohľadom vedomostí a zručností v japon-
skej kuchyni; vydávanie kníh týkajúcich sa kvali-
fikačných skúšok ohľadom vedomostí a zručností 
v japonskej kuchyni; tvorba videopások v oblasti 
vzdelávania alebo kultúry (nie pre filmy alebo te-
levízne programy a nie pre reklamu alebo propa-
gáciu); organizovanie zábavných podujatí okrem 
filmových, prehliadok, hier, hudobných vystúpení, 
športových, dostihových pretekov, pretekov na 
bicykloch, pretekov lodí a automobilových pre-
tekov. 
43 - Stravovacie služby; poskytovanie informácií 
týkajúcich sa menu alebo receptov na prípravu 
jedál a nápojov; poskytovanie informácií týkajú-
cich sa jedál servírovaných v reštauráciách; pos-
kytovanie informácií týkajúcich sa japonskej ku-
chyne na portáloch. 

(540) 

  
 

(641) 015612138, 30.06.2016 
 
 

(731) DIRECTOR GENERAL OF FOOD INDUSTRY 
AFFAIRS BUREAU, MINISTRY OF AGRI-
CULTURE, FORESTRY AND FISHERIES OF 
JAPAN, 1-2-1, KASUMIGASEKI, CHIYODA-
KU, 100-8950 TOKYO, JP; 

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

 
 

(210) 358-2018 
(220) 13.2.2018 

 11 (511) 17, 22, 40 
(511) 17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (su-

roviny a polotovary); tesniace, výplňové a izo-
lačné materiály; nekovové ohybné rúry a hadice. 
22 - Laná, špagáty; siete; stany, zakrývacie plach-
ty; lodné plachty; materiál na čalúnenie a vypchá-
vanie (okrem papiera, lepenky, gumy a plastov); 
vláknité textilné suroviny. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 

(540) 

  
 

(731) P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, 060 01 
Kežmarok, SK; 

 
 

(210) 363-2018 
(220) 14.2.2018 

 11 (511) 3, 9, 18, 25, 26 
(511) 3 - Deodoranty na osobnú potrebu (kozmetické 

prípravky); kolinske vody; kozmetické príprav-
ky; líčidlá; opaľovacie prípravky (krémy a oleje). 
9 - Okuliare; okuliare proti oslepeniu svetlom. 
18 - Aktovky (kožená galantéria); atašé kufríky 
(kožená galantéria); plecniaky; cestovné kufre; 
cestovné tašky; diplomatické kufríky; kabelky; 
kožené kufre; kufríky; nákupné tašky; peňaženky; 
plážové tašky. 
25 - Odevy; kožené opasky (časti odevov); kože-
né oblečenie. 
26 - Brošne (klenotnícke výrobky); galantérny 
tovar okrem nití a priadzí; opaskové pracky; 
značky na bielizeň. 

(540) Sofie a Jane 
(731) Baláž Jaroslav, M.R. Štefánika 39, 960 01 Zvo-

len, SK; 
 
 

(210) 382-2018 
(220) 16.2.2018 

 11 (511) 3, 9, 18, 25, 26 
(511) 3 - Dezodoranty na osobnú potrebu (kozmetické 

prípravky); kozmetické prípravky; líčidlá; opa-
ľovacie prípravky (krémy a oleje). 
9 - Okuliare; okuliare proti oslepeniu svetlom; 
okuliare slnečné. 
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18 - Aktovky (kožená galantéria); atašé kufríky 
(kožená galantéria); plecniaky; cestovné kufre; 
cestovné tašky; diplomatické kufríky; kožené ka-
belky; kožené kufre; kufríky; nákupné tašky; plá-
žové tašky. 
25 - Odevy; kožené opasky (časti odevov); kože-
né oblečenie. 
26 - Brošne (klenotnícke výrobky); galantérny to-
var okrem nití a priadzí; opaskové pracky; značky 
na bielizeň. 

(540) 

  
 

(731) Baláž Jaroslav, M.R. Štefánika 39, 960 01 Zvo-
len, SK; 

 
 

(210) 483-2018 
(220) 2.3.2018 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Brožúry; časopisy (periodiká); fotografie; 

noviny; periodiká; tlačoviny. 
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; reklama; on line reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti. 
41 - Fotografické reportáže; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie semi-
nárov; organizovanie a vedenie športových súťa-
ží; reportérske služby; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov. 

(540) 

  
 

(731) DIGITAL SCREEN MEDIA s.r.o., Staré Grun- 
ty 204/16, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, SK; 

 
 

(210) 508-2018 
(220) 5.3.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné, vyučovacie prístroje a nástroje  
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prí-
stroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov; 
kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče 
digitálnych záznamov; mechanizmy mincových 
prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stro-
je, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; 
počítačové programy; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); počítačové programy (sťahova-
teľné); počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); počítačové operačné programy (na-
hraté); stroje na počítanie a triedenie peňazí; no-
siče zvukových nahrávok; elektrické monitoro-
vacie prístroje iné ako na lekárske použitie; foto- 
 

 kopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické 
alebo termické); telemetre, optické diaľkomery; 
meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; 
audiovizuálne prijímače; indikátory množstva; 
počítačové pamäte; presné meracie prístroje; op-
tické prístroje a nástroje; zariadenia na prenos 
zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; prístroje 
na zaznamenávanie času; digitálne počítadlá (to-
talizátory); hlasovacie zariadenia; počítačové 
klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); čí-
tačky čiarových kódov; periférne zariadenia po-
čítačov; digitálne súradnicové zapisovače; elek-
tronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); 
počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; 
magnetické páskové jednotky (informatika); dik-
tafóny; pásky na záznam zvuku; neónové rekla-
my; elektronické diáre; telefónne záznamníky; 
prehrávače kompaktných diskov; elektronické 
vreckové slovníky; karty s integrovanými ob-
vodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); no-
tebooky (prenosné počítače); elektronické infor-
mačné tabule; video displeje; počítačové hry 
(softvér); handsfree (slúchadlá so zabudovaným 
mikrofónom na telefonovanie bez držania telefó-
nu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefó-
nov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné 
obrazové súbory; USB kľúče; prenosné multime-
diálne prehrávače; prenosné počítače; obaly na 
notebooky; tašky na notebooky; čítačky elektro-
nických kníh; smartfóny; tablety (prenosné počí-
tače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; di-
gitálne tabule; zariadenia na sledovanie fyzickej 
aktivity nosené na tele; inteligentné náramky (me-
racie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na 
smartfóny; obaly na vreckové počítače (PDA); 
obaly na elektronické tablety; elektronické interak-
tívne tabule; elektronické partitúry (sťahovateľné); 
mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový 
hardvér); monitorovacie počítačové programy; 
myši (periférne zariadenia počítačov); optické čí-
tacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické 
disky; procesory (centrálne procesorové jednot-
ky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie 
údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov). 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; fotografie; písa-
cie a kancelárske potreby (okrem nábytku); le-
pidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; rysovacie potreby a potreby pre výtvarných 
umelcov; štetce; učebné a vyučovacie pomôcky 
okrem prístrojov; plastové obalové a baliace fó-
lie; plastové vrecká a tašky na balenie; typy ( tla-
čové písmo) a štočky; katalógy; letáky; knihy; 
prospekty; tlačené poukážky; nákupné karty (nie 
na hranie); časopisy (periodiká); ročenky; kalen-
dáre; noviny; periodiká; plagáty; lístky; skicáre; 
brožúry; zošity; typy, tlačové písmo; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; 
obrazy; poznámkové zošity; mapy; obaly (pa-
piernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); tla-
čivá (formuláre); obálky (papiernický tovar); úč-
tovné knihy; zoznamy; grafické reprodukcie; gra-
fické zobrazenia; ručné etiketovacie prístroje; 
pohľadnice; príručky; listový papier; záložky do 
kníh; portréty; papierové pásky a štítky na zaz-
namenávanie počítačových programov; perá (kan-
celárske potreby); samolepky pre domácnosť a na 
kancelárske použitie; papierové zástavy; skrine na 
spisy (kancelárske potreby); papierové servítky;  
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papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; 
obaly na súpravy písacích potrieb; papierové ale-
bo lepenkové etikety; pásky do počítačových tla-
čiarní; komiksy; obálky na dokumenty (papier-
nický tovar). 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 
obchodná administratíva; kancelárske práce; or-
ganizovanie súťaží na podporu predaja; on line 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských 
vernostných programov; služby porovnávania 
cien; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
zostavovanie štatistík; zostavovanie zoznamov in-
formácií na obchodné alebo reklamné účely; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; optimalizácia obchodovania na webo-
vých stránkach; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; obchodné spros-
tredkovateľské služby; reklamné plagátovanie; 
komerčné informačné kancelárie; vyjednávanie  
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; 
prenájom kancelárskych strojov a zariadení; úč-
tovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie 
výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové au-
dity (revízia účtov); poradenstvo pri riadení pod-
nikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných 
materiálov; dražby; prieskum trhu; obchodné od-
hady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; vydávanie re-
klamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); 
reklamné agentúry; marketingový prieskum; 
správa počítačových súborov; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; prenájom reklam-
ných plôch; spracovanie textov; služby predplá-
cania novín a časopisov (pre tretie osoby); zá-
sielkové reklamné služby; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných veľtrhov; on line re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; záso-
bovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); prehľad tlače (vý-
strižkové služby); prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie 
osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklam-
ných filmov; marketing; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných infor-
mácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
navrhovanie reklamných materiálov; záznamy pí-
somnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údrž- 
 

ba informácií v registroch; poradenstvo v oblasti 
komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poraden-
stvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodova-
nie obchodných zmlúv pre tretie osoby; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách. 
38 - Telekomunikačné služby; posielanie správ; 
počítačová komunikácia; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos digitálnych súborov; poskytovanie teleko-
munikačných kanálov na telenákupy; poskytova-
nie priestoru na diskusiu na internete; poskytova-
nie prístupu do databáz; rozhlasové vysielanie; 
televízne vysielanie; telefonické služby; telefo-
nická komunikácia; spravodajské kancelárie; ko-
munikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; pre-
nos elektronickej pošty; informácie v oblasti te-
lekomunikácií; komunikácia prostredníctvom op-
tických sietí; elektronické zobrazovacie tabule 
(telekomunikačné služby); poskytovanie teleko-
munikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí 
(smerovanie a pripájanie); poskytovanie užíva-
teľského prístupu do svetovej počítačovej siete; 
hlasová odkazová služba; on line posielanie po-
hľadníc; kontinuálny prenos dát (streaming); pre-
nos videonahrávok na objednávku. 
41 - Vzdelávanie; organizovanie vzdelávacích vý-
cvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; organizovanie lotérií; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); rozhlasová zá-
bava; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; organizo-
vanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
informácie o možnostiach zábavy; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie živých vystúpení; organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; in-
formácie o možnostiach rekreácie; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie súťaží krásy; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia; organizova-
nie plesov; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); písanie textov scenárov nie na reklamné 
účely; Online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); on line poskyto-
vanie počítačových hier (z počítačových sietí); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); online vydávanie elektronických kníh a časo-
pisov; fotografovanie; reportérske služby; prekla-
dateľské služby; služby agentúr ponúkajúcich 
vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie  
a vedenie koncertov; zalamovanie textov (nie na 
reklamné účely); organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; on line poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on 
line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); písanie televíznych a filmových 
scenárov (tvorba); organizovanie spoločenských 
a zábavných podujatí (okrem reklamných). 
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; poskytovanie 
internetových vyhľadávačov; tvorba počítačové-
ho softvéru; inštalácia počítačového softvéru; ak- 
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tualizovanie počítačového softvéru; údržba počí-
tačového softvéru; požičiavanie počítačového 
softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových prog-
ramov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja 
počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti in-
formačných technológií; externé poskytovanie 
služieb v oblasti informačných technológií; pora-
denstvo v oblasti telekomunikačných technológií; 
poskytovanie informácií o počítačových techno-
lógiách a programovaní prostredníctvom webo-
vých stránok; grafické dizajnérstvo; návrh počí-
tačových systémov; analýzy počítačových systé-
mov; prenájom webových serverov; prenájom 
počítačových serverov (serverhosting); návrh  
a vývoj počítačových databáz, dátových systé-
mov a dátových aplikácií; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových strán-
kach); kontroly kvality; obnovovanie počítačo-
vých databáz; prevod (konverzia) počítačových 
programov alebo údajov (nie fyzický); prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií na 
elektronické médiá; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; digitalizácia dokumentov (ske-
novanie); uchovávanie elektronických údajov; zá-
lohovanie údajov mimo pracoviska; diaľkové mo-
nitorovanie počítačových systémov; poskytovanie 
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); posky-
tovanie počítačových technológií prostredníctvom 
internetu (cloud computing); výzdoba interiérov; 
architektonické služby; architektonické poraden-
stvo; predpovede počasia; poskytovanie rád a in-
formácií o službách uvedených v triede 42 tohto 
zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
(591) čierna, biela, tyrkysová 
(731) Parlamentné listy SK, s.r.o., Miletičova 21, 821 08 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 510-2018 
(220) 5.3.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné, vyučovacie prístroje a nástroje  
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prí-
stroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov; 
kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče 
digitálnych záznamov; mechanizmy mincových 
prístrojov; registračné pokladnice, počítacie stro-
je, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; 
počítačové programy; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); počítačové programy (sťahova-
teľné); počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); počítačové operačné programy (na-
hraté); stroje na počítanie a triedenie peňazí; no-
siče zvukových nahrávok; elektrické monitoro- 
 

 vacie prístroje iné ako na lekárske použitie; foto-
kopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické 
alebo termické); telemetre, optické diaľkomery; 
meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; 
audiovizuálne prijímače; indikátory množstva; 
počítačové pamäte; presné meracie prístroje; op-
tické prístroje a nástroje; zariadenia na prenos 
zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; prístroje 
na zaznamenávanie času; digitálne počítadlá (to-
talizátory); hlasovacie zariadenia; počítačové klá-
vesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítač-
ky čiarových kódov; periférne zariadenia počíta-
čov; digitálne súradnicové zapisovače; elektronic-
ké perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); počí-
tačové rozhrania; počítačové meniče diskov; mag-
netické páskové jednotky (informatika); diktafóny; 
pásky na záznam zvuku; neónové reklamy; elek-
tronické diáre; telefónne záznamníky; prehrávače 
kompaktných diskov; elektronické vreckové slov-
níky; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové 
alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné 
počítače); elektronické informačné tabule; video 
displeje; počítačové hry (softvér); handsfree (slú-
chadlá so zabudovaným mikrofónom na telefono-
vanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvone-
nia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudob-
né súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB 
kľúče; prenosné multimediálne prehrávače; pre-
nosné počítače; obaly na notebooky; tašky na no-
tebooky; čítačky elektronických kníh; smartfóny; 
tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; 
mobilné telefóny; digitálne tabule; zariadenia na 
sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; inteli-
gentné náramky (meracie prístroje); kryty na smar-
tfóny; puzdrá na smartfóny; obaly na vreckové po-
čítače (PDA); obaly na elektronické tablety; elek-
tronické interaktívne tabule; elektronické partitúry 
(sťahovateľné); mikroprocesory; modemy; moni-
tory (počítačový hardvér); monitorovacie počíta-
čové programy; myši (periférne zariadenia počíta-
čov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče 
údajov; optické disky; procesory (centrálne proce-
sorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na 
spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spra-
covanie údajov). 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; fotografie; písacie 
a kancelárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ryso-
vacie potreby a potreby pre výtvarných umelcov; 
štetce; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prí-
strojov; plastové obalové a baliace fólie; plasto- 
vé vrecká a tašky na balenie; typy ( tlačové písmo) 
a štočky; katalógy; letáky; knihy; prospekty; tlače-
né poukážky; nákupné karty (nie na hranie); časo-
pisy (periodiká); ročenky; kalendáre; noviny; pe-
riodiká; plagáty; lístky; skicáre; brožúry; zošity; 
typy, tlačové písmo; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; poznám-
kové zošity; mapy; obaly (papiernický tovar); gra-
fické vzory (tlačoviny); tlačivá (formuláre); obálky 
(papiernický tovar); účtovné knihy; zoznamy; gra-
fické reprodukcie; grafické zobrazenia; ručné eti-
ketovacie prístroje; pohľadnice; príručky; listový 
papier; záložky do kníh; portréty; papierové pásky 
a štítky na zaznamenávanie počítačových progra-
mov; perá (kancelárske potreby); samolepky pre 
domácnosť a na kancelárske použitie; papierové 
zástavy; skrine na spisy (kancelárske potreby); pa- 
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pierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); 
grafické znaky; obaly na súpravy písacích potrieb; 
papierové alebo lepenkové etikety; pásky do počí-
tačových tlačiarní; komiksy; obálky na dokumenty 
(papiernický tovar). 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce; organi-
zovanie súťaží na podporu predaja; on line posky-
tovanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); správa spotrebiteľských vernostných 
programov; služby porovnávania cien; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri vý-
bere tovarov a služieb; zostavovanie štatistík; zos-
tavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; poradenstvo pri organizovaní  
a riadení obchodnej činnosti; optimalizácia obcho-
dovania na webových stránkach; optimalizácia in-
ternetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; obchodné 
sprostredkovateľské služby; reklamné plagátova-
nie; komerčné informačné kancelárie; vyjednáva-
nie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; 
prenájom kancelárskych strojov a zariadení; úč-
tovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie 
výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity 
(revízia účtov); poradenstvo pri riadení podnikov; 
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; 
dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; prenájom re-
klamných materiálov; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); televízna reklama; pre-
pisovanie správ (kancelárske práce); reklamné 
agentúry; marketingový prieskum; správa počíta-
čových súborov; hospodárske (ekonomické) pred-
povede; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; prenájom reklamných plôch; spraco-
vanie textov; služby predplácania novín a časopi-
sov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; 
organizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; on line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (ná-
kup tovarov a služieb pre iné podniky); prehľad 
tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tre-
tie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklam-
ných filmov; marketing; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných informá-
cií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
navrhovanie reklamných materiálov; záznamy pí-
somnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba 
informácií v registroch; poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo  
 

v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie ob-
chodných zmlúv pre tretie osoby; prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách. 
38 - Telekomunikačné služby; posielanie správ; 
počítačová komunikácia; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos digitálnych súborov; poskytovanie telekomu-
nikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie 
prístupu do databáz; rozhlasové vysielanie; tele-
vízne vysielanie; telefonické služby; telefonická 
komunikácia; spravodajské kancelárie; komuniká-
cia mobilnými telefónmi; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; prenos elektro-
nickej pošty; informácie v oblasti telekomunikácií; 
komunikácia prostredníctvom optických sietí; 
elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikač-
né služby); poskytovanie telekomunikačného pri-
pojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstu-
pu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pri-
pájanie); poskytovanie užívateľského prístupu do 
svetovej počítačovej siete; hlasová odkazová služ-
ba; on line posielanie pohľadníc; kontinuálny pre-
nos dát (streaming); prenos videonahrávok na ob-
jednávku. 
41 - Vzdelávanie; organizovanie vzdelávacích vý-
cvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; organizovanie lotérií; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie 
textov (okrem reklamných); rozhlasová zábava; 
produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; organizovanie  
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; in-
formácie o možnostiach zábavy; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie živých vystúpení; organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; in-
formácie o možnostiach rekreácie; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie súťaží krásy; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia; organizova-
nie plesov; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); písanie textov scenárov nie na reklamné 
účely; Online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); on line poskyto-
vanie počítačových hier (z počítačových sietí); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); online vydávanie elektronických kníh a časo-
pisov; fotografovanie; reportérske služby; prekla-
dateľské služby; služby agentúr ponúkajúcich 
vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie  
a vedenie koncertov; zalamovanie textov (nie na 
reklamné účely); organizovanie módnych prehlia-
dok na zábavné účely; on line poskytovanie digi-
tálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopí-
rovania); písanie televíznych a filmových scenárov 
(tvorba); organizovanie spoločenských a zábav-
ných podujatí (okrem reklamných). 
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; poskytovanie 
internetových vyhľadávačov; tvorba počítačového 
softvéru; inštalácia počítačového softvéru; aktuali-
zovanie počítačového softvéru; údržba počítačo-
vého softvéru; požičiavanie počítačového softvéru;  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 149 
 

poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačové-
ho hardvéru; poradenstvo v oblasti informačných 
technológií; externé poskytovanie služieb v oblasti 
informačných technológií; poradenstvo v oblasti 
telekomunikačných technológií; poskytovanie in-
formácií o počítačových technológiách a progra-
movaní prostredníctvom webových stránok; gra-
fické dizajnérstvo; návrh počítačových systémov; 
analýzy počítačových systémov; prenájom webo-
vých serverov; prenájom počítačových serverov 
(serverhosting); návrh a vývoj počítačových data-
báz, dátových systémov a dátových aplikácií; 
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie 
osoby); hosťovanie na počítačových stránkach 
(webových stránkach); kontroly kvality; obnovo-
vanie počítačových databáz; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fyzic-
ký); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; zhotovovanie kópií 
počítačových programov; digitalizácia dokumen-
tov (skenovanie); uchovávanie elektronických úda-
jov; zálohovanie údajov mimo pracoviska; diaľ-
kové monitorovanie počítačových systémov; pos-
kytovanie softvéru prostredníctvom internetu (Sa-
aS); poskytovanie počítačových technológií pro-
stredníctvom internetu (cloud computing); výzdo-
ba interiérov; architektonické služby; architekto-
nické poradenstvo; predpovede počasia; poskyto-
vanie rád a informácií o službách uvedených  
v triede 42 tohto zoznamu prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, tyrkysová 
(731) Parlamentné listy SK, s.r.o., Miletičova 21, 821 08 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 516-2018 
(220) 7.3.2018 

 11 (511) 30, 31, 44 
(511) 30 - Cukrovinky na zdobenie vianočných strom-

čekov; sucháre; sušienky; keksy; sušienky; mä-
tové cukríky; cukríky; oblátky; kakao; káva; ne-
pražená káva; zákusky, koláče; karamelky (cuk-
ríky); čaj; čokoláda; marcipán; cukrovinky; cuk-
rárske výrobky; smotanové zmrzliny; palacinky; 
perníky, medovníky; fondán (cukrovinky); keksy; 
mliečne kakaové nápoje; mliečne čokoládové ná-
poje; mandľové pusinky (jemné pečivo); makaró-
ny; pastilky (cukrovinky); jemné pečivárske vý-
robky; sušienky; jemné pečivárske výrobky; su-
šienky; pizza; pudingy; pralinky; sladké drievko 
(cukrovinky); torty; zmrzliny; mandľové cukro-
vinky; arašidové cukrovinky; kávové nápoje; čo-
koládové nápoje; ovocné želé (cukrovinky); musli; 
ryžové koláče; jogurty mrazené (mrazené potravi-
ny); ľadový čaj; čajové nápoje; chalva; quiches 
(slaný koláč); čokoládové peny; penové zákusky 
(cukrovinky); cereálne tyčinky s vysokým obsa- 
 

 

 hom proteínov; cereálne tyčinky; kvety a listy 
rastlín (náhradky čaju); čokoládové cukrárske 
ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; orechy 
v čokoláde; mliečny karamel (dulce de leche). 
31 - Škrupinové ovocie; vianočné stromčeky; 
čerstvé gaštany; živé kvety; sušené kvety (na de-
koráciu); čerstvé ovocie; čerstvé záhradné bylin-
ky; rastliny; sadenice; palmové listy; palmy; su-
šené rastliny na dekoráciu; aloa pravá (rastlina); 
ovocné aranžmány, nie na priamu konzumáciu. 
44 - Služby záhradných architektov; salóny krá-
sy; zdravotné strediská (služby); kadernícke sa-
lóny; zhotovovanie vencov; nemocnice (služby); 
zdravotnícka starostlivosť; záhradníctvo; záhrad-
kárske služby; masáže; lekárske služby; služby 
optikov; rastlinné škôlky; fyzioterapia; sanatóriá; 
zubné lekárstvo; opatrovateľské ústavy; aranžo-
vanie kvetov; údržba trávnikov; manikúra; ošet-
rovateľské služby; plastická chirurgia; implanto-
vanie vlasov; psychologické služby; prenájom 
zdravotníckeho vybavenia; aromaterapeutické služ-
by; telemedicínske služby; krajinotvorba; sauny 
(služby); soláriá (služby); termálne kúpele; služby 
vizážistov; terapeutické služby; prenájom lekár-
skeho vybavenia; zdravotné strediská; alternatívna 
medicína; logopedické služby; zdravotné pora-
denstvo; depilácia voskom; ortodontické služby; 
lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté 
osoby. 

(540) 

  
 

(731) Dubinová Barbara, Bc., Jilemnického 1620/59, 
958 03 Partizánske 1, SK; Badeeb Hafez, MUDr., 
Pri starej prachárni 129/7, 831 04 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 525-2018 
(220) 6.3.2018 

 11 (511) 30, 43 
(511) 30 - Káva; zrnková káva; mletá káva; kávové ná-

poje. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne; reštaurácie. 

(540) 

  
 

(731) Santini Group s.r.o., Londýnská 2397/60, 120 00 
Praha- Vinohrady, CZ; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 532-2018 
(220) 8.3.2018 

 11 (511) 29, 30, 31, 39, 41, 43 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 

ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty. 
30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky. 
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31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky 
(surové, nespracované); zrná a semená (surové, 
nespracované); čerstvé ovocie a zelenia; čerstvé 
bylinky. 
39 - Doprava, preprava; balenie tovarov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; poskytovanie zariade-
ní na rekreáciu osôb. 
43 - Stravovacie služby. 

(540) 

  
 

(591) béžová, tmavofialová, zelená 
(731) PÁNI BAKLAŽÁNI s.r.o., Staničná 11, 949 01 

Nitra 1, SK; 
 
 

(210) 606-2018 
(220) 19.3.2018 

 11 (511) 5, 10, 16, 35, 41, 44 
(511) 5 - Diagnostické prípravky na lekárske použitie; 

diétne látky na lekárske použitie; dezinfekčné 
prípravky; farmaceutické prípravky; náplasti; ob-
väzový materiál; potraviny pre dojčatá. 
10 - Chirurgické prístroje a nástroje; lekárske 
prístroje a nástroje; ochranné zariadenia proti 
röntgenovému žiareniu na lekárske použitie; ope-
račné stoly; vibromasážne prístroje; nafukovacie 
matrace na lekárske použitie; chirurgicke, steril-
né plachty; špeciálne vyrobené postele na lekár-
ske použitie; zubárske prístroje elektrické; prí-
stroje a zariadenia na lekárske analýzy; elektric-
ký vyhrievané príkrývky na lekárske použitie; 
vankúše proti preležaninám; odevy do operač-
ných sál; chirurgické plachty; náramky na lekár-
ske použitie. 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); spisové oba-
ly (papiernický tovar); útržkové bloky; brožúry; 
poznámkové zošity; knihy; fotografie (tlačovi-
ny); kancelárske potreby okrem nábytku; grafic-
ké reprodukcie; tlačené publikácie; príručky; 
prospekty; časopisy (periodiká). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; poradenstvo pri organizovaní  
a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); prenájom predajných au-
tomatov; marketing; maloobchodné alebo veľko-
obchodné služby s farmaceutickými, zverolekár-
skymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekár-
skymi potrebami. 
41 - Vzdelávanie; produkcia filmov (nie reklam-
ných); online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; masáže; lekárske 
služby; fyzioterapia; ošetrovateľské služby; far-
maceutické poradenstvo; plastická chirurgia; te-
rapeutické služby; zdravotné poradenstvo; zota-
vovne. 
 

(540) 

  
(591) ružová, čierna 
(731) CHABAD s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, 

SK; 
(740) Zvarová Jarmila, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(210) 614-2018 
(220) 20.3.2018 

 11 (511) 35, 37 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; sprostredkovateľne práce; per-
sonálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských kon-
taktných informácií; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby; riadenie obchodnej činnosti v staveb-
níctve. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-
čov; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; in-
štalácie a opravy poplašných systémov proti vlá-
maniu; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; 
inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; sta-
vebníctvo; inštalácia, údržba a opravy strojov; 
klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácie a opravy 
chladiarenských zariadení; inštalácia okien a dve-
rí; opravy elektrických vedení. 

(540) Jurling 
(731) Jurling s.r.o., Rožňavská 8, 821 04 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 621-2018 
(220) 20.3.2018 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje 

sýtené oxidom uhličitým; energetické nápoje; si-
rupy na prípravu nealkoholických nápojov; kon-
centráty na prípravu nealkoholických nápojov; 
prášky na prípravu nealkoholických nápojov; 
prípravky na výrobu nápojov; pivo. 

(540) PREDATOR 
(731) Monster Energy Company, a Delaware corpora-

tion, Monster Way, 1, 928 79 Corona, California, 
US; 

(740) Bachratá Magdaléna, Bratislava-Petržalka, SK; 
 
 

(210) 626-2018 
(220) 22.3.2018 

 11 (511) 35, 41, 42, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení pod-
nikov; odborné posudky efektívnosti podnikov; 
prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský  
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 výskum; marketingový prieskum; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
spracovanie textov; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; 
vyhľadávanie sponzorov; marketing; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských kontaktných 
informácií; vyjednávanie a uzatváranie obchod-
ných transakcií pre tretie osoby; obchodné spro-
stredkovateľské služby; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; on-
line poskytovanie obchodného priestoru pre ná-
kupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodné 
sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania 
potenciálnych súkromných investorov k podnika-
teľom, ktorí žiadajú o financovanie; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); doho-
dovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; pla-
tené reklamné služby typu „klikni sem“; zostavo-
vanie zoznamov informácií na obchodné alebo re-
klamné účely; poradenstvo v oblasti vzťahov s ve-
rejnosťou; personálne poradenstvo; personálny ma-
nažment; testovanie profesionálnej spôsobilosti. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); školenia; vzdeláva-
nie; vyučovanie; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; infor-
mácie o výchove a vzdelávaní; praktický výcvik 
(ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie sympózií; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích kurzov a workshopov; or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; online vydávanie elektronických kníh a časo-
pisov; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri 
voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia); koučovanie (školenie); odborné preškoľova-
nie; individuálne vyučovanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vydá-
vanie kníh; vydávanie textov okrem reklamných 
alebo náborových. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; 
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie 
osoby); hosťovanie na počítačových stránkach 
(webových stránkach); poradenstvo v oblasti počí-
tačových programov; poradenstvo pri tvorbe we-
bových stránok; poskytovanie softvéru prostred-
níctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti in-
formačných technológií; vedecký výskum; posky-
tovanie počítačových technológií prostredníctvom 
internetu (cloud computing). 
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlast-
níctva; právne poradenstvo v oblasti autorských 
práv; právne poradenstvo v oblasti udeľovania li-
cencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služ-
by); online služby sociálnych sietí; monitorovacie 
služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cie-
ľom poskytnúť právne poradenstvo; konzultácie  
v oblasti správy duševného vlastníctva a autor-
ských práv; právne poradenstvo v oblasti komerč-
ného využívania autorských práv a priemyselných 
práv. 
 

(540) 

  
 

(731) Filo Peter, Ing., Tupolevova 8, 851 01 Bratislava, 
SK; Nekolová Veronika, Ing., Vajnorská 7, 831 03 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 629-2018 
(220) 22.3.2018 

 11 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných oznamov; vydá-

vanie reklamných textov; reklama; prenájom re-
klamných plôch; podpora predaja (pre tretie oso-
by); online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
obchodné sprostredkovateľské služby; vyjedná-
vanie a uzatváranie obchodných transakcií pre 
tretie osoby; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov  
a služieb; indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; dohodovanie ob-
chodných zmlúv pre tretie osoby. 
38 - Prenos elektronickej pošty; prenos digitál-
nych súborov. 
41 - Informácie o možnostiach zábavy; informá-
cie o možnostiach rekreácie; koučovanie (škole-
nie); prenájom športových plôch; služby osob-
ných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného 
cvičenia; školské služby (vzdelávanie); individu-
álne vyučovanie. 

(540) 

  
 

(591) čierna, ružová (magenta) 
(731) Aláč Michal, JUDr., Drobného 1905/24, 841 01 

Bratislava, SK; Buraš Vladimír, Mgr., Nižný Hra-
bovec 358, 094 21 Nižný Hrabovec, SK; 

 
 

(210) 652-2018 
(220) 26.3.2018 

 11 (511) 16, 35, 42 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; pla-

gáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; kancelárske štipce; spony na perá; zoší-
vačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; 
orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj 
neelektrické); knižné zarážky; spisové obaly (pa-
piernický tovar); ceruzky; noviny; periodiká; zo-
raďovače, šanóny (na voľné listy); gumené pásky 
na kancelárske použitie; podložky pod pivové po-
háre; lístky; tlačiarenské štočky; skicáre; útržkové 
bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšiv-
kové vzory; pripináčiky; zošity; typy, tlačové pís-
mo; poznámkové zošity; rysovacie uholníky, prí-
ložníky; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov  
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 a zariadení; kartotékové lístky; hárky papiera; ka-
talógy; sádzacie rámy (polygrafia); obaly na do-
klady; číslice (tlačiarenské typy); zoraďovače 
(kancelárske potreby); toaletný papier; knihy; tla-
čiarenské typy (písmená a číslice); obaly (papier-
nický tovar); kancelárske štipce; grafické vzory 
(tlačoviny); obálky (papiernický tovar); baliaci pa-
pier; puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; 
gumy na gumovanie; dierovačky (kancelárske pot-
reby); fotografie (tlačoviny); pečiatky; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; po-
hľadnice; tlačoviny; podklady na tlačenie, nie tex-
tilné; tlačené publikácie; príručky; listový papier; 
brožované knihy; papiernický tovar; pastelky; pl-
niace perá; prospekty; perá (kancelárske potreby); 
časopisy (periodiká); papierové alebo plastové 
vrecká a tašky na balenie; školské potreby (pa-
piernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné po-
hľadnice; ročenky; kalendáre; písacie súpravy (pa-
piernický tovar); grafické znaky; samolepky (pa-
piernický tovar); komiksy; kopírovací papier (pa-
piernický tovar); letáky; obálky na dokumenty 
(papiernický tovar); bankovky. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; komerčné infor-
mačné kancelárie; rozširovanie reklamných ozna-
mov; fotokopírovacie služby; prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení; poradenstvo pri organi-
zovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne 
poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pí-
sanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; roz-
množovanie dokumentov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum 
trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prenájom reklamných materiá-
lov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej čin-
nosti; vydávanie reklamných textov; reklama; roz-
hlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
stenografické služby; televízna reklama; prepiso-
vanie správ (kancelárske práce); aranžovanie vý-
kladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
marketingový prieskum; správa počítačových sú-
borov; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spraco-
vanie textov; služby predplácania novín a časopi-
sov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; 
odborné obchodné riadenie umeleckých činností; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
prenájom fotokopírovacích strojov; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií  
 
 

v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porov-
návania cien; prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; predplatné telekomunikačných služieb 
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); fakturácie; písanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu predaja; tvorba re-
klamných filmov; obchodný manažment pre špor-
tovcov; marketing; telemarketingové služby; pre-
nájom predajných stánkov; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných informá-
cií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; on line poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných 
materiálov; prenájom bilbordov; písanie životopi-
sov (pre tretie osoby); indexovanie webových 
stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa 
programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej 
doprave; správa spotrebiteľských vernostných 
programov; písanie textov scenárov na reklamné 
účely; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; obchodné spros-
tredkovateľské služby v oblasti priraďovania po-
tenciálnych súkromných investorov k podnikate-
ľom, ktorí žiadajú o financovanie; výroba telešo-
pingových programov; poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie ob-
chodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja 
tovarov a služieb sponzorovaním športových pod-
ujatí; cielený marketing; vonkajšia reklama; malo-
obchodné služby s umeleckými dielami poskyto-
vané galériami. 
42 - Výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; 
navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; poži-
čiavanie počítačov; počítačové programovanie; ka-
librácia; tvorba počítačového softvéru; aktualizo-
vanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti 
návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické 
dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie počí-
tačového softvéru; výskum a vývoj nových výrob-
kov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu vý-
robkov (priemyselné dizajnérstvo); obnovovanie 
počítačových databáz; údržba počítačového soft-
véru; analýzy počítačových systémov; návrh počí-
tačových systémov; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; prevod údajov alebo dokumen-
tov z fyzických médií na elektronické médiá; tvor-
ba a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); inštalácia počítačového softvé-
ru; prevod (konverzia) počítačových programov 
alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti 
počítačových programov; prenájom webových  
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serverov; ochrana počítačov proti počítačovým ví-
rusom; poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové 
monitorovanie počítačových systémov; poraden-
stvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie 
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); pora-
denstvo v oblasti informačných technológií; prená-
jom počítačových serverov (serverhosting); zálo-
hovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie 
elektronických údajov; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poskytovanie 
počítačových technológií prostredníctvom interne-
tu (cloud computing); externé poskytovanie slu-
žieb v oblasti informačných technológií; technolo-
gické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počíta-
čových technológií; poradenstvo v oblasti počíta-
čovej bezpečnosti; navrhovanie interiérov; tvorba 
a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické 
služby); poradenstvo v oblasti internetovej bez-
pečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; 
kódovanie údajov; monitorovanie počítačových 
systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osob-
ných identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické 
monitorovanie činnosti kreditných kariet na ziste-
nie podvodov prostredníctvom internetu; poskyto-
vanie počítačovej platformy prostredníctvom in-
ternetu (PaaS). 

(540) 

  
 

(591) hnedá,sivá 
(731) Skyhigh Media s.r.o., Grösslingova 4131/40, 811 09 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 670-2018 
(220) 26.3.2018 

 11 (511) 16, 35, 42 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; pla-

gáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; kancelárske štipce; spony na perá; zoší-
vačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; ore-
závacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelek-
trické); knižné zarážky; spisové obaly (papiernic-
ký tovar); ceruzky; noviny; periodiká; zoraďovače, 
šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kance-
lárske použitie; podložky pod pivové poháre; líst-
ky; tlačiarenské štočky; skicáre; útržkové bloky; 
držiaky na písacie potreby; brožúry; výšivkové 
vzory; pripináčiky; zošity; typy, tlačové písmo; 
poznámkové zošity; rysovacie uholníky, príložní-
ky; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zaria-
dení; kartotékové lístky; hárky papiera; katalógy; 
sádzacie rámy (polygrafia); obaly na doklady; čís-
lice (tlačiarenské typy); zoraďovače (kancelárske 
potreby); toaletný papier; knihy; tlačiarenské typy 
(písmená a číslice); obaly (papiernický tovar); 
kancelárske štipce; grafické vzory (tlačoviny);  
 

 obálky (papiernický tovar); baliaci papier; puzdrá 
na perá, perečníky; písacie potreby; gumy na gu-
movanie; dierovačky (kancelárske potreby); foto-
grafie (tlačoviny); pečiatky; tlačivá (formuláre); 
kancelárske potreby okrem nábytku; grafické rep-
rodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačo-
viny; podklady na tlačenie, nie textilné; tlačené 
publikácie; príručky; listový papier; brožované 
knihy; papiernický tovar; pastelky; plniace perá; 
prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy 
(periodiká); papierové alebo plastové vrecká a taš-
ky na balenie; školské potreby (papiernický tovar); 
záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; ročenky; 
kalendáre; písacie súpravy (papiernický tovar); 
grafické znaky; samolepky (papiernický tovar); 
komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); 
letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); 
bankovky. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; komerčné infor-
mačné kancelárie; rozširovanie reklamných ozna-
mov; fotokopírovacie služby; prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení; poradenstvo pri organi-
zovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne 
poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pí-
sanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; roz-
množovanie dokumentov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum 
trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prenájom reklamných materiá-
lov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej čin-
nosti; vydávanie reklamných textov; reklama; roz-
hlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
stenografické služby; televízna reklama; prepiso-
vanie správ (kancelárske práce); aranžovanie vý-
kladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
marketingový prieskum; správa počítačových sú-
borov; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spraco-
vanie textov; služby predplácania novín a časopi-
sov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; 
odborné obchodné riadenie umeleckých činností; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
prenájom fotokopírovacích strojov; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
prehľad tlače (výstrižkové služby); služby porov-
návania cien; prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
 
 



154 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

a služieb; predplatné telekomunikačných služieb 
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); fakturácie; písanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu predaja; tvorba re-
klamných filmov; obchodný manažment pre špor-
tovcov; marketing; telemarketingové služby; pre-
nájom predajných stánkov; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných informá-
cií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; on line poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných 
materiálov; prenájom bilbordov; písanie životopi-
sov (pre tretie osoby); indexovanie webových 
stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa 
programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej 
doprave; správa spotrebiteľských vernostných 
programov; písanie textov scenárov na reklamné 
účely; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; obchodné spro-
stredkovateľské služby v oblasti priraďovania po-
tenciálnych súkromných investorov k podnikate-
ľom, ktorí žiadajú o financovanie; výroba telešo-
pingových programov; poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie ob-
chodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja 
tovarov a služieb sponzorovaním športových pod-
ujatí; cielený marketing; vonkajšia reklama; malo-
obchodné služby s umeleckými dielami poskyto-
vané galériami. 
42 - Výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; 
navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; poži-
čiavanie počítačov; počítačové programovanie; ka-
librácia; tvorba počítačového softvéru; aktualizo-
vanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti 
návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické 
dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie počí-
tačového softvéru; výskum a vývoj nových výrob-
kov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu vý-
robkov (priemyselné dizajnérstvo); obnovovanie 
počítačových databáz; údržba počítačového soft-
véru; analýzy počítačových systémov; návrh počí-
tačových systémov; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; prevod údajov alebo dokumen-
tov z fyzických médií na elektronické médiá; tvor-
ba a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); inštalácia počítačového softvé-
ru; prevod (konverzia) počítačových programov 
alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti 
počítačových programov; prenájom webových ser-
verov; ochrana počítačov proti počítačovým víru-
som; poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové 
monitorovanie počítačových systémov; poraden-
stvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie  
 
 

softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); pora-
denstvo v oblasti informačných technológií; prená-
jom počítačových serverov (serverhosting); zálo-
hovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie 
elektronických údajov; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poskytovanie 
počítačových technológií prostredníctvom interne-
tu (cloud computing); externé poskytovanie slu-
žieb v oblasti informačných technológií; technolo-
gické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počíta-
čových technológií; poradenstvo v oblasti počíta-
čovej bezpečnosti; navrhovanie interiérov; tvorba 
a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické 
služby); poradenstvo v oblasti internetovej bez-
pečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; 
kódovanie údajov; monitorovanie počítačových 
systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osob-
ných identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické 
monitorovanie činnosti kreditných kariet na ziste-
nie podvodov prostredníctvom internetu; poskyto-
vanie počítačovej platformy prostredníctvom in-
ternetu (PaaS). 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, tyrkysová, béžová, ružová, zelená 
(731) Skyhigh Media s.r.o., Grösslingova 4131/40, 811 09 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 687-2018 
(220) 28.3.2018 

 11 (511) 41, 43 
(511) 41 - Vzdelávanie; organizovanie výcvikov, kur-

zov, školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; prechodné 
ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) Fialová PANTONE 266 C, CMYK -75-75-2-0, 
Biela CMYK-0-0-0-0, Hnedá CMYK-5-45-80-5, 
Zelená CMYK-75-20-53-30, PANTONE hnedá -
7411 C, zelená -2462 C 

(731) Tatranský Permon, a.s., Pribylina 1486, 032 42 
Pribylina, SK; 

(740) Gasidlo Ivan, JUDr., PhD., Pribylina, SK; 
 
 

(210) 688-2018 
(220) 28.3.2018 

 11 (511) 41, 43 
(511) 41 - Vzdelávanie; organizovanie výcvikov, kur-

zov, školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
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43 - Reštauračné (stravovacie) služby; prechodné 
ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) Fialová PANTONE 266 C, CMYK -75-75-2-0, 
Biela CMYK -0-0-0-0 

(731) Tatranský Permon, a.s., Pribylina 1486, 032 42 
Pribylina, SK; 

(740) Gasidlo Ivan, JUDr., PhD., Pribylina, SK; 
 
 

(210) 689-2018 
(220) 28.3.2018 

 11 (511) 41, 43 
(511) 41 - Vzdelávanie; organizovanie výcvikov, kur-

zov, školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; prechodné 
ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) Fialová PANTONE 266 C, CMYK -75-75-2-0, 
Biela CMYK -0-0-0-0, Prechod Zlatej CMYK 1-
0-18-90-0, 2-0-0-22, 3-7-33-88-18, 5-0-0-22-0, 
PANTONE - zlatá- 7403 C 

(731) Tatranský Permon, a.s., Pribylina 1486, 032 42 
Pribylina, SK; 

(740) Gasidlo Ivan, JUDr., PhD., Pribylina, SK; 
 
 

(210) 690-2018 
(220) 28.3.2018 

 11 (511) 41, 43 
(511) 41 - Vzdelávanie; organizovanie výcvikov, kur-

zov, školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; prechodné 
ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) Fialová pantone 266 C, CMYK -75-75-2-0, Biela 
CMYK -0-0-0-0 

(731) Tatranský Permon, a.s., Pribylina 1486, 032 42 
Pribylina, SK; 

(740) Gasidlo Ivan, JUDr., PhD., Pribylina, SK; 
 
 

(210) 693-2018 
(220) 28.3.2018 

 11 (511) 5, 43, 44 
(511) 5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-

pravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; vý-
živové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prí-
pravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 
43 - Stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) 
služby; bary (služby); poskytovanie jedla v nočných 
kluboch; kaviarne; vinárne (služby); rýchle občer-
stvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a ná-
pojov na objednávku (ketering); rezervovanie miest 
v reštauráciách; rezervácie jedál v reštauráciách; 
prechodné ubytovanie; požičiavanie stoličiek, 
stolov, obrusov a nápojového skla; poskytovanie 
poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti 
služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; 
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služ-
by; poradenstvo v oblasti výživy; poradenstvo  
v oblasti zdravia; poskytovanie poradenstva, kon-
zultácií a informácií v oblasti služieb uvedených  
v triede 44 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) fialová, ružová, biela 
(731) Tomek Dominik, Gercenova 1160/33, 851 01 Bra-

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

va, SK; 
 
 

(210) 694-2018 
(220) 28.3.2018 

 11 (511) 5, 43, 44 
(511) 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 ľudí a zvieratá; náplasti, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prí-
pravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 
43 - Stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) 
služby; bary (služby); poskytovanie jedla v noč-
ných kluboch; kaviarne; vinárne (služby); rýchle 
občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových je-
dál a nápojov na objednávku (ketering); rezervo-
vanie miest v reštauráciách; rezervácie jedál v reš-
tauráciách; prechodné ubytovanie; požičiavanie  
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stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; pos-
kytovanie poradenstva, konzultácií a informácií  
v oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoz-
namu. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľ-
nohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby; po-
radenstvo v oblasti výživy; poradenstvo v oblasti 
zdravia; poskytovanie poradenstva, konzultácií  
a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 
44 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) čierna, sivá, biela 
(731) Tomek Dominik, Gercenova 1160/33, 851 01 Bra-

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

va, SK; 
 
 

(210) 697-2018 
(220) 28.3.2018 

 11 (511) 5, 43, 44 
(511) 5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-

pravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; vý-
živové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prí-
pravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 
43 - Stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) 
služby; bary (služby); poskytovanie jedla v noč-
ných kluboch; kaviarne; vinárne (služby); rýchle 
občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových je-
dál a nápojov na objednávku (ketering); rezervo-
vanie miest v reštauráciách; rezervácie jedál v reš-
tauráciách; prechodné ubytovanie; požičiavanie 
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; pos-
kytovanie poradenstva, konzultácií a informácií  
v oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoz-
namu. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľ-
nohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby; po-
radenstvo v oblasti výživy; poradenstvo v oblasti 
zdravia; poskytovanie poradenstva, konzultácií  
a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 
44 tohto zoznamu. 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) hnedá, biela 
(731) Tomek Dominik, Gercenova 1160/33, 851 01 Bra-

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

va, SK; 
 
 

(210) 699-2018 
(220) 28.3.2018 

 11 (511) 1, 44 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ne-
spracované umelé živice; pôdne hnojivá; che-
mické prípravky na konzervovanie potravín; poľ-
nohospodárske chemikálie okrem fungicídov, 
herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie 
buriny a parazitov; chemické prípravky na zlep-
šenie pôdy; dusíkaté hnojivá; priemyselné che-
mikálie; prípravky na hnojenie; fosfáty (hnojivá); 
superfosfáty (hnojivá); soli (hnojivá); chemikálie 
pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, in-
sekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; 
zeminy na pestovanie; hlina; rašelina (hnojivo); 
zemina do kvetináčov. 
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
služby. 

(540) FLOVENAL 
(731) FLOVENAL s.r.o., Nerudova 6, 040 01 Košice-

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

šov, SK; 
 
 

(210) 701-2018 
(220) 3.4.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 
(511) 9 - Pásky na záznam zvuku; audiovizuálne prijí-

mače; zariadenia na spracovanie údajov; nosiče 
tmavých platní (fotografia); zariadenia na prenos 
zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové 
prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne pri-
jímače; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); vi-
deopásky; exponované kinematografické filmy; 
materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); 
magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda-
jov; videokamery; kazetové prehrávače; prehrá-
vače kompaktných diskov; videokazety; sťahova-
teľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové 
súbory; elektrické a elektronické prístroje dodá-
vajúce efekty hudobným nástrojom. 
16 - Brožúry; grafické vzory (tlačoviny); fotogra-
fie; grafické reprodukcie; časopisy; grafické zna-
ky; letáky. 
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35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných oznamov; fotokopírovacie služby; spros-
tredkovateľne práce; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; prie-
skum trhu; prenájom reklamných materiálov; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; vzťahy s verejnosťou; televízna rekla-
ma; marketingový prieskum; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; prieskum 
verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; online 
reklama na počítačovej telekomunikačnej sieti; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; navrhovanie reklam-
ných materiálov; písanie textov scenárov na re-
klamné účely; záznamy písomnej komunikácie  
a údajov; výroba telešopingových programov; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s ve-
rejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama); vonkajšia reklama. 
38 - Televízne vysielanie; telefonická komuniká-
cia; telexové služby; spravodajské kancelárie; 
vysielanie káblovej televízie; komunikácia mo-
bilnými telefónmi; informácie v oblasti teleko-
munikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo iný-
mi elektronickými komunikačnými prostriedka-
mi; prenájom prístrojov na prenos správ; komu-
nikácia prostredníctvom optických sietí; prenos 
signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zob-
razovacie tabule (telekomunikačné služby); pos-
kytovanie telekomunikačného pripojenia do sve-
tovej počítačovej siete; telekonferenčné služby; 
poskytovanie telekomunikačných kanálov na te-
lenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové 
vysielanie; videokonferenčné služby; poskytova-
nie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát 
(streaming); rádiová komunikácia; prenos video-
nahrávok na objednávku. 
39 - Informácie o dopravnej premávke. 
40 - Spracovanie kinematografických filmov. 
41 - Zábava; prenájom kinematografických prístro-
jov; filmové štúdiá; organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; telesná výchova; rozhla-
sová zábava; vyučovanie; vzdelávanie; požičia-
vanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinema-
tografických filmov; produkcia filmov (nie re-
klamných); tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; divadelné predstavenia; televízna zá-
bava; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie živých vystúpení; premietanie kinema-
tografických filmov; organizovanie športových súťa-
ží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický 
výcvik (ukážky); nahrávacie štúdiá (služby); prená-
jom videorekordérov; požičiavanie videopások; or-
ganizovanie plesov; náboženská výchova; požičiava-
nie videokamier; písanie textov scenárov nie na re-
klamné účely; strihanie videopások; titulkovanie; fo-
tografické reportáže; reportérske služby; nahrávanie 
videopások; fotografovanie na mikrofilm; organi-
zovanie a vedenie koncertov; hudobná tvorba; pí-
sanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); 
poskytovanie nesťahovateľných filmov a televíz-
nych programov prostredníctvom služieb na pre-
nos videí (na požiadanie). 
 
 

42 - Meteorologické informácie; počítačové prog-
ramovanie; tvorba počítačového softvéru; grafické 
dizajnérstvo; prevod údajov alebo dokumentov  
z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); 
hosťovanie na počítačových stránkach (webových 
stránkach); prevod (konverzia) počítačových prog-
ramov alebo údajov (nie fyzický); digitalizácia 
dokumentov (skenovanie); poskytovanie softvéru 
prostredníctvom internetu (SaaS); uchovávanie 
elektronických údajov; predpovede počasia. 
43 - Domovy dôchodcov; hotelierske služby; ba-
ry (služby); turistické ubytovne; penzióny; ka-
viarne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 

(540) Televízia Slovan 
(731) Kotlár Peter, MUDr., A. Kmeťa 13 - Bussiness 

centrum Slovan, 036 01 Martin, SK; 
 
 

(210) 706-2018 
(220) 13.4.2018 

 11 (511) 44 
(511) 44 - Soláriá (služby). 
(540) 

  
(591) charcoal (tmavosivá) RGB - 61 - 61 - 63, grey (si-

vá) RGB - 256 - 257 - 258, white (biela) RGB - 255 -
255 -255 

(731) BE BROWN LONDON, s.r.o., Malohontská 2594, 
979 01 Rimavská Sobota, SK; 

 
 

(210) 737-2018 
(220) 4.4.2018 

 11 (511) 18, 25, 35, 40 
(511) 18 - Kabelky; tašky; batohy, plecniaky; peňažen-

ky; kožušiny; koža (surovina alebo polotovar); ko-
ženka; imitácie kože; moleskin (imitácia kože); 
kožené šnúrky; kožené remienky; aktovky (kožená 
galantéria); kufre; diplomatické kufríky; kufrík na 
toaletné potreby (prázdny); tašky na kolieskach; 
cestovné obaly na odevy; puzdrá na kľúče; 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 úbo-
ry; trikoty (cvičebné úbory); plavky; plážové oble-
čenie; legíny; gamaše; spodná bielizeň; detské no-
havičky (bielizeň); dámske nohavičky; podprsen-
ky; spodničky; šnurovačky; body (spodná bieli-
zeň); kombiné (spodná bielizeň); podväzky; krátke 
pánske spodky (trenírky); krátke priliehavé pánske 
spodky (slipy); pyžamá; župany; oblečenie pre bá- 
 



158 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

bätká; oblečenie pre deti; pančuchy; pančuchy ab-
sorbujúce pot; ponožky pohlcujúce pot; pančuško-
vé nohavice; ponožky; spodná bielizeň 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; ruka-
vice (oblečenie); palčiaky; rukávniky; pokrývky 
hlavy; čiapky; priliehavé čiapky; šilty (pokrývky 
hlavy); klobúky; baretky; čelenky (oblečenie); 
chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); šatky, 
šály; šerpy; vreckovky do saka; boa (ozdoba z pe-
ria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); kožu-
šinové štóly; sárí; sarongy (veľké šatky na odieva-
nie); nepremokavé odevy; oblečenie pre motoris-
tov; cyklistické oblečenie; kombinézy (oblečenie); 
lyžiarske rukavice; vrecká na odevy; pracovné 
plášte; zástery; maškarné kostýmy; obuv; športová 
obuv; vysoká obuv; šnurovacie topánky; členkové 
topánky; nízke čižmy; topánky; dreváky; sandále; 
plážová obuv; obuv na kúpanie; galoše; plátenná 
obuv; papuče; vložky 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; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu pros-
tredníctvom internetu; kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom a vývozom; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; odbor-
né obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; re-
klama; marketing; rozširovanie reklamných ozna-
mov; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
organizovanie módnych prehliadok na podporu 
predaja; zásielkové reklamné služby; prenájom re-
klamných plôch; správa spotrebiteľských vernost-
ných programov; podpora predaja (pre tretie oso-
by); organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; organizovanie obchodných alebo rekla-
mných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; aranžovanie 
výkladov; prenájom predajných stánkov; obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
35 a 40 tohto zoznamu. 
40 - Krajčírstvo; dámske krajčírstvo, šitie; úpravy 
a prešívanie oblečenia; zostavovanie tovarov na 
objednávku (pre tretie osoby); lemovanie alebo 
obšívanie tkanín; vyšívanie; strihanie látok (stri-
hová služba); úprava tkanín; úprava textílií; nekr-
čivá úprava šatstva. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) Abdurrahman Onur, Bystré 359, 094 34 Bystré, 

SK; 
(740) Korch Miroslav, JUDr., Humenné, SK; 

 
 

(210) 747-2018 
(220) 5.4.2018 

 11 (511) 9, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 41, 43 

(511) 9 - Reflexné prvky na oblečenie na zabránenie 
dopravným nehodám; zvukové signálne zariade-
nia; akustické vedenia; gramofónové platne; sčíta-
vacie stroje; liehomery; prístroje na rozbor potra-
vín; antény; audiovizuálne vyučovacie prístroje; 
hudobné mincové automaty; váhy; magnetofóny; 
magnetické pásky; lístkové automaty; slnečné clo-
ny (optika); reproduktorové skrinky; nosiče zvu-
kových nahrávok; blikavé svetlá (svetelné signá-
ly); ochranné prilby; počítadlá; šnúrky na okuliare; 
detektory falošných mincí; kreslené filmy; akus-
tické membrány; reproduktory, amplióny; gramo-
fóny; fotoblesky; fluorescenčné obrazovky; pre-
mietacie plochy, plátna; zobrazovacie dosky (foto-
grafia); vysielače elektronických signálov; pásky 
na záznam zvuku; mechanické značky; nabíjačky 
batérií; rádiá; ochranné rukavice; audiovizuálne 
prijímače; hologramy; zariadenia na spracovanie 
údajov; diaprojektory; signalizačné návestné lam-
páše; lasery (nie na lekárske použitie); svetelné ta-
bule; neónové reklamy; okuliare; megafóny; rých-
lomery (fotografia); mikrofóny; navigačné nástro-
je; optické prístroje a nástroje; nahraté počítačové 
programy; svetelné alebo mechanické signalizačné 
panely; parkovacie hodiny; zvončeky (poplašné 
zariadenia); premietacie prístroje; autorádiá; tele-
fónne prístroje; svetelné alebo mechanické náves-
tidlá; vyučovacie prístroje; sirény; zariadenia na 
prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; 
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; tele-
vízne prijímače; čítacie zariadenia (pre účinkujú-
cich); videopásky; hlasovacie zariadenia; svetelné 
bóje, majáky; signalizačné bóje, exponované fil-
my; bzučiaky, registračné pokladnice; magnetické 
identifikačné karty; magnetické disky; pružné dis-
ky; videorekordéry; exponované kinematografické 
filmy; puzdrá na okuliare; ozvučnice ampliónov; 
audiovizuálne kompaktné disky; optické kom-
paktné disky; počítačové operačné programy (na-
hraté); počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); elektronické perá (vizuálne zobrazova-
cie zariadenia); kódované magnetické karty; elek-
trické regulátory svetla; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; optické disky; počítačové 
hry (softvér); videokazety; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľ-
né); slúchadlá; indikátory smeru vetra (veterné ru-
kávy); elektronické svetelné ukazovadlá (vyučo-
vacie pomôcky); bankomaty; identifikačné magne-
tické náramky; sťahovateľné hudobné súbory; 
sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; šnúr-
ky na mobilné telefóny; tašky na notebooky; obaly 
na notebooky; počítačové softvérové aplikácie 
(sťahovateľné); kódované karty na odomykanie 
dverí; 3D okuliare; digitálne tabule; inteligentné 
náramky (meracie prístroje); reflexné vesty; bez-
pečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); nabíjacie 
stanice pre elektromobily; interaktívne terminály  
s dotykovými displejmi; zvukové rozhrania; elek-
tronické interaktívne tabule; elektronické partitúry 
(sťahovateľné). 
14 - Ingoty z drahých kovov; amulety (klenotnícke 
výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); príve-
sky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke  
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výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky 
z drahých kovov (klenotnícke výrobky); náhrdel-
níky (klenotnícke výrobky); medailóny (klenot-
nícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); 
hodiny; náramkové hodiny; slnečné hodiny; chro-
nografy (hodinky); spony na kravaty; mince; dia-
manty; medené žetóny; klenotnícke výrobky; me-
daily; drahé kovy (surovina alebo polotovar); so-
chy z drahých kovov; zliatiny drahých kovov; ume-
lecké diela z drahých kovov; škatuľky, schránky  
z drahých kovov; figuríny z drahých kovov; sošky  
z drahých kovov; náušnice; manžetové gombíky; 
odznaky z drahých kovov; krúžky na kľúče (s prí-
veskom alebo ozdobou); šperkovnice; textilné vy-
šívané náramky (bižutéria); prívesky na kľúče. 
16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; spony na perá; albumy; ob-
razy; tlače (rytiny); knižné zarážky; architektonic-
ké modely; spisové obaly (papiernický tovar); ry-
tiny; umelecké litografie; obrazy (maľby) zarámo-
vané alebo nezarámované; ceruzky; noviny; perio-
diká; atlasy; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); 
podložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; 
útržkové bloky; brožúry; výšivkové vzory; pečate; 
pečatidlá; materiály na pečatenie; zošity; zásuvky 
na rozdeľovanie a počítanie mincí; vzory na kopí-
rovanie; typy, tlačové písmo; poznámkové zošity; 
mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a za-
riadení; kartón, lepenka; tuby z kartónu; katalógy; 
spevníky; obaly na doklady; zoraďovače (kance-
lárske potreby); toaletný papier; knihy; tlačiaren-
ské typy (písmená a číslice); papierové kornúty; 
obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický to-
var); mechanické ceruzky; obtlačky; grafické vzo-
ry (tlačoviny); diagramy; baliaci papier; puzdrá na 
perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (papie-
rové pečate); fotografie (tlačoviny); pečiatky; úč-
tovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej drvi-
ny; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem 
nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobraze-
nia; časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; tla-
čoviny; tlačené publikácie; príručky; listový pa-
pier; stolové prestieranie z papiera; litografie; pa-
ragóny; papierové vreckovky; papierové obrusy; 
olejotlače; záložky do kníh; papierové pečate; pa-
piernický tovar; krajčírske strihy; baliace plastové 
fólie; zariadenia na paspartovanie fotografií; stoja-
ny na fotografie; nákresy; plniace perá; portréty; 
rozmnožovacie stroje a prístroje; prospekty; kni-
hárske potreby; perá (kancelárske potreby); časo-
pisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecká  
a tašky na balenie; školské potreby (papiernický 
tovar); poštové známky; etiketovacie kliešte; le-
piace pásky na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; ročenky; kalendáre; samolepky pre do-
mácnosť a na kancelárske použitie; papierové 
podbradníky; papierové alebo lepenkové krabice; 
papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papie-
rové podložky pod poháre; oznámenia (papiernic-
ký tovar); fólie z regenerovanej celulózy na bale-
nie; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; 
papierové servítky; papierové obrúsky (prestiera-
nie); písacie súpravy (papiernický tovar); kalamá-
re; obaly na súravy písacích potrieb; grafické zna-
ky; papierové alebo lepenkové pútače; papierové 
alebo lepenkové etikety; papierové utierky; papie-
rové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky 
(papiernický tovar); komiksy; hudobné blahožela- 
 

nia (pohľadnice); obežníky; písacie nástroje; prí-
stroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; 
ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo 
stužkárska galantéria; sponky na bankovky; ná-
kupné karty (nie na hranie); letáky; obálky na do-
kumenty (papiernický tovar); bankovky; papierové 
obrusy (behúne); tlačené partitúry; papierové sto-
lové vlajky a vlajočky; identifikačné visačky (kan-
celárske potreby); navíjačky na identifikačné vi-
sačky (kancelárske potreby); štipce na identifikač-
né visačky (kancelárske potreby). 
19 - Reklamné stĺpy (nekovové); nekovové balus-
trády (stĺpikové zábradlia); trhové stánky; kovové 
priečky; konštrukcie (nekovové); pamätné tabule 
(nekovové); pomníky (nekovové); stožiare (neko-
vové); vonkajšie plášte budov (nekovové); ploty 
(nekovové); brány (nekovové); nekovové signali-
začné panely (nie svetelné, nie mechanické); ne-
kovové značky (nie svetelné, nie mechanické); so-
chy z kameňa, betónu a mramoru; kamenné, betó-
nové alebo mramorové sošky; kamenné, betónové 
alebo mramorové figuríny; umelecké diela z ka-
meňa, betónu a mramoru; zariadenia na umiestne-
nie bicyklov (nekovové); schodiská (nekovové); 
nekovové turnikety. 
20 - Včelie úle; zobrazovacie tabule; príborníky; 
lavičky (nábytok); kolísky; prepravky na fľaše; 
servírovacie stoly a pulty; nábytok; stoličky; se-
dadlá; vystavovacie stojany; figuríny; pulty; neko-
vové kontajnery (skladovacie, dopravné);stoly; 
servírovacie stolíky; drevené alebo plastové púta-
če; plastové nádoby (obaly); vtáčie klietky, búdky; 
nekovové sudy; nekovové poznávacie značky; ne-
kovové registračné značky; nekovové identifikač-
né štítky; nafukovacie vankúše (nie na lekárske 
účely); nafukovacie podušky (nie na lekárske úče-
ly); nafukovacie matrace (nie na lekárske účely); 
spletaná slama; sochy z dreva, vosku, sadry alebo 
plastov; zrkadlá; prútený alebo košikársky tovar; 
vitríny (nábytok); drevené, voskové, sadrové alebo 
plastové umelecké predmety; identifikačné ná-
ramky (nie kovové); pojazdné servírovacie stolíky; 
drevené, voskové, sadrové alebo plastové figuríny; 
vývesné štíty z dreva alebo plastov; reklamné na-
fukovacie predmety; plastové karty na otváranie 
dverí (nekódované, nie magnetické); papierové 
tienidlá; samostatne stojace deliace priečky (náby-
tok); nafukovací nábytok; vitríny na vystavovanie 
šperkov; plastové kľúče; plastové štítky; pultové 
stoly; drevené alebo plastové krabice; kempingové 
matrace. 
21 - Pivové poháre; sklenené nádoby (domáce po-
treby); poháre, šálky, hrnčeky na pitie; tepelnoizo-
lačné nádoby na nápoje (termosky); misy; fľaše; 
podnosy (tácne); karafy; držiaky na jedálne lístky; 
keramické výrobky pre domácnosť; formy na pe-
čenie (kuchynské náradie); sklené nádoby; formy 
na prípravu jedál; kuchynské dosky na krájanie; 
koreničky; hrnčiarske výrobky; kvetináče; hrnce, 
hrnčeky; potreby pre domácnosť; papierové tanie-
re; papierové podnosy pre domácnosť; keramické 
pekáče, panvice; porcelán; vázy; hrnčiarsky tovar; 
smetné nádoby; nádoby na použitie v domácnosti 
alebo v kuchyni; soľničky; jedálenské súpravy 
(riad); tanieriky pod šálky; porcelánové, keramic-
ké, kameninové, terakotové alebo sklenené sochy; 
porcelánové, keramické, kameninové, terakotové 
alebo sklenené sošky; porcelánové, keramické,  
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kameninové, terakotové alebo sklenené figuríny; 
porcelánové, keramické, kameninové, terakotové 
alebo sklenené umelecké predmety; cukorničky; 
taniere; bonboniéry (prázdne); kávové súpravy (sto-
lový riad); porcelánové alebo sklené vývesné štíty; 
flakóny; bytové skleníky (na pestovanie rastlín); 
formy na pečenie oblátok (nie elektrické); papie-
rové alebo plastové poháre; sklenené poháre; vare-
chy; jednorazové taniere; slamky na pitie; podlož-
ky na pečenie; kuchynské rukavice, chňapky; pre-
stieranie na stolovanie okrem textilného a papiero-
vého; pokladničky; handričky na leštenie. 
24 - Nažehľovacie textílie; textilné alebo plastové 
stolové vlajky; tkaniny; sieťovina; textilné mate-
riály; textílie; stolové behúne, nie papierové; pos-
teľné pokrývky; obrusy (okrem papierových); ces-
tovné deky; plachty; prikrývky; utierky na riad; 
posteľná bielizeň; stolová bielizeň (nie papierová); 
textilné uteráky; textilné vreckovky; plastové ma-
teriály (náhradky textílií); textilné alebo plastové 
závesy; textilné podložky pod poháre alebo taniere 
(prestieranie); textilné podložky na stôl (anglické 
prestieranie); netkané textílie; textilné etikety; tex-
tilné nástenné dekorácie; textilné prestieranie na 
stolovanie; posteľné pokrývky a prikrývky. 
25 - Pančuchy; obuv; baretky; pracovné plášte; 
čiapky; pleteniny; pletené šály; priliehavé čiapky; 
krátke kabátiky; šilty; opasky (časti odevov); ple-
tené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; ko-
šele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; ode-
vy; klobúky; pokrývky hlavy; kombinézy (obleče-
nie); kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); kravaty; 
nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; 
šerpy; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; sukne; 
športové tričká, dresy; zástery; šaty; uniformy; 
bundy; saká; papierové odevy; čelenky (obleče-
nie); šatky na krk; maškarné kostýmy; tričká; šály 
uviazané pod krkom; nohavicové sukne; legínsy; 
šatové sukne. 
26 - Stuhy do vlasov; sponky do vlasov; klobúko-
vé ozdoby (stužkársky tovar); bordúry, lemy, ob-
ruby (na odevy); lemovky; gombíky; náramenné 
pásky; brošne (doplnky oblečenia); výšivky (ga-
lantéria); ozdoby do vlasov; čipky, krajky; čipkár-
sky tovar; galantérny tovar okrem nití a priadzí; 
pásky (stužkársky tovar); nažehľovacie záplaty na 
opravu textilných výrobkov; odznaky na odevy, 
nie z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na tex-
tilné výrobky (galantéria); štartové čísla; ozdobné 
brošne; pásky, stuhy na vyznamenania; nášivky, 
aplikácie (galantéria); prívesky okrem klenotníc-
kych výrobkov a príveskov na kľúče; stuhy na 
klobúky; stužky do vlasov; stuhy a uviazané maš-
le, nie papierové, na balenie darčekov. 
28 - Hračky pre zvieratá chované v domácnosti; 
lopty na hranie; balóny na hranie; hračky; hracie 
žetóny; stavebnice; drobné darčeky alebo žartovné 
predmety rozdávané hosťom pri večierkoch; rap-
káče; spoločenské hry; hry; bábky; bábiky; diva-
delné masky; karnevalové masky; odevy pre bábi-
ky; kolobežky (hračky); delobuchy (pyrotechnické 
hračky); ozdoby na vianočné stromčeky (okrem 
osvetľovacích telies a cukroviniek); prístroje na 
hry; skejtbordy; medvedíky (hračky); stolové hry; 
plyšové hračky; vozidlá (hračky); hlavolamy (puz-
zle); hracie automaty uvádzané do činnosti vhode-
ním mince; hracie karty; hracie automaty (pačin-
ko); výherné hracie automaty; hracie automaty;  
 

papierové čiapky na spoločenské zábavy; žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; 
mäkké hračky; hracie videoautomaty; vreckové 
hry s LCD displejom; arkádové hracie videoauto-
maty; hračkárske modely; figúrky (hračky); masky 
(hračky); dróny (hračky); roboti (hračky); hracie 
deky pre batoľatá; detské dečky spojené s plyšo-
vou hračkou. 
29 - Želatína; pokrmové tuky; maslo; krvavé jater-
nice; vývary (bujóny); konzervované ovocie; úde-
niny; zemiakové lupienky; zemiakové hranolčeky; 
kyslá kapusta; džemy; mrazené ovocie; polievky; 
konzervovaná, varená, sušená, nakladaná zelenina; 
syry; mlieko; ovocná dreň; mäso; ryby (neživé); 
huspenina; divina; šunka; jogurt; mäsové výťažky; 
kefír (mliečny nápoj); kumys (mliečny nápoj); 
mliečne výrobky; slanina; marmelády; spracované 
škrupinové ovocie; vajcia; klobásy, salámy, párky; 
solené potraviny; zeleninové šaláty; ovocné šaláty; 
bravčová masť; držky; plátky sušeného ovocia; 
spracovaný peľ (potravina); konzervované mäso; 
konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou; párky 
v cestíčku; zemiakové vločky; lúpané slnečnicové 
semená; lúpané tekvicové semená; kompóty; kyslé 
mlieko; sušené mlieko; vyprážané cibuľové krúž-
ky; jedlý hmyz (neživý); zemiakové knedle; párky 
na prípravu hotdogov; črevá na klobásy (prírodné 
alebo umelé); lisovaná ovocná pasta. 
30 - Cestoviny; cukrovinky na zdobenie vianoč-
ných stromčekov; bylinkové čaje (nie na lekárske 
použitie); aromatické prípravky do potravín; kore-
niny; nekysnutý chlieb; sucháre; sušienky, keksy; 
cukríky; oblátky; kakao; káva; zákusky, koláče; 
prípravky z obilnín; žuvačky; čaj; čokoláda; chu-
ťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; ku-
kuričné vločky; kukuričné pukance; smotanové 
zmrzliny; palacinky; príchute do potravín (okrem 
éterických esencií a esenciálnych olejov); kuchyn-
ská soľ; prírodné sladidlá; korenie; perníky, me-
dovníky; cukor; prášok do pečiva; ľad (prírodný 
alebo umelý); glukóza na prípravu jedál; ocot; ke-
čup; kvások; droždie; med; horčica; rezance; plne-
né koláče; sendviče; jemné pečivárske výrobky; 
pečivo (rožky); pizza; pudingy; ryža; omáčky 
(chuťové prísady); torty; pečivo s mäsovou nápl-
ňou; zmrzliny; potravinárske príchute okrem esen-
ciálnych olejov; aromatické prísady do nápojov 
(okrem esenciálnych olejov); ovsené potraviny; 
kávové nápoje; čokoládové nápoje; čajové nápoje; 
marináda (chuťové prísady); propolis; včelia ka-
šička; paradajková omáčka; majonézy; slané peči-
vo (krekery); ovocné želé (cukrovinky); müsli; 
strúhanka; mäsové šťavy; konzervované záhradné 
bylinky (chuťové prísady); jedlá z rezancov; mari-
nády; syrové sendviče (cheeseburgers); pesto (ba-
zalková omáčka); omáčky na cestoviny; cereálne 
tyčinky; cestá na jedlá; cestá na zákusky; kvety  
a listy rastlín (náhradky čaju); knedle; hotdogy 
(teplé párky v rožku); spracované semená použí-
vané ako koreniny; cukríky na osvieženie dychu; 
žuvačky na osvieženie dychu. 
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; nealko-
holické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápo-
jov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; si-
rupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); minerálne 
vody (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; 
mušty; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); siru-
py na výrobu limonád; hroznový mušt (nekvase- 
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ný); sóda; nealkoholické nápoje; sýtené vody; 
ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zelenino-
vé nápoje. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; des-
tilované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); kok-
taily; víno; džin; likéry; medovina; griotka; lieho-
viny; brandy, vínovica; hruškový mušt (alkoholic-
ký); whisky; alkoholové extrakty (tinktúry); alko-
holické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje  
s ovocím; rum; vodka; vopred pripravené miešané 
alkoholické nápoje (nie s pivom). 
34 - Zápalky; tabak; vrecúška na tabak; zapaľova-
če pre fajčiarov; fajky; cigary; cigarety; zápalkové 
škatuľky; popolníky pre fajčiarov. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; komerčné infor-
mačné kancelárie; rozširovanie reklamných ozna-
mov; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení 
obchodných alebo priemyselných podnikov; aktu-
alizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prená-
jom reklamných materiálov; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); televízna reklama; 
reklamné agentúry; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; marke-
tingový prieskum; odborné obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mien-
ky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja 
(pre tretie osoby); odborné obchodné riadenie 
umeleckých činností; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; on line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
prenájom predajných automatov; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie 
módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba 
reklamných filmo; marketing; telemarketingové 
služby; prenájom predajných stánkov; on line pos-
kytovanie obchodného priestoru pre nákupcov  
a predajcov tovarov a služieb; prenájom billboar-
dov; správa spotrebiteľských vernostných progra-
mov; písanie textov scenárov na reklamné účely; 
dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; 
cielený marketign; vonkajšia reklama. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; prenájom dekorácií na predstavenia; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlaso-
vá zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových 
nahrávok; požičiavanie kinematografických fil-
mov; produkcia filmov (nie reklamných); vydáva-
nie kníh; požičiavanie rozhlasových a televíznych 
prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; varietné predstavenia; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; televízna zábava; prenájom divadelných ku- 
 

lís; výchovnozábavné klubové služby; organizo-
vanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
diskotéky (služby); informácie o výchove a vzde-
lávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická čin-
nosť); informácie o možnostiach zábavy; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
služby poskytované prázdninovými tábormi (zá-
bava); organizovanie živých vystúpení, festivalov, 
party stretnutí, zábavných a spoločenských podu-
jatí; premietanie kinematografických filmov; or-
ganizovanie športových súťaží; plánovanie a orga-
nizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); 
informácie o možnostiach rekreácie; prenájom 
štadiónov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie sympózií; organizovanie  
a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie 
súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné 
predstavenia; organizovanie lotérií; organizovanie 
plesov; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); požičiavanie audioprístrojov; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a tele-
víznych štúdií; požičiavanie videokamier; online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; kara-
oke služby; nočné kluby (zábava); fotografické re-
portáže; fotografovanie; služby agentúr ponúkajú-
cich vstupenky na zábavné podujatia; organizova-
nie a vedenie koncertov; organizovanie módnych 
prehliadok na zábavné účely; prenájom športových 
plôch; služby diskdžokejov; hudobná tvorba; on 
line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti 
kopírovania); on line poskytovanie videozázna-
mov (bez možnosti kopírovania); organizovanie  
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; 
prenájom umeleckých diel. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné je-
dálne; prenájom prechodného ubytovania; reštau-
račné (stravovacie) služby; samoobslužné reštau-
rácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služ-
by); prenájom prenosných stavieb; požičiavanie 
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; pre-
nájom prednáškových sál; požičiavanie turistic-
kých stanov; požičiavanie prístrojov na prípravu 
jedál. 

(540) 

  
 

(591) červená, tmavo modrá, svetlo modrá, zelená, žltá, 
hnedá 

(731) Križan Kamil, Povraznícka 16, 811 05 Bratisla-
va, SK; Borik Marek, Ing., J. Bottu 3, 984 01 Lu-
čenec, SK; 
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(210) 757-2018 
(220) 6.4.2018 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Opioidné farmaceutické prípravky. 

(540) OXYCOMP 
(731) G.L. Pharma GmbH, Schloßplatz 1, 8502 Lan-

nach, AT; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 776-2018 
(220) 10.4.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 37, 39, 42 
(511) 9 - Urýchľovače častíc; reflexné prvky na obleče-

nie na zabránenie dopravným nehodám; osobné 
ochranné prostriedky proti nehodám; ochranné 
odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kontami-
nácii a protipožiarne ochranné odevy; elektrické 
batérie do automobilov; akumulátorové nádoby; 
skrine akumulátorov; hustomery elektrolytu baté-
rií; hydrometre, vodomery; platne akumulátorov; 
výstražné píšťalky; zvukové signálne zariadenia; 
akustické vedenia; gramofónové platne; hovorové 
rúry (lodné); aktinometre; sčítavacie stroje; aero-
metre; zväčšovacie prístroje (fotografia); elektro-
dynamické prístroje na diaľkové ovládanie želez-
ničných výhybiek; magnety; elektromagnetické 
cievky; prístroje na rozbor vzduchu; alarmy; lie-
homery; alidády; prístroje na rozbor potravín; 
elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; ba-
térie do svietidiel; výškomery; ochranné azbestové 
rukavice; ochranné azbestové odevy (proti ohňu); 
ampérmetre; zosilňovače zvuku; zosilňovacie elek-
trónky; anemometre, vetromery; kalibračné krúž-
ky; hasiace prístroje; anódy; anódové batérie; an-
tény; okuliare proti oslepeniu svetlom; slnečné 
clony na prilby; odrušovače (elektrotechnika); 
transformátory (elektrotechnika); apertometre (op-
tika); stroje na počítanie a triedenie peňazí; skri-
ňové rozvádzače (elektrotechnika); geodetické ná-
stroje; vymeriavacie reťaze (geodetické nástroje); 
astrofotografické objektívy; elektrónky so žeravou 
katódou; audiovizuálne vyučovacie prístroje; hu-
dobné mincové automaty; mincové mechanizmy; 
žetónové mechanizmy; meradlá; komparátory; po-
žiarne hlásiče; automatické hlásiče nízkeho tlaku  
v automobilových pneumatikách; špeciálne och-
ranné letecké kombinézy; elektrické signalizačné 
zvončeky; prúty pre prútikárov, virgule; záchranné 
člny; váhy; meteorologické balóny; demagneti-
začné zariadenia na magnetické pásky; magneto-
fóny; magnetické pásky; barometre; stroje na vá-
ženie; mostové váhy; požiarnické palice; nabíjacie 
agregáty elektrických batérií; betatróny (urýchľo-
vače elektrónov); lístkové automaty; reprodukto-
rové skrinky; slnečné clony (optika); koncovky 
(elektrotechnika); tlakomery na ventily; galvano-
metre; tlačidlá zvončekov; odbočnice, odbočné 
krabice (elektrotechnika); gramofónové prenosky; 
vodováhy; kancelárske stroje na dierne štítky; 
plášte elektrických káblov; rámčeky na diapozití-
vy; kruhové logaritmické pravítka; logaritmické 
pravítka; počítacie stroje; posuvné meradlá; roz-
merové mierky, šablóny; planografické prístroje; 
kinematografické kamery; kapilárne rúrky; nosiče 
zvukových nahrávok; ochranné prilby; dýchacie  
 

 masky (nie na umelé dýchanie); zváračské kukly; 
retiazky na okuliare; prístroje na reguláciu tepla; 
tmavé komory (fotografia); prístroje na reguláciu 
vykurovacích pecí; stojany alebo regály na sušenie 
fotografií; zariadenia na strihanie kinematografic-
kých záznamov; integrované tlačené obvody; bli-
kavé svetlá (svetelné signály); signalizačné (ná-
vestné) zvonce; kazety na mikroskopové sklíčka; 
elektrické kolektory; elektrické zariadenia na diaľ-
kové ovládanie priemyselných operácií; rozvodné 
skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); komutá-
tory; námorné kompasy; okuláre; tkáčske lupy; 
krokomery; počítadlá; metronómy; elektrické kon-
denzátory; elektrické vodiče; elektroinštalačné rúr-
ky; spínače; konektory (elektrotechnika); spojova-
cie skrinky (elektrotechnika); telefónne ústredne; 
elektrické kontakty; zariadenia na kontrolu fran-
kovania; elektrické regulačné prístroje; elektrické 
monitorovacie prístroje iné ako na lekárske použi-
tie; tachometre dopravných prostriedkov; elektric-
ké meniče; fotokopírovacie stroje (fotografické, 
elektrostatické alebo termické); šnúrky na okulia-
re; krivule, retorty; laboratórne stojany; korekčné 
šošovky (optika); objektívy (optika); kozmogra-
fické nástroje; potápačské kombinézy; komutačné 
elektrické prístroje; vypínače; obmedzovače (elek-
trotechnika); elektrické zásuvky; prúdové usmer-
ňovače; redukcie (elektrotechnika); krajčírske met-
re; laboratórne misky; pístroje na meranie hrúbky 
kože; cyklotróny; detektory falošných mincí; spúš-
te uzávierok (fotografia); hustomery; kreslené fil-
my; laboratórne podnosy; detektory kovov na 
priemyselné alebo vojenské použitie; sonary (ultra-
zvukové lokátory); detektory; uzávierky (fotogra-
fia); akustické membrány; prístroje na rámovanie 
diapozitívov; fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); 
premietacie prístroje na diapozitívy; diaľkomery; 
diktafóny; difrakčné zariadenia (mikroskopia); 
reproduktory, amplióny; elektrické ističe; gramo-
fóny; mikroskopy; zariadenia na zaznamenávanie 
vzdialenosti; telemetre, optické diaľkomery; roz-
vodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektri-
na); hmatadlá so stupnicou; mierky; meracie prí-
stroje; dynamometre; ukazovatele hladiny vody; 
záchranné a požiarnické rebríky; fotoblesky; tele-
fónne slúchadlá; fluorescenčné obrazovky; pre-
mietacie plochy, plátna; tvárové štíty (ochranné 
pracovné prostriedky); zobrazovacie dosky (foto-
grafia); odkvapkávacie misky (fotografia); Indiká-
tory strát elektrickej energie; elektrické meracie 
zariadenia; elektrické káble; rozvodové systémy 
elektrického vedenia; riadiace panely (elektrotech-
nika); galvanické články; spojky elektrického ve-
denia; elektrické spojky; elektrické svorky; elek-
trické relé; elektrolyzéry; vysielače elektronických 
signálov; telekomunikačné vysielače; prístroje na 
čistenie gramofónových platní; pásky na záznam 
zvuku; tachografy vozidiel; cievky (fotografia); 
mechanické značky; epidiaskopy; skúmavky; vá-
hy; termostaty; ergometre; nástroje a stroje na skú-
šanie materiálov; ovoskopy; meradlá; ukazovatele 
hladiny benzínu; zachytávače iskier; špeciálne 
puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; skú-
šobné prístroje (nie na lekárske použitie); refrak-
tometre; expozimetre; fakturovacie stroje; labora-
tórne fermentačné prístroje; bezpečnostné zariade-
nia pre železničnú dopravu; elektrické drôty; mag-
netické drôty; závažia olovníc; olovnice; ochranné  
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 siete proti nehodám; záchranné siete; záchranné 
plachty; strihačky filmov; filtre na dýchacie mas-
ky; fotografické filtre; nabíjačky batérií; vysoko-
frekvenčné prístroje; frekventomery; poistky; rá-
diá; kryštálové detektory; galvanické články; 
ochranné rukavice; potápačské rukavice; ochranné 
rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné použitie; 
prístroje na rozbor plynov; plynomery (meracie 
prístroje); geodetické prístroje a nástroje; vytýčky, 
nivelačné laty (geodetické nástroje); prístroje na 
sušenie fotografií (sušičky); prístroje na leštenie 
fotografií (leštičky); pravítka (meracie nástroje); 
sklené odmerky; rastre na výrobu štočkov; mriež-
ky elektrických akumulátorov; protipožiarne och-
ranné odevy; ohňovzdorné ochranné odevy; au-
diovizuálne prijímače; heliografické prístroje; ho-
logramy; vlhkomery; značkovacie vlákna na elek-
trické drôty; identifikačné puzdrá na elektrické 
drôty; záchranné prístroje a zariadenia; dýzy po-
žiarnických hadíc; požiarnické autá; požiarnické 
čerpadlá; sklonomery; svahomery; sklonomery; 
taxametre; indikátory množstva; vákumetre; rých-
lomery, tachometre; induktory (elektrotechnika); 
kotvy (indukty) (elektrotechnika); zariadenia na 
spracovanie údajov; zrkadlá na kontrolovanie prá-
ce; prístroje na vnútornú komunikáciu; nosiče 
tmavých platní (fotografia); invertory (elektro-
technika); ionizačné prístroje (nie na ionizáciu 
vzduchu alebo vody); dverové priezory; značko-
vače (pomôcky na šitie); špeciálny laboratórny ná-
bytok; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; 
lampy do tmavých komôr (fotografia); optické 
lampy; diaprojektory; laterna magika (prístroje); 
signalizačné návestné lampáše; lasery (nie na le-
kárske použitie); šošovky (optika); váhy na váže-
nie listov; logy (prístroje na meranie plavebnej 
rýchlosti lodí); sondážne laná; zväčšovacie sklá 
(optika); svetelné tabule; neónové reklamy; oku-
liare; nástroje s okulármi; nivelačné prístroje; oku-
liarové šošovky; výrobky očnej optiky; manometre 
(tlakomery); periskopy; ochranné masky; matema-
tické pomôcky; mincové mechanizmy na televízne 
prijímače; megafóny; počítačové pamäte; tesárske 
pravítka; ortuťové libely; rýchlomery (fotografia); 
presné meracie prístroje; nástroje na meranie; me-
teorologické prístroje; metre (meracie nástroje); 
mikrometrické skrutky do optických prístrojov; 
mikrofóny; mikrotómy; automatické časové spína-
če (nie hodinárske); zrkadlá (optika); dýchacie prí-
stroje na plávanie pod vodou; plavebné prístroje  
a nástroje; námorné signalizačné zariadenia; navi-
gačné nástroje; rámy na okuliare; elektrické baté-
rie (články); elektrické akumulátory; vodováhy, li-
bely; nivelačné nástroje; optické hranoly; pozoro-
vacie nástroje; oktanty; ohmmetre; vlnomery; op-
tické prístroje a nástroje; optické sklo; počítače; 
nahraté počítačové programy; oscilografy; zaria-
denia na prelievanie kyslíka; ozonizátory; mikro-
metre; svetelné alebo mechanické signalizačné pa-
nely; bleskozvody; prepäťové poistky; parkovacie 
hodiny; astronomické prístroje a nástroje; prístroje 
na meranie hrúbky pokožky; acidimetre; prístroje 
a nástroje na váženie; salinometre (prístroje na me-
ranie obsahu soli vo vode, pôde); fotografické 
misky; statívy na fotoaparáty; fotografické hľadá-
čiky; fotometre; fototelegrafické prístroje; fyzikál-
ne prístroje a nástroje; automatické ovládacie za-
riadenia vozidiel; cvikre; pipety; meračské stoly  
 

 (geodetické pomôcky); planimetre; tampóny do 
uší pre potápačov; zvončeky (poplašné zariade-
nia); závažia; polarimetre; rádiotelefónne zariade-
nia; rádiotelegrafické zariadenia; merače tlaku 
(tlakomery); ukazovatele tlaku; premietacie prí-
stroje; protikorózne katódové prístroje; chrániče 
zubov; pyrometre; radary; autorádiá; rádiologické 
zariadenia na priemyselné použitie; uhlomery (me-
racie nástroje); prístroje a zriadenia na produkciu 
röntgenových lúčov (nie na lekárske použitie); 
röntgenové žiariče (nie na lekárske použitie); 
ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom (nie 
na lekárske použitie); telefónne prístroje; refrakto-
ry; röntgenové prístroje (nie na lekárske použitie); 
spektroskopy; elektrické odpory; teplomery (nie 
na lekárske použitie); respirátory na filtráciu vzdu-
chu; dýchacie prístroje (nie na umelé dýchanie); 
reostaty; minciere (váhy); svetelné alebo mecha-
nické návestidlá; sacharimetre (cukromery); sondy 
na vedecké použitie; satelity na vedecké použitie; 
membrány do vedeckých prístrojov; vyučovacie 
prístroje; indukčné cievky; svorky (elektrotechni-
ka); elektrické zámky; sextanty; signalizačné píš-
ťalky; výstražné trojuholníky do vozidiel; elektro-
dynamické zariadenia na diaľkové ovládanie ná-
vestidiel; simulátory vedenia a riadenia doprav-
ných prostriedkov; sirény; zariadenia na prenos 
zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové 
prehrávacie zariadenia, prehrávače; sondážne za-
riadenia a stroje; sondážne plomby; sonometre; 
spektrografy; sferometre; stereoskopy; stereosko-
pické zariadenia; gramofónové ihly; sulfitometre; 
ďalekopisy; tachometre; závitníkové kalibre; tele-
grafy (prístroje); televízne prijímače; telegrafné 
drôty; diaľkové ovládače; stožiare bezdrôtových 
antén; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); tele-
fónne mikrofóny; diaľkové prerušovače; ďaleko-
hľady; teleskopy; indikátory teploty; prístroje na 
zaznamenávanie času; teodolity; termostaty do vo-
zidiel; digitálne počítadlá (totalizátory); otáčkome-
ry; regulátory otáčok gramofónov; vysielače (tele-
komunikácie); presné váhy; stolárske pomôcky na 
rysovanie; elektrónky (rádiotechnika); urinometre; 
variometre; verniére (pomocné posuvné meradlá); 
videopásky; viskozimetre; elektrické zariadenia 
proti krádežiam; regulátory napätia do vozidiel; 
hlasovacie zariadenia; voltmetre; zariadenia na 
výmenu gramofónových ihiel; destilačné labora-
tórne prístroje; poistkové drôty; antikatódy; píš-
ťalky na psov; zameriavacie ďalekohľady na strel-
né zbrane; zabezpečovacie zariadenia proti odcu-
dzeniu; nástroje na určovanie azimutu; svetelné 
bóje, majáky; držiaky elektrických objímok; expo-
nované filmy; svetelné alebo mechanické doprav-
né značky; záchranné bóje; signalizačné bóje; bzu-
čiaky; buzoly; hmlové signály (nie výbušné); re-
gistračné pokladnice; rádiologické obrazovky na 
priemyselné použitie; magnetické identifikačné 
karty; fotovoltické články; denzitometre; magne-
tické disky; pružné disky; pásky na čistenie nahrá-
vacích hláv; videorekordéry; počítačové klávesni-
ce; integrované obvody; polovodiče; čipy (mikro-
procesorové doštičky); katódy; záchranné vesty; 
záchranné pásy; chemické prístroje a nástroje; ex-
ponované kinematografické filmy; materiály na 
elektrické vedenie (drôty, káble); kontaktné šo-
šovky; puzdrá na kontaktné šošovky; inkubátory 
na kultúry baktérií; solárne články; izolovaný me- 
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 dený drôt; elektrické výbojky (nie osvetľovacie); 
fotografické clony; destilačné prístroje na vedecké 
použitie; dozimetrické prístroje; dozimetre; elek-
trické dverové zvončeky; puzdrá na okuliare; labo-
ratórne pece, piecky; optické vlákna; telefónne 
drôty; exponované röntgenové filmy; filtre UV lú-
čov (fotografovanie); ozvučnice ampliónov; troj-
nožky na fotoaparáty; čítačky čiarových kódov; 
nepriestrelné vesty; značkovacie bóje; doštičky na 
integrované obvody; laboratórne chromatografické 
prístroje; chronografy (prístroje na zaznamenáva-
nie časových údajov); audiovizuálne kompaktné 
disky; optické kompaktné disky; počítačové ope-
račné programy (nahraté); periférne zariadenia po-
čítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); optické kondenzory; akustické spria-
hadlá; spojovacie prvky (vybavenie zariadení na 
spracovanie údajov); dekompresné komory; digi-
tálne súradnicové zapisovače; potápačské masky; 
elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariade-
nia); kódované magnetické karty; faxy; požiarnic-
ké člny; počítačové rozhrania; počítačové meniče 
diskov; nákolenníky pre robotníkov; elektrické re-
gulátory svetla; magnetické nosiče údajov; magne-
tické kodéry; magnetické páskové jednotky (in-
formatika); mikroprocesory; modemy; monitory 
(počítačový hardvér); monitorovacie počítačové 
programy; myši (periférne zariadenia počítačov); 
optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; 
optické disky; počítačové tlačiarne; procesory 
(centrálne procesorové jednotky); procesory (cen-
trálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia 
(zariadenia na spracovanie údajov); bezpečnostné 
pásy (nie na sedadlá vozidiel, nie športový vý-
stroj); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); 
detektory dymu; tranzistory (elektronika); röntge-
nové snímky (nie na lekárske použitie); spojovacie 
objímky na elektrické káble; guľôčkové počítadlá; 
elektronické diáre; telefónne záznamníky; video-
kamery; kazetové prehrávače; prehrávače kom-
paktných diskov; diagnostické prístroje (nie na le-
kárske použitie); diskové mechaniky počítačov; 
elektricky ovládané koľajnice na upevnenie bodo-
vých svetiel, svetlometov; elektronické vreckové 
slovníky; elektronické zabezpečovacie prívesky na 
tovary; ohňovzdorné obaly; žiarovky do záblesko-
vých prístrojov; karty s integrovanými obvodmi 
(pamäťové alebo mikroprocesorové); odmerné ly-
žice; notebooky (prenosné počítače); elektronické 
informačné tabule; vreckové kalkulačky; ochranná 
obuv proti úrazom, proti ožiareniu a proti ohňu; 
rozstrekovacie požiarnické zariadenia; motorové 
štartovacie káble; slnečné okuliare; dochádzkové 
hodiny; videokazety; kazety na videohry; video 
displeje; videotelefóny; okuliare na športovanie; 
nosové štipce pre plavcov a potápačov; ochranné 
prilby na športovanie; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľ-
né); navigačné prístroje vozidiel (palubné počíta-
če); dekoratívne magnety; bezdrôtové telefóny; 
podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrá-
vače; opierky zápästia na prácu s počítačom; ko-
axiálne káble; káble s optickými vláknami; kryty 
na elektrické zásuvky; prístroje na výskum mor-
ského dna; elektrifikované ohrady; počítačové hry 
(softvér); slúchadlá; predradníky na osvetľovacie 
prístroje; rádiové pejdžre; satelitné navigačné prí-
stroje; selenoidné ventily (elektromagnetické pre- 

 

 pínače); ochranné zariadenia proti prepätiu; pre-
nosné krátkovlnné vysielačky; indikátory smeru 
vetra (veterné rukávy); elektronické svetelné uka-
zovadlá (vyučovacie pomôcky); figuríny na resus-
citáciu (učebná pomôcka); regulátory osvetlenia 
scény; kuchynské časovače (presýpacie hodiny); 
čipy s kódom DNA; DVD prehrávače; bankomaty; 
dopravné signalizačné zariadenia (semafory); han-
dsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na 
telefonovanie bez držania telefónu); azbestové po-
žiarnické ochranné zásteny; jazdecké prilby; špe-
ciálne laboratórne odevy; identifikačné magnetic-
ké náramky; transpondéry (telekomunikačné dru-
žice na prenos rádiových signálov); sťahovateľné 
zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné 
hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; 
figuríny na nárazové skúšky; laboratórne odstre-
divky; dosky plošných spojov; USB kľúče; zaria-
denia globálneho polohového systému (GPS); pre-
nosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mo-
bilné telefóny; elektroluminiscenčné diódy (LED 
diódy); triódy; transformátory na zvýšenie napätia; 
prenosné počítače; požiarnické hadice; tašky na 
notebooky; obaly na notebooky; digitálne fotorá-
miky; Petriho misky; Pitotove trubice; strobosko-
py; dopravné kužele; nalepovacie teplomery (nie 
na lekárske použitie); počítačové softvérové apli-
kácie (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; 
smartfóny; náplne do tlačiarní a kopírovacích stro-
jov (prázdne); audiovizuálne prístroje na monito-
rovanie bábätiek; videoprístroje na monitorovanie 
bábätiek; clony proti bočnému svetlu na objektívy 
fotoaparátov; tablety (prenosné počítače); kódova-
né karty na odomykanie dverí; 3D okuliare; pamä-
ťové karty zariadení na videohry; nepriestrelné 
odevy; akcelerometre; elektrické adaptéry; zá-
chranné kabínky pre prípad prírodných katastrof; 
počítačový hardvér; solárne panely na výrobu 
elektrickej energie; mobilné telefóny; delostrelec-
ké teleskopické zameriavače; digitálne tabule; za-
riadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na 
tele; nabíjačky na elektronické cigarety; inteli-
gentné náramky (meracie prístroje); kryty na smar-
tfóny; puzdrá na smartfóny; tyče na fotografie 
„selfie“; kalorimetre; prietokomery; reflexné ves-
ty; elektronické obojky na výcvik zvierat; ovlá-
dače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové 
hry; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; 
zariadenia na hasenie požiarov; ochranné fólie na 
obrazovky počítačov; chrániče zubov na športova-
nie; chrániče hlavy na športovanie; ručičky geode-
tických kompasov; bezpečnostné tokeny (šifrova-
cie zariadenia); detektory infračerveného žiarenia; 
obaly na vreckové počítače (PDA); detské váhy; 
elektronické prístupové systémy pre vzájomne sa 
blokujúce dvere; termovízne kamery; váhy s ana-
lyzátormi telesnej hmotnosti; obaly na elektronic-
ké tablety; čierne skrinky (záznamníky údajov); 
digitálne meteorologické stanice; nabíjacie stanice 
pre elektromobily; interaktívne terminály s doty-
kovými displejmi; smart prstene; elektrické a elek-
tronické prístroje dodávajúce efekty hudobným 
nástrojom; zvukové rozhrania; ekvalizéry (zaria-
denia na úpravu zvuku); reproduktory nízkych 
frekvencií; kúpeľňové váhy; teplomery s vlhko-
mermi; biočipy; ochranné fólie na smartfóny; sú-
pravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; 
elektronické interaktívne tabule; humanoidné ro- 
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 boty s umelou inteligenciou; mixážne pulty; baté-
rie do elektronických cigariet; elektronické diaľ-
kové ovládače ako prívesky na kľúče; elektronické 
partitúry (sťahovateľné); príložníky so stupnicou; 
pravouhlé uholníky a príložníky so stupnicou; ry-
sovacie uholníky a príložníky so stupnicou; labo-
ratórne roboty; simulátory na nácvik resuscitácie. 
16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkovače 
lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky (s ad-
resnými údajmi); strojčeky na tlačenie adresy; pa-
pier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; frankovacie stroje na kancelárske 
použitie; kancelárske štipce; spony na perá; zoší-
vačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; tla-
če (rytiny); pásky (prstence) na cigary; orezávacie 
strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); 
knižné zarážky; opierky na ruky pre maliarov; vo-
dové farby (akvarely); architektonické modely; 
spisové obaly (papiernický tovar); bridlicové ta-
buľky; bridlice (na kreslenie); strieborný papier; 
modelovacia hlina; aritmetické tabuľky; rytiny; 
umelecké litografie; obrazy (maľby) zarámované 
alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; 
atlasy; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); gu-
mené pásky na kancelárske použitie; podložky pod 
pivové poháre; lístky; biologické vzorky na mikro-
skopické pozorovanie (učebné pomôcky); tlačia-
renské štočky; skicáre; útržkové bloky; cievky  
s páskami do písacích strojov; držiaky na písacie 
potreby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; 
navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); maliar-
ske štetce; pijavý papier; pečate; pečatidlá; napus-
tené pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; kan-
celárske pečatné stroje; materiály na pečatenie; zo-
šity; zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; 
vzory na kopírovanie; priesvitný papier (pauzova-
cí); pauzovacie plátno; náprstky na ochranu pred 
zranením; typy, tlačové písmo; kopírovací uhľový 
papier; papier do záznamových zariadení; poz-
námkové zošity; rysovacie uholníky, príložníky; 
mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a za-
riadení; kartotékové lístky; hárky papiera; kartón, 
lepenka; lepenkové škatule na klobúky; dierovacie 
karty do žakárových strojov; tuby z kartónu; kata-
lógy; kovové príchytky na kartotečné lístky; spev-
níky; sádzacie rámy (polygrafia); obaly na dokla-
dy; maliarske stojany; číslice (tlačiarenské typy); 
tuš; chromolitografy (polygrafia); chromolitografy 
(polygrafia); modelovacie vosky okrem dentál-
nych; zoraďovače (kancelárske potreby); kancelár-
ske dierkovače; toaletný papier; knihy; rysovacie 
kružidlá; tlačiarenské typy (písmená a číslice); 
písmená (tlačiarenské typy); tlačiarenské ručné sá-
dzadlá; zásuvky na spisy; papierové kornúty; ko-
rekčné laky (kancelárske potreby); korekčné tuše 
(heliografia); tuhy do ceruziek (náplne); histolo-
gické rezy (učebné pomôcky); šablóny na rysova-
nie kriviek; obaly (papiernický tovar); krieda na 
písanie; litografická krieda; krajčírska krieda; dr-
žiaky na kriedu; násady na ceruzky; mechanické 
ceruzky; papierové obaly na mliečne výrobky; 
kancelárske štipce; valce do písacích strojov; ob-
tlačky; grafické vzory (tlačoviny); mramorovacie 
hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); rysovacie 
dosky; rysovacie potreby; rysovacie nástroje; dia-
gramy; obálky (papiernický tovar); kopírovacie 
zariadenia; leptané štočky; baliaci papier; hroty 
pier; písacie stroje (elektrické aj neelektrické);  
 

puzdrá na perá, perečníky; hroty písacích pier zo 
zlata; pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; 
emblémy (papierové pečate); šablóny na vymazá-
vanie; gumy na gumovanie; papier do elektrokar-
diografov; dierovačky (kancelárske potreby); at-
ramenty; farbiace pásky; kalamáre; kancelárske 
obálkovacie stroje; fotografie (tlačoviny); pijaky; 
pečiatky; knihárske textílie; rysovacie súpravy; úč-
tovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej drvi-
ny; filtračný papier; filtračné materiály (papier); 
tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem 
nábytku; uhoľ na umelecké kreslenie; šablóny (kan-
celárske potreby); tlačiarenské sadzobnice; galva-
notypy (polygrafia); geografické mapy; zemské 
glóbusy; misky na vodové farby pre umelcov; gra-
fické reprodukcie; grafické zobrazenia; škrabky na 
kancelárske použitie; rytecké dosky; hektografy; 
časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá (kance-
lárske potreby); pohľadnice; tlačoviny; ručné eti-
ketovacie prístroje; podklady na tlačenie, nie tex-
tilné; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); 
tlačené publikácie; príručky; listový papier; ťažid-
lo na papiere; kopírovacie ihly na rysovanie alebo 
kreslenie; rysovacie perá; stolové prestieranie  
z papiera; litografie; litografické dosky; brožované 
knihy; svietivý papier; papierová drvina; paragó-
ny; značkovacia krieda; modelovacie plastové 
hmoty; modelovacie hmoty; modelovacie pasty; 
papierové vreckovky; farbiace plátna do rozmno-
žovacích strojov; papierové obrusy; školské tabu-
le; kancelárske sponky; paginovačky; olejotlače; 
záložky do kníh; papierové pečate; palety pre ma-
liarov; pantografy (rysovacie potreby); papiernic-
ký tovar; pergamenový papier; pastelky; krajčírske 
strihy; puzdrá na šablóny; maliarske valčeky pre 
domácnosť; maliarske plátna; škatule s farbami 
(školské pomôcky); baliace plastové fólie; zaria-
denia na paspartovanie fotografii; stojany na foto-
grafie; zinkografické štočky; nákresy; ryhovače 
papiera (kancelárske potreby); plniace perá; šabló-
ny na kreslenie a maľovanie; rozmnožovacie bla-
ny; portréty; papierové ozdobné kvetináče; roz-
množovacie stroje a prístroje; papierové pásky  
a štítky na zaznamenávanie počítačových progra-
mov; prospekty; papier na rádiogramy; rysovacie 
pravítka; tlačové reglety; knihárske potreby; kni-
hárske plátno; knihárske nite; farbiace plátna do 
kopírovacích strojov; perá (kancelárske potreby); 
časopisy (periodiká); papierové pásky iné ako do 
vlasov alebo stužkárska galantéria; pásky do písa-
cích strojov; papierové alebo plastové vrecká  
a tašky na balenie; podušky na pečiatky; školské 
potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; bla-
hoprajné pohľadnice; mastenec (krajčírska krieda); 
guľôčky do guľôčkových pier; papierové podložky 
na stôl (anglické prestieranie); podložky na písa-
nie; klávesy písacích strojov; stojany na pečiatky; 
puzdrá na pečiatky; poštové známky; stojany na 
pečiatky; priesvitky (papiernický tovar); etiketo-
vacie kliešte; glutín (kancelárske lepidlo alebo le-
pidlo pre domácnosť); lepidlá na kancelárske pou-
žitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kance-
lárske použitie alebo pre domácnosť; adresné štít-
ky do adresovacích strojov; ročenky; kalendáre; 
škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske 
použitie; štetce; samolepky pre domácnosť a na 
kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potre-
by); papierové podbradníky; drevitá lepenka (pa- 
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piernický tovar); drevitý papier; papierové alebo 
lepenkové krabice; stojany na perá a ceruzky; pa-
pierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové 
podložky pod poháre; oznámenia (papiernický to-
var); plastové bublinové fólie (na balenie); papie-
rové zástavy; skartovačky (kancelárske potreby); 
fólie z regenerovanej celulózy na balenie; skrine 
na spisy (kancelárske potreby); lepidlá na kance-
lárske použitie alebo pre domácnosť; nože na pa-
pier (otvárače listov); papierové alebo plastové 
vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elekric-
ké aj neelektrické); odličovacie papierové obrú-
sky; papierové servítky; papierové obrúsky (pre-
stieranie); uholníky na rysovanie; príložníky na ry-
sovanie; násadky na perá; písacie súpravy (papier-
nický tovar); kalamáre; obaly na súpravy písacích 
potrieb; grafické znaky; papierové alebo lepenko-
vé obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pú-
tače; papierové utierky; papierové utierky na tvár; 
papierové alebo lepenkové etikety; rydlá (rycie ih-
ly); viskózové fólie na balenie; lepiace gumy na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pogu-
mované plátno pre papiernictvo; vyzina (želatína) 
na kancelárske použitie a pre domácnosť; vrecká 
do mikrovlnných rúr; papierové filtre na kávu; pa-
letizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); 
pásky do počítačových tlačiarní; papierové alebo 
kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický 
tovar); knihárske stroje a prístroje (kancelárske po-
treby); komiksy; kopírovací papier (papiernický 
tovar); puzdrá na šekové knižky; atramentové ty-
činky; kamenné kalamáre (nádobky na atrament); 
hudobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; škro-
bové obalové materiály; parafínový papier; puzdrá 
na pasy; kaligrafické štetce; písacie nástroje; pa-
pier do skríň (parfumovaný alebo neparfumova-
ný); prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie 
elektrické; laminovačky na dokumenty (kancelár-
ske potreby); papiere na maľovanie a kaligrafiu; 
zotierače tabúľ; tabule na zapichovanie oznamov; 
ukazovadlá, nie elektrické; ozdobné papierové 
mašle iné ako do vlasov alebo stužkárska galanté-
ria; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre vý-
tvarníkov); sponky na bankovky; nákupné karty 
(nie na hranie); papierové alebo plastové absorpč-
né hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové 
alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlh-
kosť na balenie potravín; korekčné pásky (kance-
lárske pomôcky); maliarske palety; značkovacie 
perá (papiernický tovar); letáky; obálky na doku-
menty (papiernický tovar); držiaky stránok otvo-
renej knihy; polymérová modelovacia hmota; pe-
čiatky na znehodnocovanie známok; papierové 
alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tl-
miace); papierové alebo lepenkové vypchávkové 
materiály; bankovky; značkovací kriedový sprej; 
tlačené poukážky; ryžový papier; plastové vrecká 
na exkrementy zvierat chovaných v domácnosti; 
japonský ozdobný papier (washi); papierové obru-
sy (behúne); tlačené partitúry; papierové stolové 
vlajky; papierové trojcípe vlajočky; fólie na celu-
loidovú animáciu; papierové vrecká na sterilizáciu 
lekárskych nástrojov; identifikačné visačky (kan-
celárske potreby); navíjačky na identifikačné vi-
sačky (kancelárske potreby); štipce na identifikač-
né visačky (kancelárske potreby); papierové pod-
ložky na lekárske vyšetrovacie stoly; papierové 
podbradníky s rukávmi; formátové rezačky na pa-
pier (kancelárske potreby). 

35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaobera-
júce sa dovozom a vývozom; komerčné informač-
né kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie re-
klamných 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 činnosti; 
personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení 
podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tova-
rov; odborné posudky efektívnosti podnikov; 
dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; prenájom re-
klamných materiálov; poradenstvo pri organizo-
vaní obchodnej činnosti; vydávanie reklam-ných 
textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); stenografické služby; tele-
vízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zamest-
nancov; služby poskytované pri premiestňovaní 
podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vy-
pracovávanie daňových priznaní; odkazovacie te-
lefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
spracovanie textov; služby predplácania novín  
a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové rekla-
mné služby; administratívna správa hotelov; od-
borné obchodné riadenie umeleckých činností; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
prenájom fotokopírovacích strojov; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom pre-
dajných automatov; výber zamestnancov pomocou 
psychologických testov; služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; pred-
platné telekomunikačných služieb (pre tretie oso-
by); administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; obchodná správa licencií výrobkov  
a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služ-
by (obchodné služby); fakturácie; písanie reklam-
ných textov; zostavovanie štatistík; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie  
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sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na 
podporu predaja; tvorba reklamných filmov; ob-
chodný manažment pre športovcov; marketing; te-
lemarketingové služby; maloobchodné služby  
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníc-
kymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; pre-
nájom predajných stánkov; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných informá-
cií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; on line poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; navrhovanie reklamných materiá-
lov; externé administratívne riadenie podnikov; 
podávanie daňových priznaní; podnikové riadenie 
refundovaných programov (pre tretie osoby); pre-
nájom bilbordov; písanie životopisov (pre tretie 
osoby); indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; správa programov 
pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; 
plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomí-
nanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotre-
biteľských vernostných programov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej 
komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba in-
formácií 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; vý-
roba telešopingových programov; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); doho-
dovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; pod-
pora predaja tovarov a služieb sponzorovaním 
športových podujatí; finančné a účtovné audity; 
veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zvero-
lekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdra-
votníckymi potrebami; cielený marketing; vonkaj-
šia reklama; maloobchodné služby s umeleckými 
dielami poskytované galériami; administratívna 
asistencia pri odpovediach na verejné súťaže. 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prí-
strojov; inštalovanie a opravy elektrických spotre-
bičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; 
údržba a opravy motorových vozidiel; údržba  
a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; biele-
nie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údržba a op-
ravy horákov; prenájom buldozérov; inštalácia, 
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; 
inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie 
a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; ča-
lúnnické opravy; údržba a opravy trezorov; prená-
jom stavebných strojov a zariadení; stavba lodí; 
opravy šatstva; inštalácie a opravy vykurovacích 
zariadení; opravy obuvi; čistenie komínov; údržba 
a opravy bezpečnostných schránok; inštalácie  
a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo 
(stavebná činnosť); podmorské staviteľstvo; sta-
vebný dozor; opravy odevov; údržba, čistenie  
 

a opravy kože; inštalácia kuchynských zariadení; 
demolácia budov; antikorózne úpravy; dezinfek-
cia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba 
a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (sta-
vebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie 
okien; opravy a údržba filmových premietačiek; 
inštalácie a opravy pecí; údržba, čistenie a opravy 
kožušín; mazanie vozidiel; čistenie odevov; opra-
vy hodín a hodiniek; výstavba tovární; inštalácie  
a opravy zavlažovacích zariadení; izolovanie sta-
vieb; umývanie dopravných prostriedkov; pranie 
bielizne; pranie; inštalácia, údržba a opravy stro-
jov; murárske práce; reštaurovanie nábytku; budo-
vanie prístavných hrádzí; žehlenie odevov naparo-
vaním; výstavba a údržba ropovodov; tapetovanie 
(papierové tapety); tapetovanie; opravy dáždnikov; 
opravy slnečníkov; čalúnenie nábytku; interiérové 
a exteriérové maľovanie a natieranie; hladenie ale-
bo brúsenie pemzou; sadrovanie, štukovanie; 
klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; op-
ravy púmp a čerpadiel; budovanie prístavov; dera-
tizácia; protektorovanie pneumatík; inštalácie a op-
ravy chladiacich zariadení; žehlenie bielizne; pre-
cínovanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel 
protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tan-
kovanie); inštalácie a opravy telefónov; údržba 
vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; 
opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prená-
jom čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľ-
nohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníc-
tve a lesníctve); montovanie lešení; murovanie, 
murárske práce; čistenie plienok; chemické čiste-
nie; stavebné informácie; informácie o opravách; 
ostrenie a brúsenie nožov; banské dobývanie; po-
vrchové dobývanie; kladenie povrchov komuniká-
cií; šmirgľovanie; podmorské opravy; čistenie ex-
teriérov budov; vulkanizovanie pneumatík (opra-
vy); vŕtanie studní; výstavba obchodov a obchod-
ných stánkov; inštalácia, údržba a opravy počíta-
čového hardvéru; odrušovanie elektrických prí-
strojov a zariadení; opravy opotrebovaných alebo 
poškodených motorov; opravy opotrebovaných 
alebo poškodených strojov; prenájom stavebných 
žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; pokrý-
vačské práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; 
opravy zámok; reštaurovanie umeleckých diel; 
reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalácia 
okien a dverí; údržba bazénov; renovácie tonerov; 
stavebné poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové vŕ-
tanie ropných ložísk a ložísk plynu; prenájom od-
vodňovacích čerpadiel; požičiavanie práčok; opra-
vy elektrických vedení; nabíjanie batérií vozidiel; 
vyvažovanie pneumatík; ladenie hudobných ná-
strojov; kladenie káblov; sterilizácia lekárskych 
nástrojov; hydraulické štiepenie hornín; regulova-
nie výskytu škodcov (nie v poľnohospodárstve, 
rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); 
prenájom umývačiek riadu; prenájom sušičiek riadu. 
39 - Zásobovanie vodou; letecká doprava; prevoz 
sanitkou; odťahovanie vozidiel pri poruchách  
a nehodách; prenájom automobilov; automobilová 
doprava; autobusová doprava; výletné lode (služ-
by); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); lámanie 
ľadu; kamiónová nákladná doprava; zachraňova-
nie lodí; vykladanie lodného nákladu; dovoz, do-
prava; železničná doprava; prenájom koní; doru-
čovanie balíkov; nosenie batožín; balenie tovarov; 
sprostredkovanie námornej dopravy; organizova- 
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nie turistických plavieb; turistické prehliadky (do-
prava); vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; 
skladovanie tovarov (úschova); rozvod vody; roz-
vod elektriny; obsluhovanie prieplavových vrát; 
parkovanie automobilov (služby); skladovanie; 
uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná trajekto-
vá doprava; riečna doprava; lodná preprava tovaru; 
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom ga-
ráží; doprava ropovodom; prenájom miest na par-
kovanie; prenájom chladiarenských zariadení; pre-
nájom vozidiel; prenájom osobných vagónov; pre-
nájom nákladných vagónov; doprava nábytku; do-
prava, preprava; lodná doprava; organizovanie tu-
ristickej dopravy; osobná doprava; pilotovanie 
(riadenie lietadiel); remorkáž; uvoľňovanie uviaz-
nutých lodí; rezervácie miesteniek na cestovanie; 
záchranné služby; taxislužba; električková dopra-
va; expedičné služby; námorná doprava; doprava 
pancierovými vozidlami; doprava cestujúcich; do-
prava a skladovanie odpadu; sťahovanie; úschova 
lodí a člnov; sprostredkovanie nákladnej dopravy; 
sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; doru-
čovacie služby (správy alebo tovar); informácie  
o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; 
prenájom potápačských zvonov; požičiavanie po-
tápačských skafandrov; prenájom skladovacích 
kontajnerov; požičiavanie nosičov na automobily; 
záchranné služby v doprave; rezervácie dopravy; 
rezervácie zájazdov; podmorské záchranné práce; 
balenie tovarov; doručovacie služby; doručovanie 
novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobier-
ku; distribúcia energie; prenájom pretekárskych 
vozidiel; prenájom pojazdných kresiel; nakladanie 
a vykladanie v dokoch; skladovanie elektronicky 
uložených údajov a dokumentov; vypúšťanie sate-
litov (pre zákazníkov); doručovanie kvetov; fran-
kovanie poštových zásielok; informácie o doprav-
nej premávke; prenájom mrazničiek; plnenie fliaš; 
logistické služby v doprave; prenájom leteckých 
dopravných prostriedkov; doprava nákladnými 
vlečnými člnmi; prenájom autokarov; prenájom le-
teckých motorov; strážená doprava cenností; pre-
nájom navigačných systémov; poskytovanie in-
formácií o cestovných trasách; balenie darčekov; 
prenájom traktorov; zber recyklovateľných výrob-
kov (doprava); prenájom elektrických vinoték; do-
plňovanie hotovosti do bankomatov; zdieľanie au-
tomobilov. 
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti rop-
ných polí; architektonické služby; bakteriologický 
výskum; chemické služby; chemický výskum; ar-
chitektonické poradenstvo; vypracovanie staveb-
ných výkresov; technický výskum; kontrola rop-
ných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; výzdoba 
interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie 
obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; 
štúdie technických projektov; geologický výskum; 
prieskum ropných polí; inžinierska činnosť; mete-
orologické informácie; geodézia (zememeračstvo); 
požičiavanie počítačov; počítačové programova-
nie; ropný prieskum; fyzikálny výskum; strojársky 
výskum; skúšanie textílií; geologický prieskum; 
geologický výskum; overovanie pravosti umelec-
kých diel; kalibrácia; tvorba počítačového softvé-
ru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
prenájom webových serverov; ochrana počítačov 
proti počítačovým vírusom; poradenstvo v oblastí 
úspory energie; výskum v oblasti ochrany život- 
 

ného prostredia; poskytovanie internetových vy-
hľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenova-
nie); grafologické analýzy; poskytovanie vedec-
kých informácií a poradenstva o kompenzácii uh-
líkových emisií; určovanie kvality nezoťatého dre-
va; určovanie kvality vlny; diaľkové monitorova-
nie počítačových systémov; rozbory vody; vedec-
ké laboratórne služby; energetické audity; pora-
denstvo pri tvorbe webových stránok; poskytova-
nie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); po-
radenstvo v oblasti informačných technológií; ve-
decký výskum; prenájom počítačových serverov 
(serverhosting); klinické skúšky; zálohovanie úda-
jov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie informácií o počítačových 
technológiách a programovaní prostredníctvom 
webových stránok; kartografické služby; poskyto-
vanie počítačových technológií prostredníctvom 
internetu (cloud computing); externé poskytovanie 
služieb v oblasti informačných technológií; tech-
nologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti po-
čítačových technológií; poradenstvo v oblasti tele-
komunikačných technológií; predpovede počasia; 
poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; 
technické písanie; navrhovanie interiérov; odblo-
kovanie mobilných telefónov; monitorovanie počí-
tačových systémov na zisťovanie porúch; tvorba  
a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické 
služby); poradenstvo v oblasti internetovej bez-
pečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; 
kódovanie údajov; monitorovanie počítačových 
systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osob-
ných identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické 
monitorovanie činnosti kreditných kariet na ziste-
nie podvodov prostredníctvom internetu; poskyto-
vanie počítačovej platformy prostredníctvom in-
ternetu (PaaS). 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
(731) Hexotech s.r.o., Podhájska 37, 946 03 Kolárovo, 

SK; 
(740) Suba Emese, Mgr., Komárno, SK; 

 
 

(210) 787-2018 
(220) 23.4.2018 

 11 (511) 25, 28, 39 
(511) 25 - Odevy; pokrývky hlavy; papuče. 

28 - Hračky; hlavolamy (puzzle); snežiace gule; 
skladacie modely (hračky); mäkké hračky. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 
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(591) 000000 (čierna), fbe8c8 (béžová), f1646d (ružová) 
(731) Vargová Júlia, Lehota 287, 951 36 Lehota, SK; 

 
 

(210) 789-2018 
(220) 12.4.2018 

 11 (511) 14, 24, 25 
(511) 14 - Šperky, klenotnícke výrobky; hodinárske 

výrobky. 
24 - Textílie a ich náhradky; bytový textil; textil-
né záclony a závesy. 
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy. 

(540) MERINA 
(731) Zdút Ladislav, Pod Rovnicami 67, 841 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 790-2018 
(220) 12.4.2018 

 11 (511) 14, 24, 25 
(511) 14 - Šperky, klenotnícke výrobky; hodinárske 

výrobky. 
24 - Textílie a ich náhradky; bytový textil; textil-
né záclony a závesy. 
25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy. 

(540) ARTee 
(731) Zdút Ladislav, Pod Rovnicami 67, 841 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 791-2018 
(220) 11.4.2018 

 11 (511) 28, 41, 43 
(511) 28 - Hracie automaty uvádzané do činnosti vho-

dením mince; hracie automaty; hracie videoauto-
maty. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; cirkusové predstavenia; organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; korešpon-
denčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; po-
skytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyu-
čovanie; vzdelávanie; školenia; gymnastický vý-
cvik; poskytovanie športovísk; výchovno-zábav-
né klubové služby; diskotéky (služby); informá-
cie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúša-
vanie (pedagogická činnosť); informácie o mož-
nostiach zábavy; služby poskytované prázdnino-
vými tábormi (zábava); organizovanie živých vy-
stúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizo-
vanie športových súťaží; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); tábo-
ry na športové sústredenia; organizovanie a ve-
denie tvorivých dielní (výučba); herne s hracími 
automatmi (služby); fotografovanie; organizova-
nie módnych prehliadok na zábavné účely; pre-
nájom športových plôch; služby osobných tréne-
rov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; 
požičiavanie hračiek; prenájom vybavenia herní. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné je-
dálne; detské jasle; reštauračné (stravovacie) 
služby; samoobslužné reštaurácie; požičiavanie 
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; pre-
nájom prednáškových sál. 

(540) Kinderland zábavné centrum 
 

(731) SK E L S P O L, s.r.o., ul. Miestneho priemys- 
lu 1085, 029 01 Námestovo, SK; 

(740) Paneková Adriana, JUDr., Námestovo, SK; 
 
 

(210) 792-2018 
(220) 12.4.2018 

 11 (511) 8, 13, 18, 25 
(511) 8 - Brúsne nástroje; brúsne kamene; ihlové pilní-

ky; obťahovacie remene; šidlá; vyvrtávacie tyče 
(ručné nástroje); výstružníky; objímky výstružní-
kov; nadstavce na závitníky; maliarske špachtle; 
špachtle, stierky (ručné náradie); boxery (zbra-
ne); hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov  
a náradia); uholníky (ručné nástroje); nástroje a ná-
radie na sťahovanie kože zvierat; prstencové zá-
vitorezné hlavy; oblúkové píly; bodné a sečné 
zbrane; ručné vyťahovače klincov; ručné zdvihá-
ky; bodáky; nožnice na strihanie fúzov a brady; 
ručné vŕtačky; drážkovacie dláta; dlabacie seke-
ry; drážkovacie sekery; nástroje na značkovanie 
rožného statku; strihače, strihacie strojčeky na 
dobytok; vyťahovače klincov (ručné nástroje); 
kamenárske alebo murárske kladivá; ocieľky na 
brúsenie nožov; nitovacie kladivá (ručné nástro-
je); hoblíky (ručné nástroje); nožnice; pinzety 
(klieštiky); rydlá (ručné nástroje); čakany; kovo-
vé škárovačky; vreckové nožíky; kladivá na dr-
venie kameňa; lupienkové píly; obojručné nože; 
prierazníky; valchy (ručné nástroje); ručné ná-
stroje na valchovanie; lovecké nože; rámy na 
ručné píly; pílky (ručné náradie); obuvnícke ko-
pytá; kliešte na kučeravenie vlasov; jedálenské 
príbory (nože, vidličky a lyžice); nožnice (veľké); 
čepele nožníc; perforovačky (ručné nástroje); 
vratidlá na závitníky; montážne kľúče (ručné ná-
stroje); rohatky so západkou (ručné nástroje); re-
zače závitov (ručné nástroje); priebojníky; osel-
níky; sekery; vidličky; hoblíky; ručné nástroje  
a náradie (na ručný pohon); rezačky na zeleninu; 
kliešte na nechty; rezačky rúrok (ručné nástroje); 
rezačky; mäsiarske nože; nožiarsky tovar; obera-
če na ovocie (ručné náradie); lyžice; lyžice (ruč-
né náradie); obťahovacie remene na britvy; ručné 
ubíjačky zeminy; ručné zápustky, kovadlá; peča-
tidlá (ručné nástroje); ručné frézy; lopatky na sa-
denie alebo presádzanie; murárske hladidlá; prí-
stroje na ničenie rastlinných škodcov na ručný po-
hon; sklenárske diamanty (časti ručných nástro-
jov); rozpínačky (ručné náradie); nástroje na 
ostrenie; ostriace nástroje; nástroje na ostrenie če-
pelí; nože na čistenie rýb od šupín; ručné plečky; 
záhradnícke nožnice; záhradnícke nožnice (veľké); 
štepárske nože; nožnice na prerezávanie stromov; 
klieštiky; epilačné pinzety; šidlá na rozpletanie 
lán; tesárske vrtáky; razidlá (ručné nástroje); pedi-
kúrové súpravy; puzdrá na holiace potreby; žliab-
kovače (ručné nástroje); hrable; lopaty; rýle; faze-
tovače; kosy; krúžky na kosy; osly; osly na ostre-
nie kosy; žehličky (neelektrické ručné nástroje); 
razidlá; leštiace, hladiacie nástroje; nože do hoblí-
kov; kovové obrábacie nástroje; želiezka na vlaso-
vú onduláciu; vypaľovacie želiezka (značkovače); 
nebožiece (ručné nástroje); pošvy na meče; kulmy 
na vlasy; nožnice na trávniky a živé ploty (ručné 
náradie); horolezecké čakany; duté dláta (ručné 
nástroje); obušky; rytecké ihly; nože na konské 
kopytá; nože na ovocie; štepárske nástroje; dráž- 
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 kové hoblíky; krájače na zeleninu; sekerky; seká-
čiky a nože na mäso a zeleninu; sekáčiky (ručné 
nástroje); harpúny; tešly (tesárske sekery); krom-
páče; nože na otváranie ustríc; rozstrekovače in-
sekticídov (ručné náradie); rozprašovače insekti-
cídov (ručné náradie); záhradné náradie na ručný 
pohon; záhradnícke nožíky (žabky); zveráky (te-
sárske a stolárske); žiletky, čepele holiacich ná-
strojov; nože, pílové listy, radlice (ručné nástroje 
a náradie); čepele, nože (zbrane); pílové listy 
(časti ručných nástrojov); sochory; mačety; kyja-
nice; kladivá (ručné nástroje); mlaty, kyje; mu-
rárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); dláta, 
rydlá; napínadlá na kovové drôty a pásky (ručné 
nástroje); ručné nástroje na opletanie; misky na 
mince; trecie misky (ručné nástroje); nožnice na 
knôty; taštičky s holiacimi potrebami; dierovacie 
číslovačky; pilníky na nechty; otvárače na kon-
zervy (nie elektrické); harpúny (rybárske nára-
die); čakany; tĺčiky (ručné nástroje); upchávačky 
(ručné nástroje); jamkovače (ručné nástroje); le-
jacie panvy (ručné nástroje); hobľovacie nože; 
rašple (ručné nástroje); britvy, holiace strojčeky 
(elektrické aj neelektrické); kliny; kutáče; nito-
vačky (ručné nástroje); vojenské lopatky; moty-
ky; plecie motyčky; držiaky na pílky; česáky 
(ručné nástroje); sekáče na konáre; kosáky; ručné 
náradie na stáčanie kvapalín; fazetovače (ručné 
náradie); závitníky (ručné nástroje); vrtáky (ruč-
né nástroje); skrutkovače (nie elektrické); ručné 
osekávače; korunkové vrtáky; nástroje na rezanie 
rúr; vŕtačky na ručný pohon; ručné poľnohospo-
dárske náradie na ručný pohon; brúsky (ručné ná-
radie); postrekovače na striekanie insekticídov; 
strieborné príbory (nože, vidličky a lyžice); vyo-
rávače (ručné nástroje); nože; kliešte; pinzety; 
meče; šable; baranidlá (ručné nástroje); nástroje 
na predierkovávanie lístkov; elektrické pilníky na 
nechty; leštičky na nechty (elektrické alebo ne-
elektrické); upínacie hlavy vrtákov (ručné nástro-
je); nožnice na strihanie vlasov (elektrické alebo 
neelektrické); vidly; kliešte na nechty (elektrické 
alebo neelektrické); nožnice na strihanie zviera-
cej srsti (ručné nástroje); ručné strojčeky na stri-
hanie; žehličky; brúsne kotúče; pilníky (nástro-
je); priebojníky, dierovacie kliešte (ručné nástro-
je); šidlá (ručné nástroje); nástroje na rezanie, se-
kanie, krájanie (ručné náradie); manikúrové sú-
pravy; ručné pištole na vytláčanie tmelu; ryhova-
če (ručné nástroje); škrabky (ručné nástroje); 
mlynčeky na mäso (ručné nástroje); škrabky 
(ručné nástroje); prístroje na prepichovanie uší; 
depilačné strojčeky (elektrické alebo neelektric-
ké); elektrické manikúrové súpravy; zveráky; 
ručné pumpy; dýky; opasky, remene na nosenie 
náradia; krájače syrov (neelektrické); krájače na 
pizzu (neelektrické); páčidlá na poklopy; krájače 
vajec (neelektrické); klieštiky na očné riasy; po-
kosnice (stolárske pomôcky na pílenie uhlov); 
hrable na golfové ihriská; kozubové dúchadlá 
(ručné nástroje); prístroje na tetovanie; šmirgľo-
vé pilníky; rybárske lanká (ručné nástroje); kom-
binované kliešte (ručné nástroje); stolové zverá-
ky (ručné náradie); pištole na vytláčanie tesnia-
cich a tmeliacich materiálov; napínadlá drôtov 
alebo kovových pások (ručné nástroje); nože pre 
domácich majstrov (skalpely); ručné vzduchové 
pumpy; keramické nože; papierové pilníky na  
 

 nechty; ručné nástroje na brúsenie hrán lyží; te-
tovacie ihly; stierky pre umelcov; sochárske dlá-
ta; plastové príbory; detské príbory; škrabky na 
lyže; rúčky a rukoväti na ručné náradie; rukoväti 
nožov; kosiská (rúčky na kosy); ručné špirálové 
vykrajovače na zeleninu; elektrické prístroje na 
zapletanie vlasov. 
13 - Acetyl nitrocelulózy; delové lafety; nábojni-
ce; dusičnan amónny (výbušniny); rozbušky; mo-
torizované zbrane; plynové zbrane na slzotvorný 
plyn; strelné zbrane; kefy na čistenie strelných 
zbraní; ohňostroje; delostrelecké zbrane; balistic-
ké zbrane; zariadenia na plnenie nábojnicových 
pásov; bengálske ohne; detonačné zátky; náboj-
nice; delá, kanóny; hlavne pušiek; pušky; náboje; 
zariadenia na napĺňanie nábojníc; sumky (puzdrá 
na náboje); lovecké zbrane; munícia, strelivo; 
úderníky strelných zbraní; prachovnice; strelná 
bavlna; závery strelných zbraní; dynamit; puzdrá 
na pušky; trhaviny, výbušniny; signálne rakety; 
strelné zbrane; pažby; zameriavacie zrkadlá na 
pušky; spúšte strelných zbraní; olovené broky do 
loveckých zbraní; munícia do strelných zbraní; 
raketomety; zapaľovače ženijnej munície; míny 
(výbušniny); guľomety; mínomety (strelné zbra-
ne); granáty, delové strely; pištole; pušný prach; 
strelný prach; projektily (zbrane); samozápalné 
látky; pyrotechnické výrobky; revolvery; kolís-
kové čapy na ťažké palné zbrane; podstavce pod 
strelné zbrane; zameriavacie zariadenia na strelné 
zbrane okrem ďalekohľadov; vzduchové pištole 
(zbrane); zapaľovače munície; výbušné nálože; 
zápalné šnúry; náplecné pásy na náboje; výstraž-
né strely v hmle; zameriavacie zariadenia na de-
lá, okrem ďalekohľadov; delobuchy (nie hračky); 
vybuchujúce kapsule (nie hračky); rakety (stre-
ly); harpúny (zbrane); tlmiče na zbrane; bojové 
vozidlá; petardy; spreje na osobnú obranu; opa-
sky na náboje; nabíjací pás na automatické zbra-
ne; torpéda; krátke strelné zbrane; ručné granáty; 
signálne pištole. 
18 - Horolezecké palice; alpinistické palice; zvie-
racie kože; surové kože; krúžky na dáždniky; 
kostry jazdeckých sediel; kožené vôdzky; úpony 
na upevnenie sediel; rebrá dáždnikov a slneční-
kov; zlatokopecké blany; peňaženky; uzdy (kon-
ský postroj); kožené súčasti vojenského výstroja; 
obaly na hudobné nástroje; palice na dáždniky; 
vychádzkové palice; vychádzkové palice so se-
dadlom; zubadlá (postroje pre zvieratá); kostry 
dáždnikov a slnečníkov; poľovnícke tašky (torby); 
školské tašky (aktovky); puzdrá na navštívenky; 
kožené lepenky; kožené škatule na klobúky; kon-
ské chomúty; prikrývky na kone; kozinka; náhub-
ky; cestovné kufre; obojky pre zvieratá; kožené 
šnúrky; vypracované kože; remienky (časť kon-
ského postroja); kožené remene (sedlárske výrob-
ky); remienky na korčule; kožené remienky; kože-
né krupóny; koža (surovina alebo polotovar); ko-
žené nite; kožené ozdoby na nábytok; imitácie ko-
že; dáždniky; tašky na nosenie detí; gumené časti 
strmeňov; strmeňové remene; tašky na náradie 
(prázdne); biče; chlebníky; obaly na dáždniky; ko-
žené puzdrá na pružiny; nákolenníky pre kone; 
prikrývky pre zvieratá; postroje pre zvieratá; klap-
ky na oči (konský postroj); pobočnice (konský 
postroj); plecniaky; ohlávky; rukoväte vychádzko-
vých palíc; korbáče (biče); kožené podbradníky;  
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moleskin (imitácia kože); kabelkové rámy; slneč-
níky; kožušiny; kožušiny (kože zvierat); rúčky na 
dáždniky; náprsné tašky; nákupné tašky na kolies-
kach; nákupné tašky; opraty; diplomatické kufrí-
ky; horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; 
plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené 
vrecia a puzdrá na balenie; kožené popruhy; jaz-
decké sedlá; sedlárske výrobky; aktovky (kožená 
galantéria); kožené cestovné tašky (kožená galan-
téria); kufre; rúčky na kufre; kožené ventily, 
chlopne; koža jatočných zvierat; kožené alebo ko-
žou potiahnuté škatule; spoločenské kabelky; ko-
žené alebo kožou potiahnuté puzdrá; lodné kufre; 
kufrík na toaletné potreby (prázdny); jelenica (nie 
na čistenie); kožené náramenné pásy; poťahy na 
konské sedlá; vulkanfíbrové škatule; torby; ces-
tovné obaly na odevy; uzdy (postroje pre zvieratá); 
puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufríky; 
kožené obloženia nábytku; podložky pod jazdecké 
sedlá; športové tašky; strmene; kovanie na konské 
postroje; podkovy na konské kopytá; šatky na no-
senie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; obaly 
na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizit-
ky; randsels (japonské školské tašky); menovky na 
batožinu; koberčeky pod jazdecké sedlá; kožené 
štítky; rukoväte na nákupné tašky; tefiliny (židov-
ské modlitebné remienky); cestovné kolieskové 
kufre; tašky pod sedlá; oblečenie pre zvieratá cho-
vané v domácnosti; popruhy na vedenie detí; ko-
lieskové batožiny; turistické palice; trekingové pa-
lice. 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie 
pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na 
kúpanie; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; 
spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; 
boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie 
okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke 
čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na 
dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (čas-
ti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske 
spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety 
(spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti 
odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti 
odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; 
rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; pod-
väzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vlož-
ky do topánok; košele; náprsenky; košele s krát-
kym rukávom; odevy; klobúky; pokrývky hlavy; 
kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); sní-
mateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy 
na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spod-
ná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, ob-
leky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bieli-
zeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); 
kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke 
nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné 
ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti ode-
vov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); ko-
šeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; 
futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); ga-
bardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnu-
rovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; 
závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnas-
tické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; 
pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábät-
ká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti 
odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti  
 

kňazského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hla-
vy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové 
oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyža-
má; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podpr-
senky; zvrchníky; podpätky na obuv; tógy; lemy 
na podrážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; 
papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky 
(pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie 
papierové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; 
topánky na šport; nánožníky, nie elektricky vy-
hrievané; štuple na kopačky; športová obuv; če-
lenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s ka-
pucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné 
(spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na 
krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; ko-
žené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sárí; 
tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprcho-
vacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na dokla-
dy a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; 
papierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; 
nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na 
odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové 
sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; 
športové tielka; valenky (ruské plstené čižmy); al-
by (liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky 
pohlcujúce pot; kadernícke pláštenky; úbory na 
karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); 
kimoná; podbradníky s rukávmi okrem papierových. 

(540) JTP 
(731) Grešák Roman, Ľubľanská 2981/5, 010 08 Žili-

na, SK; 
 
 

(210) 793-2018 
(220) 11.4.2018 

 11 (511) 37 
(511) 37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-

čov; asfaltovanie; inštalácia, údržba a opravy kan-
celárskych strojov a zariadení; prenájom staveb-
ných strojov a zariadení; inštalácie a opravy vyku-
rovacích zariadení; stavebníctvo (stavebná čin-
nosť); stavebný dozor; stavba a opravy skladov; 
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom 
bagrov a rýpadiel; izolovanie stavieb; inštalácia, 
údržba a opravy strojov; murárske práce; murova-
nie, murárske práce; stavebné informácie; infor-
mácie o opravách; kladenie povrchov komuniká-
cií; inštalácia okien a dverí; stavebné poradenstvo; 
tesárske práce; opravy elektrických vedení; kla-
denie káblov. 

(540) 

  
 

(591) žltá, modrá, biela 
(731) ELSPOL - SK, s. r. o., Ľudovíta Štúra 778/46, 

029 01 Námestovo, SK; 
(740) Paneková Adriana, JUDr., Námestovo, SK; 
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(210) 794-2018 
(220) 12.4.2018 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Mliečne výrobky. 

(540) GOLDAMER 
(731) BAPE FOOD trade s.r.o., Ovocinárska 51, 083 01 

Sabinov, SK; 
 
 

(210) 796-2018 
(220) 11.4.2018 

 11 (511) 37 
(511) 37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-

čov; asfaltovanie; inštalácia, údržba a opravy kan-
celárskych strojov a zariadení; prenájom staveb-
ných strojov a zariadení; inštalácie a opravy vyku-
rovacích zariadení; stavebníctvo (stavebná čin-
nosť); stavebný dozor; stavba a opravy skladov; 
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom 
bagrov a rýpadiel; izolovanie stavieb; inštalácia, 
údržba a opravy strojov; murárske práce; murova-
nie, murárske práce; stavebné informácie; infor-
mácie o opravách; kladenie povrchov komuniká-
cií; inštalácia okien a dverí; stavebné poradenstvo; 
tesárske práce; opravy elektrických vedení; klade-
nie káblov. 

(540) ELSPOL - SK, s.r.o., 
 elektro-energo montáže 
(731) ELSPOL - SK, s. r. o., Ľudovíta Štúra 778/46, 

029 01 Námestovo, SK; 
(740) Paneková Adriana, JUDr., Námestovo, SK; 

 
 

(210) 806-2018 
(220) 13.4.2018 

 11 (511) 5, 35, 44 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; lepidlá na zubné pro-

tézy; prípravky na čistenie vzduchu; bielkovinové 
potraviny na lekárske použitie; bielkovinové prí-
pravky na lekárske použitie; anestetiká; náplasti; 
prípravky na ničenie škodcov; čaj proti astme; prí-
pravky proti hemoroidom; protiparazitické prí-
pravky; antiseptické prípravky; antidiuretiká (lieky 
na znižovanie tvorby moču); tyčinky na liečbu 
bradavíc; aseptická vlna; bakteriálne prípravky na 
lekárske a zverolekárske použitie; náplasti na kurie 
oká; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; te-
rapeutické prípravky do kúpeľa; ovínadlá; balza-
my na lekárske použitie; biocídy; živočíšne uhlie 
na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; liečivé 
bahno; sirupy na farmaceutické použitie; liekové 
kapsuly; obklady (teplé zábaly); vata na lekárske 
použitie; chemickofarmaceutické prípravky; neta-
bakové cigarety na lekárske použitie; roztoky na 
vyplachovanie očí; tlakové obväzy; vitamínové 
prípravky; chemické antikoncepčné prípravky; lie-
čivá na kurie oká; vata na lekárske použitie; far-
maceutické prípravky na spáleniny od slnka; vak-
cíny; obväzový materiál; preháňadlá; dezinfekčné 
prípravky na hygienické použitie; dezodoranty, nie 
telové alebo pre zvieratá; analgetiká; drogy na le-
kárske použitie; minerálne vody na lekárske použi-
tie; tinktúry (farmaceutické prípravky); soli na le-
kárske použitie; sušené mlieko pre dojčatá; antipy-
retiká (lieky na znižovanie telesnej teploty); liečivé 
infúzie; liečivé čaje; liečivá posilňujúce nervovú  
 

 sústavu; obväzová gáza; laxatíva; tuky na lekárske 
použitie; oleje na lekárske použitie; liečivé rastli-
ny; hormóny na lekárske použitie; absorpčná vata; 
jódová tinktúra; sladké drievko na farmaceutické 
použitie; laktóza na farmaceutické použitie; drož-
die na farmaceutické použitie; tekuté masti (lini-
menty); žuvačky na lekárske použitie; masti na le-
kárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; séra; 
pastilky na farmaceutické použitie; čuchacie soli; 
masti na farmaceutické použitie; hygienické obrú-
sky; farmaceutické prípravky na ošetrovanie po-
kožky; bylinkové čaje na lekárske použitie; farma-
ceutické prípravky proti lupinám; prenosné lekár-
ničky (plné); lieky proti poteniu nôh; chinín na le-
kárske použitie; liečivé korene; posilňujúce prí-
pravky (toniká); sedatíva (utišujúce prostriedky); 
cukor na lekárske použitie; čapíky; prípravky proti 
poteniu; alkaloidy na lekárske použitie; diétne po-
traviny na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; 
liečivé kúpeľové soli; bróm na farmaceutické pou-
žitie; diétne nápoje na lekárske použitie; gáfor na 
lekárske použitie; lecitín na lekárske použitie; ved-
ľajšie produkty spracovania obilnín na diétne ale-
bo lekárske použitie; lieky pre zubné lekárstvo; 
lieky pre humánnu medicínu; diagnostické prí-
pravky na lekárske použitie; liečivé nápoje; glukó-
za na lekárske použitie; diétne látky na lekárske 
použitie; chemické činidlá na lekárske a zverole-
kárske použitie; prípravky na čistenie kontaktných 
šošoviek; výživové vlákniny; enzymatické prí-
pravky na lekárske použitie; minerálne výživové 
doplnky; výživové doplnky; repelenty proti hmy-
zu; vankúšiky na otlaky (náplasti); tabletky na po-
tlačenie chuti do jedla; tabletky na chudnutie; biel-
kovinové výživové doplnky; proteínové výživové 
doplnky; alkoholy na farmaceutické použitie; prí-
pravky na liečbu akné; rastlinné výťažky na far-
maceutické použitie. 
35 - Reklama; televízna reklama; rozhlasová re-
klama; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; reklamné agentúry; navrhovanie reklam-
ných materiálov; písanie reklamných textov; vy-
dávanie reklamných textov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie rekla-
mných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); zásielkové reklamné služby; 
reklamné plagátovanie; prenájom reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; tvorba reklamných filmov; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľtr-
hov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné 
účely a podporu predaja; marketing; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); podpora predaja (pre 
tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské služ-
by; maloobchodné služby s farmaceutickými, zve-
rolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s le-
kárskymi potrebami; veľkoobchodné služby s far-
maceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi 
prípravkami a s lekárskymi potrebami. 
44 - Zdravotné strediská (služby); služby chirop-
raktikov; zotavovne pre rekonvalescentov; ne-
mocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; ma-
sáže; lekárske služby; služby optikov; fyzioterapia;  
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zubné lekárstvo; sanatória; krvné banky (služby); 
služby pôrodných asistentiek; ošetrovateľské služ-
by; farmaceutické poradenstvo; plastická chirur-
gia; implantovanie vlasov; psychologické služby; 
prenájom zdravotníckeho vybavenia; aromatera-
peutické služby; umelé oplodňovanie; detoxikácia 
toxikomanov; mimotelové oplodňovanie; sauny 
(služby); solária (služby); lekárnické služby (prí-
prava predpísaných liekov); terapeutické služby; 
prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné stredi-
ská; alternatívna medicína; logopedické služby; 
zdravotné poradenstvo; ortodontické služby; lekár-
ske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; 
paliatívna starostlivosť; zotavovne; telemedicínske 
služby . 

(540) Hirudo arven 
(731) Legát Radko, Priekopská 1991/27, 036 01 Mar-

tin, SK; 
 
 

(210) 830-2018 
(220) 17.4.2018 

 11 (511) 1 
(511) 1 - Chemické látky na prevzdušňovanie betónu; 

konzervačné prípravky na konzervovanie betónu 
okrem farieb a olejov; plastifikátory a plastifi-
kačné prísady do betónu; priemyselné chemiká-
lie; prípravky na báze vodných roztokov anorga-
nických solí a organických látok na urýchlenie 
tvrdnutia betónu; spojivá do betónu; stekucovače 
(prípravky na báze vodných roztokov solí kyse-
lín, odpeňovača a konzervačných prostriedkov). 

(540) MICROPORAN 
(731) STACHEMA Bratislava a. s., Rovinka 411, 900 41 

Rovinka, SK; 
 
 

(210) 841-2018 
(220) 17.4.2018 

 11 (511) 4, 5, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pros-

triedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu; palivá; materiály na svietenie; sviečky  
a knôty na svietenie. 
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne po-
traviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie; potraviny pre dojčatá; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 
materiál; materiály na plombovanie zubov a na 
zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; príprav-
ky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 
14 - Drahé kovy, ich zliatiny; šperky, drahoka-
my; hodinárske výrobky a chronometre. 
16 - Papier, lepenka; tlačoviny; knihárske potre-
by; fotografie; papiernický tovar; písacie potre-
by; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; kresliarske potreby pre výtvarných 
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kance-
lárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučo-
vacie pomôcky okrem prístrojov; plastové fólie  
a vrecká na balenie; typy (tlačové písmo); štočky. 
18 - Koža, koženka; kožušiny, surové kože; kufre 
a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádz-
kové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
 
 

26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, 
háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety. 
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné 
podlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie 
okrem textilných. 
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby; 
ozdoby na vianočné stromčeky. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; 
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; 
cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do 
pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prí-
sady); koreniny; konzumný ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
výrobky (surové, nespracované); zrná a semená 
(surové, nespracované); živé zvieratá; čerstvé ovo-
cie a zelenina; živé rastliny a kvety; krmivo pre 
zvieratá; slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 

(540) 

  
 

(591) Pantone : 200C; cmyk : 0/100/65/15; rgb: 170/0/60 
(731) Región Neogradiensis z.p.o., Ulica novohradská 1, 

984 01 Lučenec 1, SK; 
(740) Kolimárová Želmíra, Ing., Lučenec, SK; 

 
 

(210) 852-2018 
(220) 18.4.2018 

 11 (511) 9, 35, 41, 42 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje  
a prístroje a nástroje na meranie a 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. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
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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) Tenderis 
(731) Enteris, s.r.o., Severovcov 24, 851 10 Bratislava, 

SK; 
(740) Bajužík Martin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 861-2018 
(220) 17.4.2018 

 11 (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 41 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; svetelné ta-

bule; neónové reklamy; chrániče zubov; vyučova-
cie prístroje; audiovizuálne kompaktné disky; op-
tické disky; magnetické nosiče údajov; optické no-
siče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné 
hudobné súbory; počítačové softvérové aplikácie 
(sťahovateľné); digitálne tabule; chrániče zubov 
na športovanie; chrániče hlavy na športovanie. 
16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; knihy; 
písacie potreby; fotografie (tlačoviny); kancelárske 
potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; gra-
fické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené 
publikácie; papiernický tovar; baliace plastové fó-
lie; prospekty; časopisy (periodiká); papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; kalendá-
re; letáky; albumy; brožúry; tlačivá (formuláre); 
ročenky; samolepky (papiernický tovar); papiero-
vé alebo kartónové vývesné tabule; papierové sto-
lové vlajky. 
18 - Tašky na náradie (prázdne); nákupné tašky na 
kolieskach; turistické plecniaky; cestovné tašky; 
kufre; cestovné obaly na odevy; športové tašky; 
tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); ces-
tovné kolieskové kufre. 
25 - Obuv; čiapky; boa (ozdoba z peria alebo ko-
žušiny na ovinutie okolo krku); pleteniny; vysoká 
obuv; celé topánky; šnurovacie topánky; goliere 
(časti odevov); šály; kapucne (časti odevov); čiap-
kové šilty; ponožky; košele; odevy, oblečenie; po-
krývky hlavy; kostýmy, obleky; nohavice; cyklis-
tické oblečenie; vrchné ošatenie; kombinézy (ob-
lečenie); rukavice; futbalová obuv (kopačky); tiel-
ka; športové tričká, dresy; tričká; bundy; saká; to-
pánky na šport; športová obuv; telocvičné úbory. 
28 - Lopty na hranie; stacionárne tréningové bi-
cykle; hračky; topánky na korčuľovanie s pripev-
nenými korčuľami; hracie lopty; boxerské rukavi-
ce; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; 
ozdoby alebo drobné darčeky rozdávané hosťom 
pri večierkoch; hokejky; puky; atrapy, napodobe-
niny tovarov; siete (športové potreby); hracie ru-
kavice; vzpieračské činky; kolieskové korčule; 
korčule; boxovacie vrecia; hračkárske modely; 
činky; chrániče na lakte (športové potreby); chrá-
niče na kolená (športový tovar); ochranné vy-
pchávky (časti športových úborov); činky. 
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie re-
klamných materiálov; rozširovanie vzoriek tova- 
 

rov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; 
reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; marke-
ting; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; navrhovanie re-
klamných materiálov; zásielkové reklamné služby; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľa-
dávanie sponzorov; obchodný manažment pre špor-
tovcov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných súťaží; telesné cvičenie; 
vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; 
vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklam-
ných); gymnastický výcvik; vydávanie kníh; posky-
tovanie športovísk; organizovanie a vedenie kongre-
sov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizo-
vanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby po-
skytované prázdninovými tábormi (zábava); detské 
škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových sú-
ťaží; praktický výcvik (ukážky); požičiavanie špor-
tového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
organizovanie a vedenie seminárov; tábory na špor-
tové sústredenia; meranie času na športových podu-
jatiach; fotografické reportáže; fotografovanie; po-
radenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy  
a vzdelávania); písanie textov (okrem reklamných); 
koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy 
telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; posky-
tovanie športovísk; telesná výchova. 

(540) 

  
 

(731) Surovková Linda, Riazanská 83, 831 03 Bratisla-
va, SK; 

(740) Milatová Jarmila, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 865-2018 
(220) 18.4.2018 

 11 (511) 7 
(511) 7 - Brúsky (stroje); dokončovacie stroje (finišéry); 

kovoobrábacie stroje. 
(540) 

  
 

(591) C0, M70, Y100, K0 
C0, M0, Y0, K60 

(731) METAKOV s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská 
Nová Ves, SK; 
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(210) 866-2018 
(220) 18.4.2018 

 11 (511) 44 
(511) 44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka 

starostlivosť; lekárske služby; zubné lekárstvo; 
zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) CMYK: 30, 0, 7, 0, RGB: 174, 223, 233, HEX: 
AEDFE9; CMYK: 91, 53, 29, 7, RGB: 18, 104, 
138, HEX: 12688A. 

(731) BRILL DENT, s.r.o., Hviezdoslavova 274/13, 
965 01 Žiar nad Hronom 1, SK; 

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

 
 

(210) 867-2018 
(220) 18.4.2018 

 11 (511) 9, 35, 41, 42 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né,záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje  
a prístroje a nástroje na meranie a váženie;prístroje 
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrické-
ho prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu;magnetické nosiče 
údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, 
disky DVD a ostatné nosiče digitálnych zázna-
mov;mechanizmy mincových prístrojov; regis-
tračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na 
spracovanie údajov, počítače;počítačové progra-
my; hasiace prístroje. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
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) Enteris 
(731) Enteris, s.r.o., Severovcov 24, 851 10 Bratislava-

Rusovce, SK; 
(740) Bajužík Martin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 877-2018 
(220) 19.4.2018 

 11 (511) 1, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 1 - Vínny alkohol. 

31 - Vinič (rastlina); čerstvé hrozno; zvyšky po 
výrobe vína. 
32 - Nealkoholické ovocné nápoje; mušty; hroz-
nový mušt (nekvasený). 
33 - Aperitívy; víno; brandy, vínovica; alkoholické 
nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím. 
 
 
 
 

35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); reklama; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; on line re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; 
podpora predaja tovarov a služieb sponzorova-
ním športových podujatí. 
36 - Prenájom nehnuteľností. 
39 - Balenie tovarov; prenájom elektrických vi-
noték. 
41 - Organizovanie a vedenie seminárov. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); penzióny; reštauračné (stravovacie) 
služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; bary 
(služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov  
a nápojového skla. 

(540) 

  
 

(731) AGRICORN s.r.o., Za humnami 510/1, 951 05 
Veľký Cetín, SK; 

 
 

(210) 879-2018 
(220) 19.4.2018 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mrazené ovocie; ovocná dreň; ovocné chu-

ťovky. 
30 - Zmrzliny; jogurty mrazené (mrazené potra-
viny). 

(540) 

  
 

(591) červená: CMYK: 15/1100/90/10, RGB: 190/22/34, 
#be1622, biela: RGB: r: 255, g: 255, b:255, hex 
code #RRGGBB: FFFFFF, CMYK: 0/0/0/0 

(731) AQUARII s.r.o., Bratislavská 64/78, 931 01 Ša-
morín, SK; 

(740) Tyko Lukáš, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 880-2018 
(220) 19.4.2018 

 11 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Sčítavacie stroje; reproduktorové skrinky; počí-

tacie stroje; počítadlá; elektrické monitorovacie 
prístroje iné ako na lekárske použitie; diaľkomery; 
diktafóny; reproduktory, amplióny; telemetre, op-
tické diaľkomery; premietacie plochy, plátna; au-
diovizuálne prijímače; zariadenia na spracovanie 
údajov; svetelné tabule; neónové reklamy; počíta-
čové pamäte; mikrofóny; počítače; nahraté počíta-
čové programy; premietacie prístroje; zariadenia 
na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; 
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; počí-
tačové operačné programy (nahraté); počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačové 
rozhrania; magnetické nosiče údajov; mikroproce-
sory; optické čítacie zariadenia; optické nosiče 
údajov; čítacie zariadenia (zariadenia na spracova-
nie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie 
údajov); videokamery; diagnostické prístroje (nie 
na lekárske použitie); diskové mechaniky počíta-
čov; elektronické informačné tabule; počítačové 
programy (sťahovateľné); sťahovateľné obrazové 
súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné); počítačový hardvér; digitálne tabule; bez-
pečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); elektro-
nické interaktívne tabule. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných oznamov; poradenstvo pri organizovaní  
a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných 
materiálov; prieskum trhu; obchodné odhady; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom 
reklamných materiálov; vydávanie reklamných 
textov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); rozhlasová reklama; televízna reklama; re-
klamné agentúry; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; marketingový prieskum; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; pries-
kum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; 
spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; on line reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; písanie 
reklamných textov; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba re-
klamných filmov; marketing; telemarketingové 
služby; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských kontaktných informácií; optimalizácia in-
ternetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; on li-
ne poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie re-
klamných materiálov; prenájom bilbordov; inde-
xovanie webových stránok na obchodné alebo re-
klamné účely; písanie textov scenárov na reklamné 
účely; aktualizácia a údržba informácií v regis-
troch; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; poradenstvo v ob-
lasti komunikácie (reklama); cielený marketing;  
 

vonkajšia reklama; maloobchodné a veľkoobchod-
né služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto 
zoznamu. 
42 - Inžinierska činnosť; počítačové programova-
nie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti ná-
vrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiava-
nie počítačového softvéru; výskum a vývoj no-
vých výrobkov (pre zákazníkov); obnovovanie po-
čítačových databáz; údržba počítačového softvéru; 
analýzy počítačových systémov; návrh počítačo-
vých systémov; prevod údajov alebo dokumentov 
z fyzických médií na elektronické médiá; inštalá-
cia počítačového softvéru; prevod (konverzia) po-
čítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
digitalizácia dokumentov (skenovanie); poskyto-
vanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
poradenstvo v oblasti informačných technológií; 
prenájom počítačových serverov (serverhosting); 
uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie 
informácií o počítačových technológiách a prog-
ramovaní prostredníctvom webových stránok; pos-
kytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); technologické 
poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových 
technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej 
bezpečnosti; poradenstvo v oblasti internetovej 
bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany úda-
jov; kódovanie údajov. 

(540) 

  
 

(731) LURITY, s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 884-2018 
(220) 20.4.2018 

 11 (511) 9, 11, 35, 37, 39 
(511) 9 - Reflexné prvky na oblečenie na zabránenie 

dopravným nehodám; osobné ochranné prostried-
ky proti nehodám; batérie do svietidiel; blikavé 
svetlá (svetelné signály); rozvodné skrine, spínacie 
skrine (elektrotechnika); elektrické kondenzátory; 
elektrické vodiče; elektroinštalačné rúrky; spínače; 
konektory (elektrotechnika); spojovacie skrinky 
(elektrotechnika); elektrické kontakty; elektrické 
monitorovacie prístroje iné ako na lekárske použi-
tie; vypínače; elektrické zásuvky; redukcie (elek-
trotechnika); prúdové usmerňovače; detektory; za-
riadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; telemet-
re, optické diaľkomery; rozvodné panely (elektri-
na); rozvodné pulty (elektrina); elektrické meracie 
zariadenia; elektrické káble; rozvodové systémy 
elektrického vedenia; riadiace panely (elektrotech-
nika); protipožiarne ochranné odevy; zariadenia na 
spracovanie údajov; optické lampy; signalizačné 
návestné lampáše; lasery (nie na lekárske použi-
tie); svetelné tabule; neónové reklamy; navigačné  
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 nástroje; elektrické akumulátory; svetelné bóje, 
majáky; signalizačné bóje; fotovoltické články; 
záchranné vesty; solárne články; digitálne súradni-
cové zapisovače; elektronické svetelné ukazovadlá 
(vyučovacie pomôcky); dopravné signalizačné za-
riadenia (semafory); dopravné kužele; solárne pa-
nely na výrobu elektrickej energie; reflexné vesty; 
detektory infračerveného žiarenia. 
11 - Osvetľovacie zariadenia vzdušných doprav-
ných prostriedkov; svetlá na dopravné prostriedky; 
lampy; difuzéry svetla; osvetľovacie prístroje a za-
riadenia; svetelné reflektory; svetlá na automobily; 
elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED 
diódami). 
35 - Predvádzanie tovaru; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; zostavovanie štatistík; tvorba rekla-
mných filmov; marketing; plánovanie stretnutí 
(kancelárske práce); cielený marketing; vonkajšia 
reklama. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-
čov; stavebníctvo (stavebná činnosť); kladenie po-
vrchov komunikácií; stavebné poradenstvo; klade-
nie káblov. 
39 - Informácie o dopravnej premávke; logistické 
služby v doprave. 

(540) 

  
 

(591) čierna, žltá 
(731) CitySafety, s.r.o., Turová 247, 962 34 Turová, SK; 

 
 

(210) 885-2018 
(220) 19.4.2018 

 11 (511) 1, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 1 - Vínny alkohol. 

31 - Vinič (rastlina); čerstvé hrozno; zvyšky po 
výrobe vína. 
32 - Nealkoholické ovocné nápoje; mušty; hroz-
nový mušt (nekvasený). 
33 - Aperitívy; víno; brandy, vínovica; alkoholické 
nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); reklama; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; on line re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; podpora 
predaja tovarov a služieb sponzorovaním športo-
vých podujatí. 
36 - Prenájom nehnuteľností. 
39 - Balenie tovarov; prenájom elektrických vinoték. 
41 - Organizovanie a vedenie seminárov. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); penzióny; reštauračné (stravovacie) služ-
by; rezervácie ubytovania v penziónoch; bary (služ-
by); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápo-
jového skla. 

(540) 

  
 

(591) čierna, bronzová, biela, sivá 
(731) AGRICORN s.r.o., Za humnami 510/1, 951 05 

Veľký Cetín, SK; 
 
 

(210) 888-2018 
(220) 20.4.2018 

 11 (511) 9, 16, 28, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy) na vzdelávacie účely; audiovizuálne vy-
učovacie prístroje pre školy; vzdelávacie počíta-
čové operačné programy (nahraté); počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné) na vzdeláva-
cie účely; elektronické svetelné ukazovadlá (vy-
učovacie pomôcky); počítačové hry (softvér) na 
vzdelávacie účely pre žiakov a pedagógov; pod-
ložky pod myš; elektronické publikácie (sťahova-
teľné) na vzdelávacie účely pre žiakov a pedagó-
gov; počítačové programy (sťahovateľné) na 
vzdelávacie účely pre žiakov a pedagógov. 
16 - Periodiká; tlačené publikácie; príručky; pro-
spekty; časopisy (periodiká); obežníky; letáky; 
albumy; pohľadnice; fotografie (tlačoviny); gra-
fické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; 
komiksy; noviny; plagáty; grafické reprodukcie; 
ročenky; tlačivá (formuláre); tlačoviny; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; vyučo-
vacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; 
školské potreby (papiernický tovar); všetky vyš-
šie uvedené tovary na vzdelávacie účely pre pot-
reby žiakov a pedagógov. 
28 - Hry; hračky; figúrky (hračky). 
41 - Vzdelávanie; vyučovanie; školenia; akadémie 
(vzdelávanie); organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie seminárov; vydávanie 
textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; onli-
ne vydávanie elektronických kníh a časopisov; or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných súťa-
ží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; informácie 
o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; on line po-
skytovanie počítačových hier (z počítačových sie-
tí); online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); organizovanie a ve-
denie kongresov; koučovanie (školenie); školské 
služby (vzdelávanie); všetky vyššie uvedené služ-
by sú určené pre školy, žiakov a širokú pedago-
gickú verejnosť. 
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42 - Obnovovanie počítačových databáz; prog-
ramovanie vzdelávacieho softvéru; inštalácia počí-
tačového softvéru na vzdelávacie účely; zhotovo-
vanie kópií počítačových programov na vzdeláva-
cie účely; požičiavanie počítačového softvéru na 
vzdelávacie účely; aktualizovanie počítačového 
softvéru na vzdelávacie účely; poskytovanie inter-
netových vyhľadávačov; tvorba počítačového soft-
véru na vzdelávacie účely pre potreby žiakov a pe-
dagógov; tvorba webových stránok (pre tretie oso-
by); prevod (konverzia) počítačových programov 
alebo údajov (nie fyzický) na vzdelávacie účely; 
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; pora-
denstvo v oblasti informačných technológií slúžia-
cich v oblasti vzdelávania; poskytovanie informá-
cií o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok pre potreby 
žiakov a pedagógov. 

(540) 

  
 

(731) BSP Training, s.r.o., K Železnej studienke 27, 
811 04 Bratislava, SK; 

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

 
 

(210) 889-2018 
(220) 19.4.2018 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; časopisy (periodiká); tlačené pub-

likácie; periodiká; brožúry; noviny; knihy; tlačené 
prílohy k periodickým a neperiodickým publiká-
ciám; kalendáre; fotografie; plagáty; katalógy; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
pútače z papiera alebo lepenky; papierové alebo 
kartónové vývesné tabule; letáky; prospekty. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných a podnikateľských informácií; 
rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; po-
moc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných textov; reklama; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prenájom 
reklamných plôch; spracovanie textov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on 
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
písanie reklamných textov; grafická úprava tlačo-
vín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; 
marketing; navrhovanie reklamných materiálov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov 
(okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; 
školenia; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; informácie  
o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vede-
nie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou. 
 

(540) TRH KOŽE 
(731) Webster, spol. s r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 

Bratislava-Staré Mesto, SK; 
(740) Minár Erik, JUDr., Trnava, SK; 

 
 

(210) 890-2018 
(220) 19.4.2018 

 11 (511) 1, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 1 - Vínny alkohol. 

31 - Vinič (rastlina); čerstvé hrozno; zvyšky po 
výrobe vína. 
32 - Nealkoholické ovocné nápoje; mušty; hroz-
nový mušt (nekvasený). 
33 - Aperitívy; víno; brandy, vínovica; alkoholické 
nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); reklama; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; podpora pre-
daja tovarov a služieb sponzorovaním športových 
podujatí. 
36 - Prenájom nehnuteľností. 
39 - Balenie tovarov; prenájom elektrických vino-
ték. 
41 - Organizovanie a vedenie seminárov. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); penzióny; reštauračné (stravovacie) 
služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; bary 
(služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov  
a nápojového skla. 

(540) VINOMA 
(731) AGRICORN s.r.o., Za humnami 510/1, 951 05 

Veľký Cetín, SK; 
 
 

(210) 893-2018 
(220) 20.4.2018 

 11 (511) 41, 43, 44 
(511) 41 - Zábava; športová a kultúrna činnosť; posky-

tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie seminá-
rov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; školenia; vzdelávanie; plánovanie a orga-
nizovanie večierkov; organizovanie plesov; diva-
delné predstavenia; fitnes kluby (zdravotné a kon-
dičné cvičenia); organizovanie živých vystúpení; 
premietanie kinematografických filmov; fotogra-
fovanie; organizovanie a vedenie koncertov. 
43 - Prechodné ubytovanie; rezervácie ubytovania 
v hoteloch; ubytovacie kancelárie (hotely, penzió-
ny); dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; hotelierske služby; 
reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občer-
stvenie (snackbary); bary (služby); prenájom pred-
náškových sál. 
44 - Masáže; aromaterapeutické služby; sauny 
(služby); termálne kúpele; verejné kúpele (na hy-
gienické účely); turecké kúpele. 
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(540) 

  
 

(731) Puklušová Natália, Mgr. art., Banšelova 15721/23, 
821 04 Bratislava-Ružinov, SK; 

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

 
 

(210) 896-2018 
(220) 23.4.2018 

 11 (511) 26, 31, 45 
(511) 26 - Umelé kvety; umelé rastliny okrem vianoč-

ných stromčekov. 
31 - Živé kvety; sušené kvety (na dekoráciu). 
45 - Pohrebné služby; pohrebné obrady; kremá-
cia; organizovanie náboženských obradov; bal-
zamovanie; vedenie pohrebných obradov; vede-
nie náboženských obradov. 

(540) 

  
(731) Silencia, s.r.o., Sklabinská 1, 036 01 Martin, SK; 

 
 

(210) 898-2018 
(220) 20.4.2018 

 11 (511) 36, 37, 43 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľnosti; sprostredkovanie 

(maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelá-
rie; sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie 
zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; spro-
stredkovanie poistenia; poisťovníctvo; oceňova-
nie nehnuteľností; organizovanie dobročinných 
zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové investí-
cie; zmenárenské služby; klíring (bezhotovostné 
zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväz-
kov); organizovanie zbierok; pôžičky (finančné 
úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; 
správcovstvo majetku (pre tretie osoby); finan-
covanie (služby); finančné riadenie; správa ne-
hnuteľností; správa nájomných domov; uzatvára-
nie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; fi-
nančný lízing; ubytovacie kancelárie (prenájom 
bývania); finančné analýzy; finančné poraden-
stvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; 
finančné informácie; informácie o poistení; vybe-
ranie nájomného; prenájom kancelárskych prie-
storov; finančné sponzorstvo; organizovanie fi-
nancovania stavebných projektov; poskytovanie 

finančných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; poskytovanie zliav vo vybraných 
zariadeniach prostredníctvom členskej karty; 
prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov. 
37 - Čistenie interiérov budov; inštalácia, údržba 
a opravy kancelárskych strojov a zariadení; pre-
nájom stavebných strojov a zariadení; stavebníc-
tvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolá-
cia budov; stavba a opravy skladov; izolovanie 
proti vlhkosti (stavebníctvo); výstavba tovární; 
izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy 
strojov; murárske práce; interiérové a exteriérové 
maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; 
klampiarstvo a inštalatérstvo; montovanie lešení; 
stavebné informácie; informácie o opravách; čis-
tenie exteriérov budov; výstavba obchodov a ob-
chodných stánkov; inštalácia, údržba a opravy 
počítačového hardvéru; opravy opotrebovaných 
alebo poškodených strojov; inštalácia okien a dve-
rí; stavebné poradenstvo; kladenie káblov. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedál-
ne; závodné jedálne; prenájom prechodného uby-
tovania; penzióny; hotelierske služby; reštaurač-
né (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania  
v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; 
samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie 
(snackbary); bary (služby); rezervácie prechod-
ného ubytovania; prenájom prednáškových sál. 

(540) 

  
 

(731) SLOVENKA2 s.r.o., Strážska cesta 12, 960 01 
Zvolen 1, SK; 

(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratisla-
va, SK; 

 
 

(210) 899-2018 
(220) 23.4.2018 

 11 (511) 26, 31, 45 
(511) 26 - Umelé kvety; umelé rastliny okrem vianoč-

ných stromčekov. 
31 - Živé kvety; sušené kvety (na dekoráciu). 
45 - Pohrebné služby; pohrebné obrady; kremá-
cia; organizovanie náboženských obradov; bal-
zamovanie; vedenie pohrebných obradov; vede-
nie náboženských obradov. 

(540) 

  
(591) Čierna, biela, zlatá 
(731) Silencia, s.r.o., Sklabinská 1, 036 01 Martin, SK; 
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(210) 902-2018 
(220) 23.4.2018 

 11 (511) 16, 25, 35, 41 
(511) 16 - Papier; lepenka; tlačoviny, fotografie; pa-

piernický tovar; písacie potreby; učebné a vy-
učovacie pomôcky (okrem prístrojov). 
25 - Čiapky; čiapky so šiltom; svetre; košele; ko-
šele s krátkym rukávom; oblečenie; nohavice; 
športové tričká, dresy; bundy; tričká. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; marketing; in-
zertná činnosť; on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televíz-
na reklama; reklamné agentúry; vydávanie re-
klamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prie-
skumy verejnej mienky zamerané na politiku; 
zostavovanie štatistík; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; marketing; podpora predaja (pre tretie 
osoby); odborné obchodné poradenstvo; poskyto-
vanie obchodných informácií; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; predvádzanie tovaru 
(na reklamné účely a podporu predaja); reklamné 
plagátovanie; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; vzťahy s verejnosťou; 
lobistické služby na obchodné účely; obchodné 
sprostredkovateľské služby; obchodné sprostred-
kovanie služieb uvedených v triedach 35, 41 a 42 
tohto zoznamu. 
41 - Zábava; poskytovanie športovísk; výchovno-
zábavné klubové služby; organizovanie športo-
vých súťaží; požičiavanie športového výstroja (ok-
rem dopravných prostriedkov); tábory na športové 
sústredenia; prenájom športových plôch. 

(540) 

  
 

(731) Pán Občan, Prievidzská 1438/36, 972 01 Bojni-
ce, SK; 

 
 

(210) 903-2018 
(220) 20.4.2018 

 11 (511) 4, 9, 16, 35, 36, 39 
(511) 4 - Palivové plyny; motorové palivá. 

9 - Kódované magnetické karty. 
16 - Nákupné karty (nie na hranie). 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; pod-
pora predaja (pre tretie osoby). 
36 - Spracovanie platieb debetnými kartami; spra-
covanie platieb kreditnými kartami; vydávanie 
kreditných kariet; poskytovanie zliav vo vybra-
ných zariadeniach prostredníctvom členskej karty. 
39 - Distribúcia energie. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) EcoCard s.r.o., Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 
Bratislava, SK; 

(740) AK JUDr. Radoslava Vojtášová, advokátka, Bra-
tislava, SK; 

 
 

(210) 916-2018 
(220) 24.4.2018 

 11 (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 41 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; svetelné tabu-

le; neónové reklamy; chrániče zubov; vyučovacie 
prístroje; audiovizuálne kompaktné disky; optické 
disky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče 
údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); 
sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné hu-
dobné súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); digitálne tabule; chrániče zubov na 
športovanie; chrániče hlavy na športovanie. 
16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kar-
tónu alebo lepenky; noviny; periodiká; knihy; písa-
cie potreby; fotografie (tlačoviny); kancelárske po-
treby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické 
zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publiká-
cie; papiernický tovar; baliace plastové fólie; pro-
spekty; časopisy (periodiká); papierové alebo plas-
tové vrecká a tašky na balenie; kalendáre; letáky; 
albumy; brožúry; tlačivá (formuláre); ročenky; sa-
molepky (papiernický tovar); papierové alebo kar-
tónové vývesné tabule; papierové stolové vlajky. 
18 - Tašky na náradie (prázdne); nákupné tašky na 
kolieskach; turistické plecniaky; cestovné tašky; 
kufre; cestovné obaly na odevy; športové tašky; taš-
ky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); cestov-
né kolieskové kufre. 
25 - Obuv; čiapky; boa (ozdoba z peria alebo kožu-
šiny na ovinutie okolo krku); pleteniny; vysoká 
obuv; celé topánky; šnurovacie topánky; goliere 
(časti odevov); šály; kapucne (časti odevov); čiap-
kové šilty; ponožky; košele; odevy, oblečenie; po-
krývky hlavy; kostýmy, obleky; nohavice; cyklis-
tické oblečenie; vrchné ošatenie; kombinézy (oble-
čenie); rukavice; futbalová obuv (kopačky); tielka; 
športové tričká, dresy; tričká; bundy; saká; topánky 
na šport; športová obuv; telocvičné úbory. 
28 - Lopty na hranie; stacionárne tréningové bicyk-
le; hračky; topánky na korčuľovanie s pripevnenými 
korčuľami; hracie lopty; boxerské rukavice; stroje 
na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; ozdoby ale-
bo drobné darčeky rozdávané hosťom pri večier-
koch; hokejky; puky; atrapy, napodobeniny tovarov; 
siete (športové potreby); hracie rukavice; vzpierač-
ské činky; kolieskové korčule; korčule; boxovacie 
vrecia; hračkárske modely; činky; chrániče na lakte 
(športové potreby); chrániče na kolená (športový to-
var); ochranné vypchávky (časti športových úbo-
rov); činky. 
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35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie re-
klamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; re-
klama; podpora predaja (pre tretie osoby); grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; navrhovanie reklamných mate-
riálov; zásielkové reklamné služby; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; vyhľadávanie sponzo-
rov; obchodný manažment pre športovcov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných súťaží; telesné cvičenie; 
vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; 
vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklam-
ných); gymnastický výcvik; vydávanie kníh; posky-
tovanie športovísk; organizovanie a vedenie kongre-
sov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizo-
vanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby pos-
kytované prázdninovými tábormi (zábava); detské 
škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových sú-
ťaží; praktický výcvik (ukážky); požičiavanie špor-
tového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
organizovanie a vedenie seminárov; tábory na špor-
tové sústredenia; meranie času na športových podu-
jatiach; fotografické reportáže; fotografovanie; po-
radenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy  
a vzdelávania); písanie textov (okrem reklamných); 
koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy 
telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; posky-
tovanie športovísk; telesná výchova. 

(540) 

  
 

(731) Surovková Linda, Riazanská 83, 831 03 Bratisla-
va, SK; 

(740) Milatová Jarmila, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 917-2018 
(220) 24.4.2018 

 11 (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 41 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; svetelné ta-

bule; neónové reklamy; chrániče zubov; vyučova-
cie prístroje; audiovizuálne kompaktné disky; op-
tické disky; magnetické nosiče údajov; optické no-
siče údajov; elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné 
hudobné súbory; počítačové softvérové aplikácie 
(sťahovateľné); digitálne tabule; chrániče zubov 
na športovanie; chrániče hlavy na športovanie. 
16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; knihy; 
písacie potreby; fotografie (tlačoviny); kancelárske 
potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; gra-
fické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené 
publikácie; papiernický tovar; baliace plastové fó-
lie; prospekty; časopisy (periodiká); papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; kalendá-
re; letáky; albumy; brožúry; tlačivá (formuláre); 
ročenky; samolepky (papiernický tovar); papiero-
vé alebo kartónové vývesné tabule; papierové sto-
lové vlajky. 

18 - Tašky na náradie (prázdne); nákupné tašky na 
kolieskach; turistické plecniaky; cestovné tašky; 
kufre; cestovné obaly na odevy; športové tašky; 
tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); ces-
tovné kolieskové kufre. 
25 - Obuv; čiapky; boa (ozdoba z peria alebo ko-
žušiny na ovinutie okolo krku); pleteniny; vysoká 
obuv; celé topánky; šnurovacie topánky; goliere 
(časti odevov); šály; kapucne (časti odevov); čiap-
kové šilty; ponožky; košele; odevy, oblečenie; po-
krývky hlavy; kostýmy, obleky; nohavice; cyklis-
tické oblečenie; vrchné ošatenie; kombinézy (ob-
lečenie); rukavice; futbalová obuv (kopačky); tiel-
ka; športové tričká, dresy; tričká; bundy; saká; to-
pánky na šport; športová obuv; telocvičné úbory. 
28 - Lopty na hranie; stacionárne tréningové bi-
cykle; hračky; topánky na korčuľovanie s pripev-
nenými korčuľami; hracie lopty; boxerské rukavi-
ce; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; 
ozdoby alebo drobné darčeky rozdávané hosťom 
pri večierkoch; hokejky; puky; atrapy, napodobe-
niny tovarov; siete (športové potreby); hracie ru-
kavice; vzpieračské činky; kolieskové korčule; 
korčule; boxovacie vrecia; hračkárske modely; 
činky; chrániče na lakte (športové potreby); chrá-
niče na kolená (športový tovar); ochranné vy-
pchávky (časti športových úborov); činky. 
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie re-
klamných materiálov; rozširovanie vzoriek tova-
rov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; 
reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; marke-
ting; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; navrhovanie re-
klamných materiálov; zásielkové reklamné služby; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľa-
dávanie sponzorov; obchodný manažment pre 
športovcov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; telesné cvi-
čenie; vydávanie textov (okrem reklamných); vy-
učovanie; vzdelávanie; školenia; produkcia filmov 
(nie reklamných); gymnastický výcvik; vydáva- 
nie kníh; poskytovanie športovísk; organizovanie  
a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzde-
lávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tá-
bormi (zábava); detské škôlky (vzdelávanie); or-
ganizovanie športových súťaží; praktický výcvik 
(ukážky); požičiavanie športového výstroja (okrem 
dopravných prostriedkov); organizovanie a vede-
nie seminárov; tábory na športové sústredenia; me-
ranie času na športových podujatiach; fotografické 
reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe 
povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); písa-
nie textov (okrem reklamných); koučovanie (ško-
lenie); prenájom športových plôch; služby osob-
ných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného 
cvičenia; odborné preškoľovanie; poskytovanie 
športovísk; telesná výchova. 

(540) 
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(731) Surovková Linda, Riazanská 83, 831 03 Bratisla-
va, SK; 

(740) Milatová Jarmila, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 918-2018 
(220) 23.4.2018 

 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 penia-
ze; organizovanie elektronických žrebových loté-
rií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; organi-
zovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzo-
vých stávok; organizovanie kurzových stávok pro-
stredníctvom internetu; organizovanie doplnko-
vých hier, pričom doplnková hra je číselná loté-
ria, ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou čí-
selnou lotériou; tvorba televíznych programov. 

(540) 

  
 

(591) odtiene modrej, biela, sivá, čierna 
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 919-2018 
(220) 24.4.2018 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; komerčné informačné kancelárie; prená-
jom kancelárskych strojov a zariadení; poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; prená-
jom reklamných materiálov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; prenájom re-
klamných plôch; podpora predaja (pre tretie oso-
by); organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
 

 

 a služieb pre iné podniky); organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu predaja; marketing; 
prenájom predajných stánkov; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských kontaktných in-
formácií; obchodné sprostredkovateľské služby; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; on line poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; prenájom bilbordov; podpora pre-
daja tovarov a služieb sponzorovaním športových 
podujatí. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; úschov-
né služby, úschova v bezpečnostných schránkach; 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby); správa nehnuteľností; správa ná-
jomných domov; prenájom bytov; vyberanie ná-
jomného; prenájom kancelárskych priestorov; pre-
nájom zdieľaných kancelárskych priestorov. 

(540) Korzo Komárno 
(731) Korzo Komárno, s.r.o., Hadovská cesta 6B, 945 01 

Komárno, SK; 
(740) Advokátska kancelária Moravčík a spol. s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 921-2018 
(220) 25.4.2018 

 11 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 

potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, žltá, modrá, svetlomodrá, pastelová 
modrá, čiernočervená, krémová, slonová kosť, 
zelená, svetlozelená 

(731) Effectivity s.r.o., Rusovská cesta 9, 851 01 Brati-
slava, SK; 

(740) AK Dlhopolec s.r.o., Zvolen, SK; 
 
 

(210) 922-2018 
(220) 25.4.2018 

 11 (511) 35, 36, 37, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; kancelárie za-
oberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné in-
formačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširo- 
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 vanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služ-
by; sprostredkovateľné práce; prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie úč-
tovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; ob-
chodné alebo podnikové audity (revízia účtov); 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie 
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov 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 odha-
dy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; pre-
nájom reklamných materiálov; poradenstvo pri or-
ganizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); stenografické služby; 
televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zames-
tnancov; služby poskytované pri premiestňovaní 
podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vy-
pracovávanie daňových priznaní; odkazovacie te-
lefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
spracovanie textov; služby predplácania novín  
a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklam-
né služby; administratívna správa hotelov; odbor-
né obchodné riadenie umeleckých činností; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
prenájom fotokopírovacích strojov; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácii  
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom pre-
dajných automatov; výber zamestnancov pomocou 
psychologických testov; služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; pred-
platné telekomunikačných služieb (pre tretie oso-
by); administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; obchodná správa licencií výrobkov  
a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služ-
by (obchodné služby); fakturácie; písanie reklam-
ných textov; zostavovanie štatistík; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie 
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na 
podporu predaja; tvorba reklamných filmov; ob-
chodný manažment pre športovcov; marketing; te-
lemarketingové služby; maloobchodné služby  
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníc- 
 

 kymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; pre-
nájom predajných stánkov; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných informá-
cií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; on line poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; navrhovanie reklamných materiá-
lov; externé administratívne riadenie podnikov; 
podávanie daňových priznaní; podnikové riadenie 
refundovaných programov (pre tretie osoby); pre-
nájom bilbordov; písanie životopisov (pre tretie 
osoby); indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; správa programov 
pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; 
plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomí-
nanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotre-
biteľských vernostných programov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej 
komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba in-
formácií 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; vý-
roba telešopingových programov; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); doho-
dovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; pod-
pora predaja tovarov a služieb sponzorovaním 
športových podujatí; finančné a účtovné audity; 
veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zvero-
lekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdra-
votníckymi potrebami; cielený marketing; vonkaj-
šia reklama; maloobchodné služby s umeleckými 
dielami poskytované galériami; administratívna 
asistencia pri odpovediach na verejné súťaže. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistno-matematické); prenájom nehnu-
teľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové 
agentúry; realitné kancelárie; sprostredkovanie ne-
hnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa inkasova-
ním pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; col-
né deklarácie (finančné služby); poisťovníctvo; 
bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; organi-
zovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fon-
dov; kapitálové investície; finančné záručné služ-
by; zmenárenské služby; vydávanie cestovných 
šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov); úschovné služ-
by, úschova v bezpečnostných schránkach; orga-
nizovanie zbierok; pôžičky (finančné úvery); da-
ňové odhady (služby); finančné odhady a oceňo-
vanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnos-
ti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie 
osoby); financovanie (služby); finančné riadenie; 
záložne; správa nehnuteľností; správa nájomných 
domov; uzatváranie poistiek proti požiaru; prená-
jom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; 
zdravotné poistenie; poistenie v námornej dopra- 
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ve; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný 
lízing; obchodovanie na burze s cennými papier-
mi; životné poistenie; ubytovacie kancelárie (pre-
nájom bývania); finančné analýzy; oceňovanie sta-
rožitností; oceňovanie umeleckých diel; overova-
nie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné 
služby v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb 
kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými 
kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné in-
formácie; informácie o poistení; oceňovanie šper-
kov; oceňovanie numizmatických zbierok; vybe-
ranie nájomného; oceňovanie známok; vydávanie 
cenných papierov; úschova cennosti; kurzové zá-
znamy na burze; vydávanie kreditných kariet; pre-
nájom kancelárskych priestorov; služby v oblasti 
vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; 
bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); likvidácia podnikov (finančné služby); od-
hadovanie nákladov na opravu (finančné odhado-
vanie); obchodovanie na burze s uhlíkovými emi-
siami; finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; 
finančné ohodnocovanie vlny; záložné pôžičky; 
konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na 
burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti 
splácania dlhov; organizovanie financovania sta-
vebných projektov; poskytovanie finančných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; fi-
nančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie 
osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie 
obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie 
zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty; finančné záruky; prenájom zdieľa-
ných kancelárskych priestorov; finančné odhady 
pri odpovediach na verejné súťaže. 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prí-
strojov; inštalovanie a opravy elektrických spotre-
bičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; 
údržba a opravy motorových vozidiel; údržba  
a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; biele-
nie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údržba a op-
ravy horákov; prenájom buldozérov; inštalácia, 
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; 
inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie 
a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; ča-
lúnnické opravy; údržba a opravy trezorov; prená-
jom stavebných strojov a zariadení; stavba lodí; 
opravy šatstva; inštalácie a opravy vykurovacích 
zariadení; opravy obuvi; čistenie komínov; údržba 
a opravy bezpečnostných schránok; inštalácie a op-
ravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo (sta-
vebná činnosť); podmorské staviteľstvo; stavebný 
dozor; opravy odevov; údržba, čistenie a opravy ko-
že; inštalácia kuchynských zariadení; demolácia bu-
dov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie  
a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skla-
dov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prená-
jom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; opravy  
a údržba filmových premietačiek; inštalácie a opra-
vy pecí; údržba, čistenie a opravy kožušín; mazanie 
vozidiel; čistenie odevov; opravy hodín a hodiniek; 
výstavba tovární; inštalácie a opravy zavlažovacích 
zariadení; izolovanie stavieb; umývanie dopravných 
prostriedkov; pranie bielizne; pranie; inštalácia, 
údržba a opravy strojov; murárske práce; reštauro-
vanie nábytku; budovanie prístavných hrádzí; žeh-
lenie odevov naparovaním; výstavba a údržba ro-
povodov; tapetovanie (papierové tapety); tapeto-
vanie; opravy dáždnikov; opravy slnečníkov; ča- 
 

lúnenie nábytku; interiérové a exteriérové maľo-
vanie a natieranie; hladenie alebo brúsenie pem-
zou; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inšta-
latérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpa-
diel; budovanie prístavov; deratizácia; protektoro-
vanie pneumatík; inštalácie a opravy chladiacich 
zariadení; žehlenie bielizne; precínovanie (opra-
vy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikorózny-
mi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); in-
štalácie a opravy telefónov; údržba vozidiel; lako-
vanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozi-
diel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich 
strojov; ničenie škodcov (nie v poľnohospodár-
stve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníc-
tve); montovanie lešení; murovanie, murárske prá-
ce; čistenie plienok; chemické čistenie; stavebné 
informácie; informácie o opravách; ostrenie a brú-
senie nožov; banské dobývanie; povrchové dobý-
vanie; kladenie povrchov komunikácií; šmirgľo-
vanie; podmorské opravy; čistenie exteriérov bu-
dov; vulkanizovanie pneumatík (opravy); vŕtanie 
studní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; 
inštalácia, údržba a opravy počítačového hardvéru; 
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; 
opravy opotrebovaných alebo poškodených moto-
rov; opravy opotrebovaných alebo poškodených 
strojov; prenájom stavebných žeriavov; prenájom 
zametacích vozidiel; pokrývačské práce; umelé 
zasnežovanie; čistenie ciest; opravy zámok; reš-
taurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudob-
ných nástrojov; inštalácia okien a dverí; údržba 
bazénov; renovácie tonerov; stavebné poraden-
stvo; tesárske práce; hĺbkové vŕtanie ropných lo-
žísk a ložísk plynu; prenájom odvodňovacích čer-
padiel; požičiavanie práčok; opravy elektrických 
vedení; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie 
pneumatík; ladenie hudobných nástrojov; kladenie 
káblov; sterilizácia lekárskych nástrojov; hydrau-
lické štiepenie hornín; regulovanie výskytu škod-
cov (nie v poľnohospodárstve, rybnom hospodár-
stve, záhradníctve a lesníctve); prenájom umýva-
čiek riadu; prenájom sušičiek riadu. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; drezúra zvierat; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; služby estrádnych umelcov; fil-
mové štúdiá; cirkusové predstavenia; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; koreš-
pondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; 
prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie 
zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová zába-
va; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučo-
vanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvuko-
vých nahrávok; požičiavanie kinematografických 
filmov; produkcia filmov (nie reklamných); gym-
nastický výcvik; požičovne kníh (knižnice); vydá-
vanie kníh; požičiavanie rozhlasových a televíz-
nych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; varietné predstavenia; služby or-
chestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; televízna zábava; 
prenájom divadelných kulís; zoologické záhrady 
(služby); poskytovanie športovísk; pózovanie mo-
delov výtvarným umelcom; služby pojazdných 
knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovnozá-
bavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služ-
by); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie,  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 185 
 

preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry (herne); 
poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdra-
votné a kondičné cvičenia); služby poskytované 
prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie 
živých vystúpení; premietanie kinematografických 
filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizova-
nie športových súťaží; plánovanie a organizovanie 
večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby mú-
zeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služ-
by); informácie o možnostiach rekreácie; požičia-
vanie potápačského výstroja; požičiavanie športo-
vého výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
prenájom štadiónov; prenájom videorekordérov; 
požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie 
seminárov; tábory na športové sústredenia; organi-
zovanie a vedenie sympózií; meranie času na špor-
tových podujatiach; internátne školy; organizova-
nie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizo-
vanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; 
náboženská výchova; organizovanie lotérii; orga-
nizovanie plesov; organizovanie predstavení (ma-
nažérske služby); herne s hracími automatmi (služ-
by); požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvet-
ľovacích prístrojov do divadelných sál a televíz-
nych štúdii; prenájom tenisových kurtov; požičia-
vanie videokamier; písanie textov scenárov nie na 
reklamné účely; strihanie videopások; online vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); titul-
kovanie; on line poskytovanie počítačových hier  
(z počítačových sietí); karaoke služby; hudobné 
skladateľské služby; nočné kluby (zábava); online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); fotografické reportáže; fotogra-
fovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblas-
ti výchovy a vzdelávania); reportérske služby; 
prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; 
nahrávanie videopások; fotografovanie na mikro-
film; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia; písanie textov; organizovanie  
a vedenie koncertov; kaligrafické služby; zalamo-
vanie textov (nie na reklamné účely); organizova-
nie módnych prehliadok na zábavné účely; koučo-
vanie (školenie); prenájom športových plôch; služ-
by diskdžokejov; tlmočnícke služby; služby osob-
ných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvi-
čenia; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; pre-
nájom vybavenia herní; školské služby (vzdeláva-
nie); on line poskytovanie digitálnej hudby (bez 
možnosti kopírovania); on line poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne 
vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou; skladanie piesní; písanie te-
levíznych a filmových scenárov (tvorba); turistické 
prehliadky so sprievodcom; vyučovanie pomocou 
simulátorov; poskytovanie nesťahovateľných fil-
mov prostredníctvom služieb na prenos videí (na 
požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných tele-
víznych programov prostredníctvom služieb na pre-
nos videí (na požiadanie); vyučovanie japonského 
čajového obradu sado; vyučovanie bojového ume-
nia aikido; prenájom umeleckých diel; prenájom 
interiérových akvárií. 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) Lucron Group, a. s., Záhradnícka 36, 821 08 Bra-
tislava - mestská časť Ružinov, SK; 

(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Bratisla-
va, SK; 

 
 

(210) 923-2018 
(220) 24.4.2018 

 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); 
obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický 
tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem 
prístrojov a zariadení); kancelárske potreby (ok-
rem nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; listový 
papier; stolové prestieranie z papiera; papierové 
obrusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové 
vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; ná-
lepky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papiero-
vé 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 obrú-
sky (prestieranie); papierové utierky; etikety (ok-
rem textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách vrátane počítačovej komu-
nikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlaso-
vá reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, 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 reklamné 
účely a podporu predaja výrobkov a služieb; vy-
hľadávanie sponzorov; poradenské a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 toh-
to 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). 
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38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia; komunikačné služby pro-
stredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; tele-
komunikačné služby; poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
poskytovanie telekomunikačných kanálov na tele-
nákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na in-
ternete; prenos správ, informácií, publikácií, fil-
mov, audiovizuálnych diel, televíznych a rozhla-
sových programov prostredníctvom komunikač-
ných sietí vrátane internetu; poskytovanie on-line 
prístupu k multimediálnemu obsahu; vysielanie 
audiovizuálnych programov prostredníctvom 
programovej služby timeshift; vysielanie zvuko-
vého alebo obrazového obsahu prostredníctvom 
internetu alebo mobilných bezdrôtových sietí; 
spravodajské kancelárie; poradenské a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 toh-
to zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov  
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skla-
dateľské služby; organizovanie zábavných, kultúr-
nych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelá-
vanie; organizovanie vedomostných, zábavných, 
hudobných a športových súťaží; organizovanie 
kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organi-
zovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem 
reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, 
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; 
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábav-
né parky; zábavné služby poskytované prázdnino-
vými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné  
a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie  
a vedenie školení; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia 
filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; 
služby filmových, divadelných a nahrávacích štú-
dií; dabingové služby; požičiavanie filmov; prená-
jom kinematografických prístrojov; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; služby divadelných, koncertných a variet-
ných umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, 
kultúrne a športové podujatia; produkcia a prená-
jom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok 
(okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem 
vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, 
časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných tex-
tov); on-line poskytovanie elektronických publiká-
cií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektro-
nických publikácií (okrem reklamných); elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
tábory na športové sústredenia; kurzy telesného 
cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvi-
čenia); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); 
zábavné služby nočných klubov; on-line poskyto-
vanie počítačových hier z počítačových sietí; in-
formácie o výchove, vzdelávaní; informácie  
 

o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnos-
tiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, no-
vinky z oblasti šou biznisu; prekladateľské služby; 
prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie 
služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audio prí-
strojov, video prístrojov, videorekordérov, premie-
tačiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzde-
lávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); repor-
térske služby; pomoc pri výbere povolania (pora-
denstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organi-
zovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie 
módnych prehliadok na zábavné účely; služby 
diskdžokejov; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); on-line posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); on-line poskytovanie elektronického archívu 
s prístupom k elektronickým textom, audio-
vizuálnym programom a údajom (bez možnosti 
kopírovania), hrám a zábave; hazardné hry; pora-
denské a informačné služby v oblasti služieb uve-
dených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie 
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj 
prostredníctvom internetu, on-line a interaktívny-
mi počítačovými službami. 

(540) 

  
 

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-
ská 1/a, 843 56 Bratislava-Záhorská Bystrica, SK; 

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

(210) 926-2018 
(220) 24.4.2018 

 11 (511) 9, 37, 39 
(511) 9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 

zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, 
gramofónové platne; kompaktné disky, disky 
DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; za-
riadenia na spracovanie údajov; počítače; počíta-
čové programy; počítačové pamäte; mikrofóny; 
počítače; nahraté počítačové programy; telefónne 
prístroje; zariadenia na prenos zvuku; zvukové 
nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie za-
riadenia, prehrávače; diaľkové ovládače; počíta-
čové klávesnice; počítačové rozhrania; počítačo-
vé meniče diskov; mikroprocesory; modemy; 
monitory (počítačový hardvér); myši (periférne 
zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; 
optické nosiče údajov; optické disky; počítačové 
tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jed-
notky); čítacie zariadenia (zariadenia na spraco-
vanie údajov); videokamery; diskové mechaniky 
počítačov; počítačové programy (sťahovateľné); 
bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; prenos-
né osobné stereoprehrávače; opierky zápästia na 
prácu s počítačom; káble s optickými vláknami; 
počítačové hry (softvér); slúchadlá; DVD pre-
hrávače; USB kľúče; prenosné počítače; tašky na  
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 notebooky; obaly na notebooky; digitálne foto-
rámiky; počítačové softvérové aplikácie (sťaho-
vateľné); smartfóny; náplne do tlačiarní a kopí-
rovacích strojov (prázdne); tablety (prenosné po-
čítače); pamäťové karty zariadení na videohry. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačového 
hardvéru; opravy opotrebovaných alebo poško-
dených strojov. 
39 - Skladovanie tovarov; uskladnenie tovarov; 
balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(591) zelená (CMYK 69 0 100 0), čierna (CMYK 50 
50 50 100), sivá (CMYK 0 0 0 50) 

(731) BigON s.r.o., Horná 18, 974 01 Banská Bystrica, 
SK; 

(740) Tao Scorpi, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 927-2018 
(220) 22.4.2018 

 11 (511) 16, 38, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; periodiká; časopisy (periodiká); 

noviny; knihy; brožované knihy; prospekty; letá-
ky; brožúry; katalógy; zoznamy; plagáty; fotogra-
fie (tlačoviny); pohľadnice; blahoprajné pohľadni-
ce; hudobné blahoželania (pohľadnice); kalendáre; 
komiksy; škrobové obalové materiály; tlačiarenské 
štočky; ozdobné papierové mašle iné ako do vla-
sov alebo stužkárska galantéria; grafické vzory 
(tlačoviny);grafické reprodukcie; grafické zobra-
zenia; grafické znaky; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; obrazy 
(maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruz-
ky; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; 
výšivkové vzory; pečate; zošity; poznámkové zo-
šity; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a za-
riadení; obaly (papiernický tovar); obtlačky; obál-
ky (papiernický tovar); baliaci papier; puzdrá na 
perá, perečníky; pomôcky na vymazávanie; písa-
cie potreby; gumy na gumovanie; kancelárske pot-
reby okrem nábytku; šablóny (kancelárske potre-
by); papierové vreckovky; papierové obrusy; škol-
ské tabule; záložky do kníh; papiernický tovar; pe-
rá (kancelárske potreby); ročenky; samolepky pre 
domácnosť a na kancelárske použitie; papierové 
alebo lepenkové krabice; papierové podložky pod 
poháre; oznámenia (papiernický tovar); lepidlá na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papie-
rové servítky; samolepky (papiernický tovar); 
obežníky; tlačené poukážky; školské potreby (pa-
piernický tovar). 
38 - Elektronické zobrazovacie tabule (telekomu-
nikačné služby); posielanie správ; prenos správ  
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
čov; kontinuálny prenos dát (streaming); prenos 
digitálnych súborov; on line posielanie pohľadníc; 
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; 
komunikácia prostredníctvom optických sietí; in-
formácie v oblasti telekomunikácií; rozhlasové vy-
sielanie; televízne vysielanie; telefonická komuni-
kácia; vysielanie káblovej televízie. 

41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vydá-
vanie kníh; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; fotografické reportáže; fotografova-
nie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti 
výchovy a vzdelávania); reportérske služby; orga-
nizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie živých vystúpení; organizova-
nie športových súťaží; plánovanie a organizovanie 
večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
organizovanie lotérií; organizovanie a vedenie 
koncertov; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
kurzy telesného cvičenia; výchovnozábavné klu-
bové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; 
informácie o možnostiach zábavy; služby posky-
tované prázdninovými tábormi (zábava);on line 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopí-
rovania); on line poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); zábavné parky; zába-
va; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; divadelné 
predstavenia; hudobná tvorba; školské služby 
(vzdelávanie); individuálne vyučovanie; skladanie 
piesní; písanie televíznych a filmových scenárov 
(tvorba); poskytovanie nesťahovateľných filmov 
prostredníctvom služieb na prenos videí (na požia-
danie); poskytovanie nesťahovateľných televíz-
nych programov prostredníctvom služieb na pre-
nos videí (na požiadanie). 

(540) 

  
(591) Modrá 
(731) Bublina print s.r.o., Košická 37, 821 09 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 929-2018 
(220) 25.4.2018 

 11 (511) 16, 35, 38, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; informačné 

letáky; časopisy; brožúry; prospekty; manuály; 
príručky; noviny; plagáty; katalógy obežníky; vy-
učovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
spisové obaly (papiernický tovar); pútače z papiera 
alebo lepenky; fotografie (tlačoviny); písacie po-
treby; papiernický tovar; kancelárske potreby (ok-
rem nábytku). 
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna re-
klama; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklamné služby poskytované pro-
stredníctvom sociálnych médií; písanie rekla-
mných textov; spracovanie textov; vydávanie re-
klamných textov; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; tvorba reklamných filmov; rozširo-
vanie reklamných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); navrhovanie reklamných mate-
riálov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
marketing; marketingový prieskum; marketingové 
služby poskytované prostredníctvom sociálnych  
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médií; vzťahy s verejnosťou (public relations); vy-
hľadávanie sponzorov; poskytovanie obchodných 
informácií v oblasti médií; poskytovanie marke-
tingových konzultačných služieb v oblasti médií. 
38 - Poskytovanie diskusných fór online; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete. 
41 - Vzdelávanie; vyučovanie; školenia; odborné 
preškoľovanie; akadémie (vzdelávanie); online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); vydávanie kníh; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích a diskusných skupín, nie on-line; or-
ganizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); organizovanie  
a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie vedomost-
ných alebo zábavných súťaží. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(731) Európska únia zastúpená Európskou komisiou 

(Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku), Rue 
de la Loi 200, Brusel, BE; 

(740) MAPLE & FISH s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 930-2018 
(220) 25.4.2018 

 11 (511) 9 
(511) 9 - Optické prístroje a nástroje; Videokamery. 
(540) 

  
 

(591) oranžová (RGB 241, 141, 0)sivá (RGB 153, 153, 
153) 

(731) Hu Zhenyu, Starochodovská 2338/66, 149 00 
Praha 4, CZ; 

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

 
 
 
 
 
 

(210) 932-2018 
(220) 26.4.2018 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Finančníctvo; peňažníctvo; spracovanie pla-

tieb kreditnými kartami; spracovanie platieb de-
betnými kartami. 

(540) 

  
 

(591) biela a fialová, čísla farieb: #432A6F CMYK 
C:90 M:100 Y:26 K:10 

(731) Payout,s.r.o., Juraja Slottu 2718/4, 010 01 Žilina, 
SK; 

(740) Hmírová Daniela, JUDr., Žilina, SK; 
 
 

(210) 934-2018 
(220) 26.4.2018 

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

  
 

(591) odtiene červenej, bielej 
(731) Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký 

Krtíš, SK; 
 
 

(210) 937-2018 
(220) 26.4.2018 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky pre humánne použitie. 

(540) WERXEN 
(731) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 940-2018 
(220) 29.4.2018 

 11 (511) 35, 45 
(511) 35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-

chodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podni-
kov; obchodný alebo Podnikateľský výskum; pre-
pisovanie správ (kancelárske práce); poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; spracovanie 
textov; subdodávateľské služby (obchodné služby). 
45 - Právny výskum; vypracovávanie právnych 
dokumentov; právny dohľad. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
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(731) NEPLAT-POKUTY s.r.o., Bankovská 1909/29, 
091 01 Stropkov, SI; 

(740) Lemeš Matúš. JUDr., Košice, SK; 
 
 

(210) 941-2018 
(220) 27.4.2018 

 11 (511) 33, 34, 35 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 

34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 

(540) 

  
 

(591) vínová, čierna, biela 
(731) Jozef Jelšík - Promogroup, M. R. Štefánika 4, 

038 61 Vrútky, SK; 
(740) AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Martin, SK; 

 
 

(210) 942-2018 
(220) 27.4.2018 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Poradenstvo pri organizovaní obchodnej 

činnosti; reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; vzťahy s verejnosťou; prepisovanie správ 
(kancelárske práce); aranžovanie výkladov; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; mar-
ketingový prieskum; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
prieskum trhu; sekretárske služby; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; vyhľadá-
vanie sponzorov; marketing; prenájom predajných 
stánkov; obchodné sprostredkovateľské služby; 
prenájom bilbordov; plánovanie stretnutí (kance-
lárske práce); poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama); cielený marketing; vonkajšia reklama. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom 
nehnuteľností; faktoring; správa nehnuteľností; 
prenájom kancelárskych priestorov; prenájom 
zdieľaných kancelárskych priestorov; organizo-
vanie financovania stavebných projektov. 

(540) 

  
 

(731) Arcos FM SK, s.r.o., Toryská 5, 040 11 Košice - 
mestská časť Západ, SK; 

(740) GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., Koši-
ce, SK; 

 
 
 
 
 

(210) 943-2018 
(220) 30.4.2018 

 11 (511) 3, 37, 43 
(511) 3 - Čistiace prípravky na automobily; čistiace prí-

pravky na okná automobilov; šampóny pre auto-
mobily; prípravky na čistenie, umývanie, leštenie 
automobilov a ich častí; leštiace vosky na automo-
bily; detergenty (nie na použitie vo výrobnom pro-
cese a na lekárske použitie) na automobily; leštia-
ce prípravky na automobily; vône (osviežovače 
vzduchu) do automobilov; čistiace prípravky na 
disky kolies; čistiace prípravky na pneumatiky. 
37 - Čistenie a umývanie automobilov; čistenie 
vodným prúdom; čistenie vozidiel; umývanie do-
pravných prostriedkov; leštenie vozidiel; inštalácia 
zariadení pre umyvárne; poskytovanie služieb sa-
moobslužných umývacích boxov pre vozidlá; 
údržba a opravy pneumatík; inštalácie pneumatík; 
vulkanizovanie pneumatík (opravy); vyvažovanie 
pneumatík. 
43 - Kaviarne; rýchle občerstvenie (snackbary); 
poskytovanie jedál a nápojov v bistrách. 

(540) 

  
 

(591) modrá,tmavosivá 
(731) DAKSIS MONT, s.r.o., Myslavská cesta 2/B, 

040 23 Košice 23, SK; 
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK; 

 
 

(210) 948-2018 
(220) 30.4.2018 

 11 (511) 11 
(511) 11 - Žiarovky; elektrické žiarovky; osvetľovacie 

prístroje a zariadenia; LED žiarovky; elektrické 
lampy. 

(540) SUMIER 
(731) Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mni-

chovice, CZ; 
 
 

(210) 959-2018 
(220) 30.4.2018 

 11 (511) 12, 25, 37 
(511) 12 - Bicykle; bicyklové rámy; elektrické bicykle; 

stojany na bicykle (súčasti bicyklov); riadidlá na 
bicykle; smerovky na bicykle; bicyklové duše; 
bicyklové reťaze; plášte na bicyklové kolesá; 
ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; bicyklové 
brzdy; bicyklové blatníky; ráfiky bicyklových 
kolies; bicyklové kľuky; bicyklové motory; ná-
boje bicyklových kolies; bicyklové pedále; pum-
py na bicyklové pneumatiky; špice na bicyklové 
kolesá; kolesá na bicykle; sedadlá na bicykle; 
chrániče odevov na bicykle; poťahy na bicyklové 
sedadlá; galusky na bicykle; koše na bicykle (no-
siče batožiny); tašky na bicykle (nosiče batoži-
ny); tašky na bicykle; zvončeky na bicykle. 
25 - Cyklistické oblečenie; športové tričká, dre-
sy; topánky na šport; športová obuv; čiapky; ru-
kavice. 
37 - Opravy a údržba bicyklov. 
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(540) 

  
 

(591) Modrá: CMYK 60/0/20/0, RGB 59/179/194, 
PANTONE 319 C; čierna: CMYK 40/40/0/60, 
RGB 77/72/91, PANTONE 7540 C. 

(731) JDB Group s.r.o., Stará cesta 2, 931 01 Šamorín, 
SK; 

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

 
 

(210) 960-2018 
(220) 2.5.2018 

 11 (511) 16, 28, 41 
(511) 16 - Zošity; grafické vzory (tlačoviny); grafické 

zobrazenia; tlačoviny; podklady na tlačenie, nie 
textilné; tlačené publikácie; grafické znaky. 
28 - Spoločenské hry; hry. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vzdelávanie; produkcia filmov (nie re-
klamných); vydávanie kníh; informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie se-
minárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); online vydávanie elektronických kníh  
a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); zalamova-
nie textov (nie na reklamné účely); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia). 

(540) tvorky 
(731) Becherová Zuzana, Ing., Firmova 7, 851 10 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 965-2018 
(220) 2.5.2018 

 11 (511) 11, 35 
(511) 11 - Drezy. 

35 - Poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb; obchodné sprostredkovateľské služby. 

(540) 

  
 

(731) Markech Peter, Ing., Bernolákova 2070/7, 955 01 
Topoľčany, SK; 

(740) Mikelka Tomáš, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 
 

(210) 966-2018 
(220) 3.5.2018 

 11 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, oranžová, červená, sivá, čierna 
(731) L Racing s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 967-2018 
(220) 3.5.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; diktafóny; pás-

ky na záznam zvuku; rádiá; audiovizuálne prijí-
mače; zariadenia na spracovanie údajov; počíta-
čové pamäte; mikrofóny; počítače; nahraté počí-
tačové programy; zariadenia na prenos zvuku; 
zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrá-
vacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; 
telefónne mikrofóny; počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počí-
tačové programy); optické čítacie zariadenia; op-
tické nosiče údajov; čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); video displeje; videotele-
fóny; elektronické publikácie (sťahovateľné); po-
čítačové programy (sťahovateľné); sťahovateľné 
hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; 
prenosné multimediálne prehrávače; počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový 
hardvér; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariade-
nia). 
16 - Noviny; periodiká; tlačené publikácie; časopi-
sy (periodiká); letáky; tlačoviny. 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktua-
lizovanie reklamných materiálov; dražby; reklama; 
správa počítačových súborov; podpora predaja 
(pre tretie osoby); spracovanie textov; služby 
predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; on li-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstriž-
kové služby); písanie reklamných textov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; záz- 
namy písomnej komunikácie a údajov; aktualizá-
cia a údržba informácií v registroch; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); vonkajšia rekla-
ma. 
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38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; 
elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikač-
né služby); poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; prenos digitálnych súborov; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie prístupu 
do databáz; telekomunikačné služby. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); poži-
čiavanie zvukových nahrávok; organizovanie a ve-
denie konferencií; písanie textov nie na reklamné 
účely; online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografic-
ké reportáže; reportérske služby; fotografovanie na 
mikrofilm; písanie textov; zalamovanie textov (nie 
na reklamné účely). 
42 - Tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; obnovovanie počítačových 
databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy 
počítačových systémov; prevod údajov alebo do-
kumentov z fyzických médií na elektronické mé-
diá; poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchováva-
nie elektronických údajov. 

(540) VOT 
(731) VOT Media, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 

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

 
 

(210) 978-2018 
(220) 3.5.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; diktafóny; pás-

ky na záznam zvuku; rádiá; audiovizuálne prijí-
mače; zariadenia na spracovanie údajov; počíta-
čové pamäte; mikrofóny; počítače; nahraté počí-
tačové programy; zariadenia na prenos zvuku; 
zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrá-
vacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; 
telefónne mikrofóny; počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počí-
tačové programy); optické čítacie zariadenia; op-
tické nosiče údajov; čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); video displeje; videotele-
fóny; elektronické publikácie (sťahovateľné); po-
čítačové programy (sťahovateľné); sťahovateľné 
hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; 
prenosné multimediálne prehrávače; počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový 
hardvér; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia). 
16 - Noviny; periodiká; tlačené publikácie; časopi-
sy (periodiká); letáky; tlačoviny. 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktua-
lizovanie reklamných materiálov; dražby; reklama; 
správa počítačových súborov; podpora predaja 
(pre tretie osoby); spracovanie textov; služby 
predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; on li-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstriž-
kové služby); písanie reklamných textov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; aktualizácia  
 

a údržba údajov v počítačových databázach; záz-
namy písomnej komunikácie a údajov; aktualizá-
cia a údržba informácií v registroch; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); vonkajšia reklama. 
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; 
elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikač-
né služby); poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; prenos digitálnych súborov; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie prístupu 
do databáz; telekomunikačné služby. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); poži-
čiavanie zvukových nahrávok; organizovanie a ve-
denie konferencií; písanie textov nie na reklamné 
účely; online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografic-
ké reportáže; reportérske služby; fotografovanie na 
mikrofilm; písanie textov; zalamovanie textov (nie 
na reklamné účely). 
42 - Tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; obnovovanie počítačových 
databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy 
počítačových systémov; prevod údajov alebo do-
kumentov z fyzických médií na elektronické mé-
diá; poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchováva-
nie elektronických údajov. 

(540) 

  
 

(731) VOT Media, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 
Bratislava, SK; 

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

(210) 1009-2018 
(220) 9.5.2018 

 11 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na 

balenie); časopisy (periodiká); papierové alebo le-
penkové etikety; grafické vzory (tlačoviny); ka-
lendáre; kartón, lepenka; lepenkové alebo papiero-
vé škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); papiernický tovar; tlačené 
publikácie; plagáty; prospekty; pútače z papiera 
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; tlačené reklamné materiály; baliace 
plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká  
a tašky na balenie; katalógy. 
29 - Mlieko; mliečne výrobky; kondenzované sla-
dené mlieko; jogurt; smotana (mliečne výrobky); 
syry; maslo; vývary (bujóny); prípravky na vývary 
(bujóny); držky; klobásy, salámy, párky; mäso; 
konzervované mäso; mäsové výťažky; polievky; 
prípravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy 
na prípravu jedál; šunka; údeniny; zeleninové šalá-
ty; vajcia; potravinárska želatína; nakladaná zele-
nina; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; 
konzervy so zeleninou; konzervované ovocie; 
konzervy s ovocím; spracované arašidy; bravčová  
 



192 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

masť; džemy; konzervovaný hrach; zemiakové 
hranolčeky; krokety; kyslá kapusta; sušené hro-
zienka; hydina (mäso); potravinárske oleje a tuky; 
konzervy s rybami; kyslá kapusta; zemiakové lu-
pienky; margarín; marmelády; tofu; mrazené ovo-
cie; mrazená zelenina; pečeňové paštéty; ryby (ne-
živé); rybie plátky (filé); konzervy s rybami; sar-
dinky (neživé); sardely (neživé); paradajkový pre-
tlak; lúpané semená; kompóty. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 29 tohto zoznamu; re-
klama; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; rozši-
rovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; vydávanie 
tlačených reklamných materiálov; vydávanie re-
klamných periodických a neperiodických publiká-
cií; vydávanie reklamných textov; vydávanie ná-
borových textov; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; obchodný manažment a podnikové po-
radenstvo; prenájom predajných automatov; pred-
vádzanie tovaru. 

(540) 

  
 

(731) FOR-TRABE, s.r.o., Mierova 208/155, 059 21 
Svit, SK; SIMING, s. r.o., Partizánska 700/51, 
058 01 Poprad, SK; 

(740) BeličkaIvan, Ing., Ing., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1010-2018 
(220) 10.5.2018 

 11 (511) 30, 35, 36, 37, 41, 43, 45 
(511) 30 - Káva. 

35 - Poradenské služby v oblasti umiestňovania 
zamestnancov. 
36 - Charitatívne zbierky. 
37 - Čistenie interiérov; čistenie exteriérov; čis-
tenie okien. čistenie ciest. 
41 - Vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; informovanie  
o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých 
vystúpení; premietanie kinematografických fil-
mov; organizovanie športových súťaží; organizo-
vanie koncertov; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; praktický výcvik (ukážky); poradenstvo 
pri voľbe povolania. 
43 - Dodávanie hotových jedál (ketering); kaviar-
ne; reštauračné (stravovacie) služby; bary (služby). 
45 - Poskytovanie odevov pre osoby v núdzi (cha-
ritatívne služby). 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
(731) OZ Vagus, Račianska 1575/78, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
(740) PETKOV & Co s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1011-2018 
(220) 11.5.2018 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Kukuričné chuťovky. 

(540) CHEETOS MIX-UPS 
(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purcha-

se, New York 10577, US; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1016-2018 
(220) 11.5.2018 

 11 (511) 36, 39 
(511) 36 - Faktoring; financovanie. 

39 - Prenájom automobilov. 
(540) 

  
 

(591) žltá, sivá 
(731) HÍLEK a spol., a. s., Vajanského 24, 905 01 Se-

nica, SK; 
 
 

(210) 1019-2018 
(220) 12.5.2018 

 11 (511) 7, 8, 40 
(511) 7 - Hriadele strojov; kľukové hriadele; prevodové 

hriadele, nie do pozemných vozidiel; samomaza-
cie ložiská; mazacie krúžky (časti strojov); piestne 
krúžky; stroje na výrobu masla; strojové alebo mo-
torové ojnice; guľkové ložiská; drevoobrábacie 
stroje; závitorezy (stroje); zvislé vratidlá sústru-
hov; hnacie remene strojov; vstrekovače motoro-
vých palív; nože (časti strojov); odstredivé čerpad-
lá; frézovačky (stroje); ložiskové telesá (stroje); 
banské stroje na dobývanie uhlia; sústruhy (obrá-
bacie stroje); ohýbačky (stroje); elektrické nožnice 
na plech; elektrické nožnice; strojové sekáče; 
spätné ventily, klapky (časti strojov); remenice 
(časti strojov); spojky, spojenia, styky, kĺby (časti 
motorov); strihacie stroje; rezacie stroje; vŕtacie 
hlavy (časti strojov); ložiskové puzdrá, domce 
(časti strojov); elektrické nože; zdviháky (stroje); 
hlavy valcov (časti motorov); valce strojov; valce 
do valcovacích stolíc; priemyselné triediace stroje; 
rezacie stroje; štartéry motorov; redukčné ventily 
(časti strojov); mechanické navíjacie zariadenia;  
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 stroje na brúsenie kože; stroje na rezanie vnútor-
ných závitov; ejektory, prúdové čerpadlá; čerpadlá 
(časti strojov a motorov); stroje na ťahanie kovov; 
nože do kosačiek; čepele (časti strojov); dokončo-
vacie stroje (finišéry); upínacie zariadenia, upína-
cie vretená (časti strojov); piesty valcov; upchávky 
(časti strojov); pumpy na mazanie; razidlá (stroje); 
rytecké stroje; žliabkovačka, drážkovačka (strojo-
vé náradie); vodiace zariadenia (časti strojov); me-
chanizmy pletacích strojov; rozprašovače (stroje); 
hydraulické turbíny; nástrojové brúsky, ostričky 
(stroje); pílové listy (časti strojov); držiaky listov 
píly (časti strojov); valcovne; hriadele, kľuky, pá-
ky (časti strojov); obrábacie stroje; manipulátory 
(zariadenia na nakladanie a vykladanie); kladivá 
(časti strojov); buchary; pneumatické kladivá; ko-
voobrábacie stroje; banské vrtáky; piesty motorov; 
regulátory otáčok strojov a motorov; odlievacie 
formy (časti strojov); mlynčeky pre domácnosť 
okrem ručných; ručné nástroje a náradie (nie na 
ručný pohon); nástroje (časti strojov); držiaky ná-
strojov (časti strojov); krájače na chlieb (stroje); 
ložiskové puzdrá čapov (časti strojov); ložiská 
prevodových hriadeľov; vŕtacie stroje; piesty (časti 
strojov alebo motorov); dierkovače do dierkova-
cích strojov; dierovače, dierkovacie stroje; elek-
trické stroje a prístroje na leštenie; čerpadlá, pum-
py (stroje); adhézne remene na kladky; lisy (prie-
myselné stroje); redukčné ventily (časti strojov); 
výtlačné ventily (časti strojov); stroje na ukladanie 
koľajníc; brúsky (stroje); valčekové ložiská; krúž-
ky guľkových ložísk; píly (stroje); statory (časti 
strojov); ložiskové čapy (časti strojov); prevody 
strojov; dopravníky (stroje); turbíny (nie do po-
zemných vozidiel); nástrojové brúsky; brúsne ka-
mene (časti strojov); motory na stlačený vzduch; 
kompresory (stroje); čerpadlá na stlačený vzduch; 
piesty tlmičov (časti strojov); antifrikačné ložiská 
strojov; prevodové skrine (nie na pozemné vozid-
lá); automatické manipulátory (stroje); priemysel-
né roboty; hnacie reťaze (nie na pozemné vozidlá); 
prevodové reťaze (nie na pozemné vozidlá); vrtá-
kové skľúčovadlá (časti strojov); motory (nie do 
pozemných vozidiel); polygrafické matrice; ozu-
bené prevody (nie do pozemných vozidiel); valce 
motorov; deliace stroje; vŕtacie korunky (časti 
strojov); výfuky motorov; chladiče motorov; hyd-
raulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov  
a hnacích strojov; kľukové skrine strojov a moto-
rov; kardanové spojky; reťazové píly; elektrické 
kladivá; reťaze zdvíhadiel (časti strojov); diamanty 
na rezanie (časti strojov); výfukové potrubia moto-
rov; nakopávacie štartéry motocyklov; tlmiče mo-
torov; veterné turbíny; pokovovacie stroje; galva-
nizačné stroje; stroje na spracovanie plastov; 3D 
tlačiarne; uchytenia motorov (nie do pozemných 
vozidiel); elektrické nástroje na brúsenie hrán lyží; 
elektrické skrutkovače; pákové ovládače (súčasti 
strojov) okrem ovládačov na hranie hier; vačkové 
hriadele automobilových motorov. 
8 - Brúsne nástroje; brúsne kamene; ihlové pilní-
ky; obťahovacie remene; vyvrtávacie tyče (ručné 
nástroje); výstružníky; objímky výstružníkov; nad-
stavce na závitníky; hroty, špice, ostrie (časti ruč-
ných nástrojov a náradia); uholníky (ručné nástro-
je); nástroje a náradie na sťahovanie kože zvierať; 
prstencové závitorezné hlavy; oblúkové píly; bod- 
 

né a sečné zbrane; ručné vyťahovače klincov; ruč-
né zdviháky; bodáky; ručné vŕtačky; dlabacie se-
kery; nástroje na značkovanie rožného statku; vy-
ťahovače klincov (ručné nástroje); ocieľky na brú-
senie nožov; nitovacie kladivá (ručné nástroje); 
hoblíky (ručné nástroje); nožnice; pinzety (kliešti-
ky); kovové škárovačky; vreckové nožíky; lupien-
kové píly; obojručné nože; prierazníky; ručné ná-
stroje na valchovanie; lovecké nože; rámy na ruč-
né píly; pílky (ručné náradie); nožnice (veľké); če-
pele nožníc; perforovačky (ručné nástroje); vratid-
lá na závitníky; montážne kľúče (ručné nástroje); 
rohatky so západkou (ručné nástroje); rezače závi-
tov (ručné nástroje); priebojníky; oselníky; sekery; 
vidličky; hoblíky; ručné nástroje a náradie (na ruč-
ný pohon); rezačky rúrok (ručné nástroje); rezač-
ky; mäsiarske nože; nožiarsky tovar; ručné frézy; 
rozpínačky (ručné náradie); nástroje na ostrenie; 
ostriace nástroje; nástroje na ostrenie čepelí; razid-
lá (ručné nástroje); razidlá; leštiace, hladiace ná-
stroje; nože do hoblíkov; kovové obrábacie nástro-
je; duté dláta (ručné nástroje); nože na ovocie; se-
kerky; sekáčiky a nože na mäso a zeleninu; zá-
hradnícke nožíky (žabky); zveráky (tesárske a sto-
lárske); žiletky, čepele holiacich nástrojov; nože, 
pílové listy, radlice (ručné nástroje a náradie); če-
pele, nože (zbrane); pílové listy (časti ručných ná-
strojov); kladivá (ručné nástroje); ručné nástroje 
na opletanie; tĺčiky (ručné nástroje); hobľovacie 
nože; rašple (ručné nástroje); držiaky na pílky; če-
sáky (ručné nástroje); sekáče na konáre; ručné ná-
radie na stáčanie kvapalín; závitníky (ručné nástro-
je); vrtáky (ručné nástroje); skrutkovače (nie elek-
trické); ručné osekávače; korunkové vrtáky; ná-
stroje na rezanie rúr; vŕtačky na ručný pohon; brú-
sky (ručné náradie); vyorávače (ručné nástroje); 
nože; kliešte; pinzety; upínacie hlavy vrtákov 
(ručné nástroje); brúsne kotúče; pilníky (nástroje); 
priebojníky, dierovacie kliešte (ručné nástroje); 
šidlá (ručné nástroje); nástroje na rezanie, sekanie, 
krájanie (ručné náradie); zveráky; ručné pumpy; 
dýky; opasky, remene na nosenie náradia; šmir-
gľové pilníky; kombinované kliešte (ručné nástro-
je); stolové zveráky (ručné náradie); pištole na vy-
tláčanie tesniacich a tmeliacich materiálov; napí-
nadlá drôtov alebo kovových pások (ručné nástro-
je); nože pre domácich majstrov (skalpely); ručné 
nástroje na brúsenie hrán lyží. 
40 - Obrusovanie; opracovávanie dreva; spájkova-
nie; chrómovanie; pokovovanie; pozlacovanie; 
kováčstvo; frézovanie; galvanizácia, elektrolytické 
pokovovanie; rytie, gravírovanie; obrábanie ko-
vov; kalenie kovov; leštenie trením; hobľovanie; 
pílenie; odlievanie kovov; tryskové pieskovanie. 

(540) 

  
 

(731) ProTech Service, s.r.o., Ku Surdoku 35, 080 01 
Prešov 1, SK; 
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(210) 1032-2018 
(220) 11.5.2018 

 11 (511) 3, 5, 29 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; 

voňavkárske výrobky; esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne potra-
viny a diétne látky na lekárske použitie; potravi-
ny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí; ná-
plasti, obväzový materiál; liečivé masti. 
29 - Džemy; potravinárske oleje a tuky; konzer-
vované ovocie; ovocná dreň; ovocné rôsoly; kon-
zervovaná zelenina. 

(540) PSIE SADLO MEDICAL 
 Dr. WEISS 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 1033-2018 
(220) 14.5.2018 

 11 (511) 35, 39, 41, 43, 44 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); rozhlasová reklama; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; marketing; podpora predaja 
(pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské 
služby; správa spotrebiteľských vernostných prog-
ramov. 
39 - Plavby loďou; požičovňa lodí; lodná dopra-
va; skladovacie služby pre člny a jachty; plavby 
na výletnej lodi; riečna doprava loďou; služby 
kotvenia lodí v prístavoch; organizácia cestova-
nia a výletov loďou; požičovňa, rezervácia a po-
skytovanie člnov na veslovanie, motorových čl-
nov, plachetníc a kanoe; prenájom vodných skút-
rov a jácht. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; organizovanie a vedenie seminárov; 
kurzy telesného cvičenia; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie a vedenie kongresov; or-
ganizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie a vedenie výstav; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; školenia; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); noč-
né kluby (zábava); hazardné hry (herne); diskotéky 
(služby); plánovanie a organizovanie večierkov; 
organizovanie živých vystúpení; služby diskdžo-
kejov; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie módnych prehliadok na 
zábavné účely; poskytovanie zariadení na oddych 
a rekreáciu; poskytovanie športovísk; organizova-
nie športových súťaží; poskytovanie golfových ih-
rísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); orga-
nizovanie a vedenie pretekov lodí (športové súťaže). 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie; 
bary (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); 
reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reš-
taurácie; samoobslužné jedálne; požičiavanie sto-
ličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; hotelier- 
 

ske služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; ka-
viarne; prenájom prednáškových sál; turistické 
ubytovne; recepčné služby pre dočasné ubytovanie 
(správa príchodov a odchodov). 
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krá-
su ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhrad-
nícke a lesnícke služby; aromaterapeutické služby; 
fyzioterapia; turecké kúpele; termálne kúpele; ve-
rejné kúpele (na hygienické účely); masáže; far-
maceutické poradenstvo; ošetrovateľské služby; 
terapeutické služby; sauny (služby); salóny krásy; 
kadernícke salóny; manikúra; soláriá (služby). 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, svetlá modrá, zlatá 
(731) WELLNESS s.r.o., Patince 431, 946 39 Patince, 

SK; 
(740) GIRMAN IP Management, Nitra, SK; 

 
 

(210) 1034-2018 
(220) 15.5.2018 

 11 (511) 35, 36, 42, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; kancelárie za-
oberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné in-
formačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširo-
vanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služ-
by; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie úč-
tovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; ob-
chodné alebo podnikové audity (revízia účtov); 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie 
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov 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 odha-
dy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; pre-
nájom reklamných materiálov; poradenstvo pri or-
ganizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); stenografické služby; 
televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni- 
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 kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zames- 
tnancov; služby poskytované pri premiestňovaní 
podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vy-
pracovávanie daňových priznaní; odkazovacie te-
lefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
spracovanie textov; služby predplácania novín  
a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklam-
né služby; administratívna správa hotelov; odbor-
né obchodné riadenie umeleckých činností; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; prenájom 
fotokopírovacích strojov; on line reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; prehľad tlače 
(výstrižkové služby); prenájom predajných auto-
matov; výber zamestnancov pomocou psycholo-
gických testov; služby porovnávania cien; prezen-
tácia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom pri výbere tovarov a služieb; predplatné tele-
komunikačných služieb (pre tretie osoby); admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné 
služby); fakturácie; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organi-
zovanie módnych prehliadok na podporu predaja; 
tvorba reklamných filmov; obchodný manažment 
pre športovcov; marketing; telemarketingové služ-
by; maloobchodné služby s farmaceutickými, zve-
rolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s le-
kárskymi potrebami; prenájom predajných stán-
kov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií; optimalizácia inter-
netových vyhľadávačov na podporu predaja; op-
timalizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného priesto-
ru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; na-
vrhovanie reklamných materiálov; externé admi-
nistratívne riadenie podnikov; podávanie daňo-
vých priznaní; podnikové riadenie refundovaných 
programov (pre tretie osoby); prenájom bilbordov; 
písanie životopisov (pre tretie osoby); indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; správa programov pre pravidelných cestu-
júcich v leteckej doprave; plánovanie stretnutí 
(kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kance-
lárske práce); správa spotrebiteľských vernostných 
programov; písanie textov scenárov na reklamné 
účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; 
aktualizácia a údržba informácií v registroch; zos-
tavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské 
služby v oblasti priraďovania  potenciálnych súk- 
 

 romných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú 
o financovanie; výroba telešopingových progra-
mov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy  
s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb 
sponzorovaním športových podujatí; finančné  
a účtovné audity; veľkoobchodné služby s farma-
ceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prí-
pravkami a so zdravotníckymi potrebami; cielený 
marketing; vonkajšia reklama; maloobchodné služ-
by s umeleckými dielami poskytované galériami; 
administratívna asistencia pri odpovediach na ve-
rejné súťaže;. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistno-matematické); prenájom nehnu-
teľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové 
agentúry; realitné kancelárie; sprostredkovanie ne-
hnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa inkasova-
ním pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; col-
né deklarácie (finančné služby); poisťovníctvo; 
bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; organi-
zovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fon-
dov; kapitálové investície; finančné záručné služ-
by; zmenárenské služby; vydávanie cestovných 
šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov); úschovné služ-
by, úschova v bezpečnostných schránkach; orga-
nizovanie zbierok; pôžičky (finančné úvery); da-
ňové odhady (služby); finančné odhady a oceňo-
vanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnos-
ti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie 
osoby); financovanie (služby); finančné riadenie; 
záložne; správa nehnuteľností; správa nájomných 
domov; uzatváranie poistiek proti požiaru; prená-
jom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; 
zdravotné poistenie; poistenie v námornej dopra-
ve; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný 
lízing; obchodovanie na burze s cennými papier-
mi; životné poistenie; ubytovacie kancelárie (pre-
nájom bývania); finančné analýzy; oceňovanie sta-
rožitností; oceňovanie umeleckých diel; overova-
nie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné služ-
by v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb 
kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými 
kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné in-
formácie; informácie o poistení; oceňovanie šper-
kov; oceňovanie numizmatických zbierok; vybe-
ranie nájomného; oceňovanie známok; vydávanie 
cenných papierov; úschova cenností; kurzové zá-
znamy na burze; vydávanie kreditných kariet; pre-
nájom kancelárskych priestorov; služby v oblasti 
vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; ban-
kové služby priamo k zákazníkom (homebanking); 
likvidácia podnikov (finančné služby); odhadova-
nie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); 
obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; fi-
nančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; finančné 
ohodnocovanie vlny; záložné pôžičky; konzerva-
tívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze 
cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania 
dlhov; organizovanie financovania stavebných 
projektov; poskytovanie finančných informácií 
prostredníctvom webových stránok; finančné ria-
denie refundovaných platieb (pre tretie osoby); in-
vestovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu  
s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo 
vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej 
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karty; finančné záruky; prenájom zdieľaných kan-
celárskych priestorov; finančné odhady pri odpo-
vediach na verejné súťaže. 
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti rop-
ných polí; architektonické služby; bakteriologický 
výskum; chemické služby; chemický výskum; ar-
chitektonické poradenstvo; vypracovanie staveb-
ných výkresov; technický výskum; kontrola rop-
ných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; výzdoba 
interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie 
obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; 
štúdie technických projektov; geologický výskum; 
prieskum ropných polí; inžinierska činnosť; mete-
orologické informácie; geodézia (zememeračstvo); 
požičiavanie počítačov; počítačové programova-
nie; ropný prieskum; fyzikálny výskum; strojársky 
výskum; skúšanie textílií; geologický prieskum; 
geologický výskum; overovanie pravosti umelec-
kých diel; kalibrácia; tvorba počítačového softvé-
ru; aktualizovanie počítačového softvéru; poraden-
stvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového har-
dvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; 
kontroly kvality; požičiavanie počítačového soft-
véru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zá-
kazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (prie-
myselné dizajnérstvo); podmorský výskum; obno-
vovanie počítačových databáz; údržba počítačové-
ho softvéru; analýzy počítačových systémov; bio-
logický výskum; urbanistické plánovanie; expertí-
zy (inžinierske práce); návrh počítačových systé-
mov; technická kontrola automobilov; zhotovova-
nie kópií počítačových programov; prevod údajov 
alebo dokumentov z fyzických médií na elektro-
nické médiá; tvorba a udržiavanie webových strá-
nok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); inštalácia počíta-
čového softvéru; vytváranie oblakov na vyvolanie 
zrážok; prevod (konverzia) počítačových progra-
mov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v ob-
lasti počítačových programov; prenájom webo-
vých serverov; ochrana počítačov proti počítačo-
vým vírusom; poradenstvo v oblasti úspory ener-
gie; výskum v oblasti ochrany životného prostre-
dia; poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
digitalizácia dokumentov (skenovanie); grafolo-
gické analýzy; poskytovanie vedeckých informácií 
a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; 
určovanie kvality nezoťatého dreva; určovanie 
kvality vlny; diaľkové monitorovanie počítačo-
vých systémov; rozbory vody; vedecké laboratór-
ne služby; energetické audity; poradenstvo pri 
tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru 
prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo  
v oblasti informačných technológií; vedecký výs-
kum; prenájom počítačových serverov (serverhos-
ting); klinické skúšky; zálohovanie údajov mimo 
pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; 
poskytovanie informácií o počítačových technoló-
giách a programovaní prostredníctvom webových 
stránok; kartografické služby; poskytovanie počí-
tačových technológií prostredníctvom internetu 
(cloud computing); externé poskytovanie služieb  
v oblasti informačných technológií; technologické 
poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových 
technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikač-
ných technológií; predpovede počasia; poraden-
stvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; technické  
 
 

písanie; navrhovanie interiérov; odblokovanie mo-
bilných telefónov; monitorovanie počítačových 
systémov na zisťovanie porúch; tvorba a navrho-
vanie zoznamov informácií z webových stránok 
pre tretie osoby (informačnotechnologické služ-
by); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnos-
ti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódova-
nie údajov; monitorovanie počítačových systémov 
na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia 
dát; elektronické monitorovanie osobných identi-
fikačných údajov na zistenie krádeže identity pro-
stredníctvom internetu; elektronické monitorova-
nie činnosti kreditných kariet na zistenie podvodov 
prostredníctvom internetu; poskytovanie počítačo-
vej platformy prostredníctvom internetu (PaaS). 
45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoloč-
nosti; detektívne kancelárie; zoznamovacie služby; 
nočné stráženie; otváranie bezpečnostných zám-
kov; požičiavanie spoločenských odevov; kremá-
cia; pátranie po nezvestných osobách; pohrebné 
služby; pohrebné obrady; požičiavanie odevov; 
strážne služby; svadobné agentúry; poradenstvo  
v oblasti fyzickej bezpečnosti; zostavovanie horo-
skopov; hasenie požiarov; organizovanie nábožen-
ských obradov; adopčné agentúry; monitorovanie 
poplašných a bezpečnostných zariadení; opatrova-
nie detí doma; prehliadky batožiny z bezpečnost-
ných dôvodov; obývanie bytov a domov počas ne-
prítomnosti majiteľov; opatrovanie zvierat (cho-
vaných v domácnosti) doma; pátranie po minulosti 
osôb; straty a nálezy; mediačné služby; bezpeč-
nostné prehliadky tovární; prenájom protipožiar-
nych alarmov; prenájom hasiacich prístrojov; ar-
bitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv dušev-
ného vlastníctva; spravovanie autorských práv; 
udeľovanie licencií na práva duševného vlastníc-
tva; monitorovacie služby v oblastí práv na dušev-
né vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne pora-
denstvo; právny výskum; advokátske služby; ude-
ľovanie licencií na počítačové programy (právne 
služby); registrácia doménových mien (právne 
služby); služby rozhodcovských súdov; prenájom 
trezorov; genealogický výskum; plánovanie a prí-
prava svadobných obradov; online služby sociál-
nych sietí; vypracovávanie právnych dokumentov; 
pátranie po ukradnutom majetku; správa licencií 
(právne služby); individuálne módne poradenstvo; 
štylizovanie súkromných listov; dohodovanie 
zmlúv pre tretie osoby (právne služby); prenájom 
názvov internetových domén; právne poradenstvo 
pri odpovediach na verejné súťaže; udeľovanie li-
cencii (právne služby) na vydávanie softvéru; 
právny dohľad. 

(540) 

  
(591) čierna, červená 
(731) L & K DEVELOPMENT, a.s., Vojtecha Tvrdé- 

ho 793/21, 010 01 Žilina, SK; 
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(210) 1036-2018 
(220) 15.5.2018 

 11 (511) 35, 36, 37, 45 
(511) 35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; vy-

jednávanie a uzatváranie obchodných transakcií 
pre tretie osoby; dohodovanie obchodných zmlúv 
pre tretie osoby; riadenie obchodnej činnosti  
v stavebníctve; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; služby poskytované pri 
premiestňovaní podnikov; analýzy nákladov; draž-
by; obchodné odhady; odborné posudky efektív-
nosti podnikov; subdodávateľské služby (obchod-
né služby);komerčné informačné kancelárie; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských kontaktných informácií; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; obchodné informácie a rady spotre-
biteľom pri výbere tovarov a služieb; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; po-
radenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri riadení podnikov; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; aktualizácia  
a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoz-
namov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); spracovanie textov; 
správa počítačových súborov; reklama; marketing; 
obchodný manažment; obchodná administratíva; 
kancelárske práce; fakturácie. 
36 - Realitné kancelárie; nehnuteľnosti (služby); 
prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; prená-
jom kancelárskych priestorov; ubytovacie kancelá-
rie (prenájom bývania); sprostredkovanie nehnu-
teľností; správa nehnuteľností; správa nájomných 
domov; oceňovanie nehnuteľností; vyberanie ná-
jomného; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); 
finančné poradenstvo; finančné informácie; finan-
covanie (služby); informácie o poistení; konzul-
tačné služby v oblasti poisťovníctva; sprostredko-
vanie poistenia; finančné odhady a oceňovanie 
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); spros-
tredkovanie (maklérstvo); organizovanie financo-
vania stavebných projektov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný 
dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 
45 - Právne služby; vypracovávanie právnych do-
kumentov; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby 
(právne služby). 

(540) REALITY ALPIA 
(731) realityalpia, s.r.o., A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, SK; 

 
 

(210) 1037-2018 
(220) 14.5.2018 

 11 (511) 32 
(511) 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) ZLATÁ STUDŇA 
 Letná Láska 
(731) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(210) 1039-2018 
(220) 15.5.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Víno. 
(540) 

  
 

(591) červená, biela, sivá 
(731) WAJDA a.s., Šteruská 780, 922 03 Vrbové, SK; 

 
 

(210) 1040-2018 
(220) 15.5.2018 

 11 (511) 32, 33, 43 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné nápoje; mušty; hroz-

nový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje. 
33 - Víno; brandy, vínovica; alkoholické nápoje 
okrem piva; vopred pripravené miešané alkoho-
lické nápoje (nie s pivom); vodnár (matolinové ví-
no). 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (kete-
ring); kaviarne; samoobslužné reštaurácie; samo-
obslužné jedálne; závodné jedálne; bary (služby); 
rýchle občerstvenie (snackbary); požičiavanie sto-
ličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prená-
jom prednáškových sál; ubytovacie kancelárie 
(hotely, penzióny); prenájom prechodného uby-
tovania; penzióny; turistické ubytovne. 

(540) 

  
 

(591) hnedá, medená, biela 
(731) KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 

Šenkvice, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 1043-2018 
(220) 15.5.2018 

 11 (511) 35, 36, 45 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce; odborné obchod-
né alebo podnikateľské poradenstvo. 
36 - Nehnuteľnosti (služby); realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnu-
teľností; finančné odhady a oceňovanie (nehnuteľ-
nosti); správa nehnuteľnosti. 
45 - Mediačné služby; právne poradenstvo v oblasti 
mimosúdneho riešenia sporov; konzultačné služby  
v oblasti mimosúdneho riešenia sporov. 

(540) 

  
 

(591) zelená, čierna, sivá 
(731) Fischer Peter, PhDr.,Bc.,Ing., Karola Adlera 13, 

841 02 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1044-2018 
(220) 15.5.2018 

 11 (511) 32, 33, 35, 41, 43 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné nápoje; mušty; hroz-

nový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje. 
33 - Víno; brandy, vínovica; alkoholické nápoje 
okrem piva; vopred pripravené miešané alkoho-
lické nápoje (nie s pivom); vodnár (matolinové víno). 
35 - Administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; reklama; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; on-line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných tex-
tov; rozširovanie vzoriek tovarov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb; podpora predaja (pre tretie 
osoby); zásielkové reklamné služby; marketing; 
poskytovanie obchodných informácii prostred-
níctvom webových stránok; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); on-line poskytovanie obchodného prie-
storu pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie a vede-
nie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); vydávanie kníh; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;  
 
 

organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba); organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); organizovanie a vedenie seminárov; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie plesov; or-
ganizovanie športových súťaží; organizovanie 
živých vystúpení; písanie textov; on-line vydá-
vanie elektronických kníh a časopisov; koučova-
nie (školenie); školenia; nočné kluby (zábava); 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
informácie o výchove a vzdelávaní. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (kete-
ring); kaviarne; samoobslužné reštaurácie; samo-
obslužné jedálne; závodné jedálne; bary (služby); 
rýchle občerstvenie (snackbary); požičiavanie sto-
ličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prená-
jom prednáškových sál; ubytovacie kancelárie 
(hotely, penzióny); prenájom prechodného uby-
tovania; penzióny; turistické ubytovne. 

(540) 

  
 

(731) KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 
Šenkvice, SK; 

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

(210) 1046-2018 
(220) 15.5.2018 

 11 (511) 32, 33, 43 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné nápoje; mušty; hroz-

nový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje. 
33 - Víno; brandy, vínovica; alkoholické nápoje 
okrem piva; vopred pripravené miešané alkoho-
lické nápoje (nie s pivom); vodnár (matolinové víno). 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (kete-
ring); kaviarne; samoobslužné reštaurácie; samo-
obslužné jedálne; závodné jedálne; bary (služby); 
rýchle občerstvenie (snackbary); požičiavanie sto-
ličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prená-
jom prednáškových sál; ubytovacie kancelárie 
(hotely, penzióny); prenájom prechodného uby-
tovania; penzióny; turistické ubytovne. 

(540) 

  
 

(591) zelená, medená, biela 
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(731) KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 
Šenkvice, SK; 

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

(210) 1065-2018 
(220) 15.5.2018 

 11 (511) 32, 33, 35, 41, 43 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné nápoje; mušty; hroz-

nový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje. 
33 - Víno; brandy, vínovica; alkoholické nápoje 
okrem piva; vopred pripravené miešané alkoho-
lické nápoje (nie s pivom); vodnár (matolinové víno). 
35 - Administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; reklama; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pred-
vádzanie tovaru; on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; rozširova-
nie vzoriek tovarov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); obchodné alebo 
podnikateľské informácie; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové re-
klamné služby; marketing; poskytovanie obchod-
ných informácii prostredníctvom webových strá-
nok; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky); on-line posky-
tovanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; plánovanie  
a organizovanie večierkov; vydávanie textov (ok-
rem reklamných); vydávanie kníh; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organi-
zovanie predstavení (manažérske služby); organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie plesov; organizovanie špor-
tových súťaží; organizovanie živých vystúpení; pí-
sanie textov; on-line vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; koučovanie (školenie); školenia; 
nočné kluby (zábava); poskytovanie zariadení na 
oddych a rekreáciu; informácie o výchove a vzde-
lávaní. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (kete-
ring); kaviarne; samoobslužné reštaurácie; samo-
obslužné jedálne; závodné jedálne; bary (služby); 
rýchle občerstvenie (snackbary); požičiavanie sto-
ličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prená-
jom prednáškových sál; ubytovacie kancelárie (ho-
tely, penzióny); prenájom prechodného ubytova-
nia; penzióny; turistické ubytovne. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 
Šenkvice, SK; 

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

(210) 1101-2018 
(220) 22.5.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Audiovizuálne prijímače; audiovizuálne kom-

paktné disky; diapozitívy (fotografia); diaprojekto-
ry; magnetické disky; optické kompaktné disky; 
exponované filmy; exponované kinematografické 
filmy; kreslené filmy; gramofóny; magnetofóny; 
magnetické nosiče údajov; magnetické pásky; op-
tické disky; optické nosiče údajov; pásky na zá-
znam zvuku; počítače; nahraté počítačové progra-
my; počítačový hardvér ; sťahovateľné hudobné 
súbory; sťahovateľné obrazové súbory; premieta-
cie prístroje; pružné disky; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); videokazety; videopásky; videoka-
mery; vysielače (telekomunikácie); vysielače elek-
tronických signálov; televízne prijímače; nosiče 
zvukových nahrávok; zvukové nahrávacie zaria-
denia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače. 
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; pohľadni-
ce; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); 
grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; 
komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; 
tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročenky; 
tlačivá (formuláre); tlačoviny. 
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; komerčné informačné kancelá-
rie; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; podpora predaja (pre tretie 
osoby); prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; prenájom reklamných materiálov; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; 
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch; 
zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; 
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; te-
levízna reklama; vydávanie reklamných textov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; prenájom reklamných materiálov. 
38 - Prenos signálu prostredníctvom satelitu; vy-
sielanie káblovej televízie; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; bezdrôtové vysielanie; po-
skytovanie prístupu do databáz; poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete; kontinuálny 
prenos dát (streaming); prenos digitálnych súbo-
rov; poskytovanie diskusných fór online; rádiová 
komunikácia. 
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41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); produkcia filmov (nie reklamných); na-
hrávanie videopások; organizovanie vedomos-
tných alebo zábavných súťaží; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; prená-
jom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál  
a televíznych štúdii; tvorba rozhlasových a tele-
víznych programov; televízna zábava; zábava; 
rozhlasová zábava; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie zvukových nahrávok; 
nahrávacie štúdia (služby); požičiavanie videopá-
sok; postsynchronizácia, dabing; titulkovanie; stri-
hanie videopások; reportérske služby; fotografické 
reportáže; organizovanie a vedenie koncertov; on 
line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vydávanie kníh; varietné predstavenia. 

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

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

tislava, SK; 
 
 

(210) 1104-2018 
(220) 22.5.2018 

 11 (511) 16, 33, 35 
(511) 16 - Tlačené publikácie; papierové vreckovky; 

papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; etiketovacie kliešte; kalendáre; papierové 
servítky; papierové obrúsky (prestieranie); lepen-
kové alebo papierové obaly na fľaše; papierové 
utierky; papierové alebo lepenkové etikety; vis-
kózové fólie na balenie; samolepky (papiernický 
tovar); letáky; papierové alebo lepenkové baliace 
materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo 
lepenkové vypchávkové materiály. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; destilované 
nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); likéry; me-
dovina; liehoviny; brandy, vínovica; whisky; lie-
hové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); al-
koholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje 
s ovocím; vopred pripravené miešané alkoholic-
ké nápoje (nie s pivom). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; poradenstvo pri organizovaní  
a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tova-
ru; aktualizovanie reklamných materiálov; rozši-
rovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; marketin-
gový prieskum;odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; podpora predaja (pre 
tretie osoby); organizovanie obchodných alebo re-
klamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; optimali-
zácia obchodovania na webových stránkach; ob-
chodné sprostredkovateľské služby. 

(540) Slovegnac 
(731) Flašík Branislav, SNP 2522/25, 066 01 Humen-

né, SK; Flašík Ľubomír, SNP 2522/25, 066 01 
Humenné, SK; 

(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 
 
 
 
 

(210) 1105-2018 
(220) 22.5.2018 

 11 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
38 - Telekomunikačné služby. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
(731) Brzá Magdaléna, Šoltésovej 1673/176, 017 01 

Považská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1106-2018 
(220) 21.5.2018 

 11 (511) 16, 25, 35, 41 
(511) 16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-

reby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na kance-
lárske použitie alebo pre domácnosť; kresliarske pot-
reby a potreby pre výtvarných umelcov; štetce; 
učebné a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrec-
ká na balenie; typy (tlačové písmo), štočky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(591) svetlomodrá 
(731) Forgolf, s.r.o., Clementisova 1087/15, 909 01 Ska-

lica, SK; 
(740) SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1110-2018 
(220) 18.5.2018 

 11 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Fotografické, kinematografické, optické, prí-

stroje a nástroje; prístroje na nahrávanie, prenos  
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; zariadenia na 
prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; 
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; mag- 
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 netické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrá-
vok; gramofónové platne; kompaktné disky, disky 
DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; počí-
tačové programy; magnetofóny; gramofóny; rep-
roduktory, amplióny; pásky na záznam zvuku; au-
diovizuálne prijímače; mikrofóny; počítače; nahra-
té počítačové programy; videokamery; prehrávače 
kompaktných diskov; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); DVD prehrávače; sťahovateľné 
hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; 
prenosné multimediálne prehrávače; ekvalizéry 
(zariadenia na úpravu zvuku); mixážne pulty. 
35 - Reklama; marketing; obchodný manažment; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytova-
nie obchodných alebo podnikateľských informácií; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
vydávanie reklamných textov; odborné obchodné 
riadenie umeleckých činností; obchodné spros-
tredkovateľské služby. 
41 - Zábava; športová a kultúrna činnosť; varietné 
predstavenia; služby orchestrov; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie živých vystúpení; plánova-
nie a organizovanie večierkov; organizovanie a ve-
denie sympózií; organizovanie plesov; organizo-
vanie predstavení (manažérske služby); organizo-
vanie a vedenie koncertov; služby diskdžokejov. 

(540) Amfik Paráda 
(731) PromoArt, s.r.o., Jelenec 604, 951 73 Jelenec, 

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

šov, SK; 
 
 

(210) 1112-2018 
(220) 19.5.2018 

 11 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Mušty; hroznový mušt (nekvasený); nealko-

holické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné 
nápoje; ovocné džúsy; limonády. 
33 - Víno; sýtené víno (šumivé víno); sýtené a ne-
sýtené miešané alkoholické nápoje pripravené  
z vína; alkoholický hroznový mušt; alkoholické 
mušty; brandy, vínovica; destilované nápoje; di-
gestíva (liehoviny a likéry); alkoholické nápoje 
obsahujúce ovocie. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoz-
namu. 

(540) 

  
 

(731) Tri Hony s.r.o., Zochova 12/670, 900 01 Modra, 
SK; 

 
 
 

(210) 1119-2018 
(220) 23.5.2018 

 11 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-

ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; reklama; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; mar-
keting; maloobchodné služby s nápojmi, kávou, 
hotovými jedlami a s cukrárskymi výrobkami. 
41 - Výchovno-zábavné klubové služby; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie živých vystúpení; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; organizovanie a vedenie se-
minárov; nočné kluby (zábava); organizovanie a ve-
denie koncertov. 
43 - Kaviarne; prenájom prechodného ubytovania; 
penzióny; turistické ubytovne; reštauračné (stravo-
vacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); 
bary (služby); prenájom priestorov na spoločen-
ské podujatia, stretnutia a posedenia. 

(540) 

  
(731) Mĺkvy Juraj, Nám. 7. apríla 411/24, 906 13 Bre-

zová pod Bradlom, SK; 
 
 

(210) 1244-2018 
(220) 5.6.2018 

 11 (511) 16, 25, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; tlačené oce-

nenia; periodiká; brožúry; obežníky; ročenky; ka-
talógy; fotografie (tlačoviny); kalendáre; knihy; 
prospekty; letáky; plagáty; reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; papiernický tovar; 
písacie potreby; kancelárske potreby okrem ná-
bytku. 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; organizovanie 
zábavných, vzdelávacích a kultúrnych podujatí na 
reklamné účely; organizovanie módnych prehlia-
dok na podporu predaja; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných veľtrhov; marketing; 
prenájom predajných stánkov; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; per-
sonálne poradenstvo; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s elektronickými publikáciami (sťa-
hovateľnými), tlačovinami, tlačenými publikácia-
mi, periodikami, časopismi (periodikami), kniha-
mi, kancelárskymi potrebami, odevmi, obuvou, 
pokrývkami hlavy. 
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41 - Zábava; informácie o možnostiach zábavy; 
organizovanie zábavných, vzdelávacích a kultúr-
nych podujatí; organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie vzdelávacích konferencií; uspo-
radúvanie vzdelávacích zjazdov; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie ko-
lokvií; organizovanie a vedenie sympózií; organi-
zovanie a vedenie koncertov; organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; organizova-
nie plesov; organizovanie módnych prehliadok na 
zábavné účely; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; organizovanie súťaží krásy; organi-
zovanie slávnostných podujatí spojených s odo-
vzdávaním cien na zábavné účely; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie predstavení (manažérske služby); organizo-
vanie živých vystúpení; plánovanie a organizova-
nie večierkov; organizovanie športových súťaží; 
služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábav-
né podujatia; rezervácie vstupeniek na zábavné 
predstavenia; vzdelávanie; vzdelávacie semináre; 
vzdelávacie konzultačné služby; informácie o vý-
chove a vzdelávaní; vzdelávacie poradenské služ-
by; školenia; koučovanie (školenie); organizovanie 
a vedenie tvorivých dielní (výučba); publikačné 
služby; online digitálne publikačné služby; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); vydávanie tla-
čovín; vydávanie tlačených vzdelávacích materiá-
lov; online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); vydávanie tlačených 
publikácií; vydávanie kníh; on-line vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; poskytovanie vi-
deozáznamov; poskytovanie zvukových zázna-
mov; prenájom zvukových nahrávok a videonah-
rávok; nahrávanie videopások; fotografovanie; fo-
tografické reportáže; reportérske služby; poraden-
ské služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, fialová 
(731) STAR production, s.r.o., Dr. Vladimíra Clemen-

tisa 10, 821 02 Bratislava-Ružinov, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1422-2018 
(220) 25.6.2018 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-

ky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-
cie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; kompóty; 
vajcia, mlieko a mliečne výrobky; potravinárske 
oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; ta-
pioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb; 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor; 
med; melasový sirup; droždie; prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad. 
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky; 
výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, 
nespracované); zrná a semená (surové nespraco-
vané); čerstvé ovocie a zelenina; čerstvé bylinky; 
živé rastliny a kvety; osivá; sadenice a hľuzy plo-
dín; krmivo a nápoje pre zvieratá; slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho-
lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; siru-
py a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 

(540) 

  
(591) zelená, červená, biela. 
(731) Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný 

ostrov, Klížska Nemá 52, 946 20 Klížska Nemá, SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
  861-2015 247732 
5412-2015 247517 
1281-2016 247518 
1282-2016 247519 
1928-2016 247728 
1929-2016 247729 
1930-2016 247730 
1931-2016 247731 
2081-2016 247520 
2083-2016 247521 
2613-2016 247522 
5413-2016 247523 
  211-2017 247524 
  214-2017 247525 
  215-2017 247526 
  216-2017 247527 
  217-2017 247528 
  219-2017 247529 
  220-2017 247530 
  221-2017 247531 
  525-2017 247532 
  536-2017 247533 
  670-2017 247534 
  770-2017 247535 
  883-2017 247516 
1052-2017 247536 
1262-2017 247537 
1320-2017 247538 
1322-2017 247539 
1367-2017 247540 
1377-2017 247541 
1378-2017 247542 
1386-2017 247543 
1407-2017 247544 
1410-2017 247545 
1416-2017 247546 
1418-2017 247547 
1453-2017 247548 
1454-2017 247549 
1602-2017 247550 
1612-2017 247551 
1660-2017 247552 
1672-2017 247553 
1694-2017 247554 
1715-2017 247555 
1744-2017 247556 
1766-2017 247557 
1782-2017 247558 
1855-2017 247559 
1906-2017 247560 
1909-2017 247561 
1911-2017 247562 
1920-2017 247563 

1950-2017 247564 
1959-2017 247565 
1963-2017 247566 
1964-2017 247567 
2027-2017 247568 
2036-2017 247569 
2046-2017 247570 
2050-2017 247571 
2058-2017 247572 
2062-2017 247573 
2067-2017 247574 
2068-2017 247575 
2070-2017 247576 
2073-2017 247577 
2080-2017 247578 
2101-2017 247579 
2112-2017 247617 
2116-2017 247580 
2118-2017 247581 
2119-2017 247582 
2130-2017 247583 
2133-2017 247584 
2137-2017 247585 
2146-2017 247586 
2161-2017 247587 
2162-2017 247588 
2163-2017 247589 
2169-2017 247590 
2170-2017 247591 
2176-2017 247592 
2183-2017 247593 
2185-2017 247594 
2194-2017 247595 
2196-2017 247618 
2203-2017 247596 
2208-2017 247597 
2213-2017 247598 
2220-2017 247599 
2223-2017 247600 
2225-2017 247601 
2276-2017 247602 
2289-2017 247603 
2298-2017 247604 
2299-2017 247605 
2305-2017 247606 
2328-2017 247607 
2329-2017 247619 
2333-2017 247608 
2334-2017 247609 
2336-2017 247610 
2349-2017 247611 
2352-2017 247612 
2395-2017 247613 

2403-2017 247614 
2411-2017 247615 
2432-2017 247616 
2441-2017 247620 
2470-2017 247621 
2471-2017 247622 
2508-2017 247623 
2511-2017 247624 
2562-2017 247625 
2566-2017 247626 
2582-2017 247627 
2585-2017 247628 
2587-2017 247669 
2589-2017 247629 
2635-2017 247630 
2641-2017 247631 
2642-2017 247632 
2646-2017 247633 
2648-2017 247634 
2649-2017 247635 
2668-2017 247636 
2705-2017 247637 
2720-2017 247638 
2741-2017 247639 
2752-2017 247640 
2754-2017 247641 
2759-2017 247642 
2767-2017 247643 
2768-2017 247644 
2770-2017 247645 
2786-2017 247646 
2792-2017 247738 
2796-2017 247647 
2798-2017 247648 
2805-2017 247649 
2816-2017 247650 
2822-2017 247651 
2824-2017 247652 
2826-2017 247653 
2832-2017 247654 
2834-2017 247655 
2835-2017 247656 
2855-2017 247657 
2857-2017 247658 
2858-2017 247722 
2865-2017 247723 
2871-2017 247660 
2872-2017 247661 
2875-2017 247662 
2876-2017 247663 
2880-2017 247665 
2881-2017 247666 
2889-2017 247667 

2890-2017 247668 
2891-2017 247670 
2896-2017 247671 
2910-2017 247672 
2914-2017 247673 
2916-2017 247674 
2923-2017 247675 
2924-2017 247676 
2925-2017 247677 
2932-2017 247678 
2933-2017 247679 
2935-2017 247680 
2940-2017 247681 
2942-2017 247682 
2943-2017 247683 
2947-2017 247684 
2948-2017 247685 
2949-2017 247686 
2950-2017 247687 
2952-2017 247688 
2953-2017 247689 
2954-2017 247690 
2955-2017 247691 
2956-2017 247692 
2960-2017 247693 
2961-2017 247694 
2966-2017 247695 
2968-2017 247696 
2969-2017 247697 
2970-2017 247698 
2977-2017 247699 
2978-2017 247700 
2979-2017 247701 
2981-2017 247702 
2982-2017 247703 
2983-2017 247704 
2984-2017 247705 
2988-2017 247706 
2990-2017 247707 
2991-2017 247708 
2992-2017 247709 
2995-2017 247721 
2996-2017 247710 
2998-2017 247711 
3000-2017 247712 
3002-2017 247713 
3003-2017 247714 
3004-2017 247715 
3009-2017 247716 
3015-2017 247717 
3016-2017 247718 
3017-2017 247719 
3018-2017 247720 
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(111) 247516 
(151) 9.7.2018 
(180) 11.4.2027 
(210) 883-2017 
(220) 11.4.2017 
(442) 3.10.2017 
(732) ACCOM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 61, 974 05 

Banská Bystrica 5, SK; 
(740) AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 247517 
(151) 19.6.2018 
(180) 3.8.2025 
(210) 5412-2015 
(220) 3.8.2015 
(442) 5.3.2018 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária spol. s r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247518 
(151) 19.6.2018 
(180) 9.6.2026 
(210) 1281-2016 
(220) 9.6.2016 
(310) 528189 
(320) 20.1.2016 
(330) CZ 
(442) 5.3.2018 
(732) HONEY PRODUCTS s. r. o., Přívozská 1135/23, 

702 00 Moravská Ostrava, Ostrava, CZ; 
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 

 
 

(111) 247519 
(151) 19.6.2018 
(180) 9.6.2026 
(210) 1282-2016 
(220) 9.6.2016 
(310) 528868 
(320) 17.2.2016 
(330) CZ 
(442) 5.3.2018 
(732) HONEY PRODUCTS s. r. o., Přívozská 1135/23, 

702 00 Moravská Ostrava, Ostrava, CZ; 
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 

 
 

(111) 247520 
(151) 19.6.2018 
(180) 21.9.2026 
(210) 2081-2016 
(220) 21.9.2016 
(442) 5.3.2018 
(732) RACIO, s.r.o., Národních hrdinů 3146/22B, 690 02 

Břeclav, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 247521 
(151) 19.6.2018 
(180) 21.9.2026 
(210) 2083-2016 
(220) 21.9.2016 
(442) 5.3.2018 
(732) RACIO, s.r.o., Národních hrdinů 3146/22B, 690 02 

Břeclav, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 247522 
(151) 19.6.2018 
(180) 13.12.2026 
(210) 2613-2016 
(220) 13.12.2016 
(442) 5.3.2018 
(732) Rodriguez Raul, Gen. Svobodu 828/59, 958 01 

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

 
 

(111) 247523 
(151) 19.6.2018 
(180) 20.10.2026 
(210) 5413-2016 
(220) 20.10.2016 
(442) 5.3.2018 
(732) ALBI Česká republika a. s., Thámova 13, 186 00 

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

 
 

(111) 247524 
(151) 19.6.2018 
(180) 1.2.2027 
(210) 211-2017 
(220) 1.2.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247525 
(151) 19.6.2018 
(180) 1.2.2027 
(210) 214-2017 
(220) 1.2.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247526 
(151) 19.6.2018 
(180) 1.2.2027 
(210) 215-2017 
(220) 1.2.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 247527 
(151) 19.6.2018 
(180) 1.2.2027 
(210) 216-2017 
(220) 1.2.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247528 
(151) 19.6.2018 
(180) 1.2.2027 
(210) 217-2017 
(220) 1.2.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247529 
(151) 19.6.2018 
(180) 1.2.2027 
(210) 219-2017 
(220) 1.2.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247530 
(151) 19.6.2018 
(180) 1.2.2027 
(210) 220-2017 
(220) 1.2.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247531 
(151) 19.6.2018 
(180) 1.2.2027 
(210) 221-2017 
(220) 1.2.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247532 
(151) 19.6.2018 
(180) 22.2.2027 
(210) 525-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) ARAMIS, spol. s r.o., Slovinská 597/10, 101 00 

Praha 10 - Vršovice, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 
 
 

(111) 247533 
(151) 19.6.2018 
(180) 8.3.2027 
(210) 536-2017 
(220) 8.3.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Jaroslav Kocián - GLASSATELIER, Štôla 28, 

059 37 Štôla, SK; 
 
 

(111) 247534 
(151) 19.6.2018 
(180) 23.3.2027 
(210) 670-2017 
(220) 23.3.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Brisudová Bernarda, Fučíkova 987/15, 914 41 

Nemšová, SK; 
 
 

(111) 247535 
(151) 19.6.2018 
(180) 30.3.2027 
(210) 770-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) MOTORBOX s.r.o., Odbojárov 451/14, 955 01 

Tovarníky, SK; 
 
 

(111) 247536 
(151) 19.6.2018 
(180) 25.4.2027 
(210) 1052-2017 
(220) 25.4.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Chrinová Lívia, Hrabovec nad Laborcom 177, 

067 01 Hrabovec nad Laborcom, SK; Hudák Ivan, 
Obecná 226, 067 01 Radvaň nad Laborcom, SK; 

 
 

(111) 247537 
(151) 19.6.2018 
(180) 22.5.2027 
(210) 1262-2017 
(220) 22.5.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) easytherm.sk, s. r. o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 

916 01 Stará Turá, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 247538 
(151) 19.6.2018 
(180) 19.5.2027 
(210) 1320-2017 
(220) 19.5.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

150 00 Praha 5, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
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(111) 247539 
(151) 19.6.2018 
(180) 19.5.2027 
(210) 1322-2017 
(220) 19.5.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Zuzula Timotej, Strojnícka 88/A, 821 05 Brati-

slava, SK; 
(740) hbr advokáti s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247540 
(151) 19.6.2018 
(180) 23.5.2027 
(210) 1367-2017 
(220) 23.5.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Nevlud David, Vrchlického 886/76, Košíře, 150 00 

Praha 5, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247541 
(151) 19.6.2018 
(180) 2.6.2027 
(210) 1377-2017 
(220) 2.6.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) FORAL Invest, a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 

Trenčín, SK; 
 
 

(111) 247542 
(151) 19.6.2018 
(180) 2.6.2027 
(210) 1378-2017 
(220) 2.6.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) FORAL Invest, a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 

Trenčín, SK; 
 
 

(111) 247543 
(151) 19.6.2018 
(180) 1.6.2027 
(210) 1386-2017 
(220) 1.6.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) FELEPA s.r.o., Železničná 56, 903 01 Senec, SK; 

 
 

(111) 247544 
(151) 19.6.2018 
(180) 7.6.2027 
(210) 1407-2017 
(220) 7.6.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) ProCeram s.r.o., Mlynské luhy 17, 821 05 Brati-

slava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 247545 
(151) 19.6.2018 
(180) 7.6.2027 
(210) 1410-2017 
(220) 7.6.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) ProCeram s.r.o., Mlynské luhy 17, 821 05 Brati-

slava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247546 
(151) 19.6.2018 
(180) 7.6.2027 
(210) 1416-2017 
(220) 7.6.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) ProCeram s.r.o., Mlynské luhy 17, 821 05 Brati-

slava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247547 
(151) 19.6.2018 
(180) 7.6.2027 
(210) 1418-2017 
(220) 7.6.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) ProCeram s.r.o., Mlynské luhy 17, 821 05 Brati-

slava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247548 
(151) 19.6.2018 
(180) 31.5.2027 
(210) 1453-2017 
(220) 31.5.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Antidopingová agentúra Slovenskej republiky, 

Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247549 
(151) 19.6.2018 
(180) 31.5.2027 
(210) 1454-2017 
(220) 31.5.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Antidopingová agentúra Slovenskej republiky, 

Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247550 
(151) 19.6.2018 
(180) 21.6.2027 
(210) 1602-2017 
(220) 21.6.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) BRENDON Gyermekáruházak Kft., Váci út 99, 

1139 Budapest, HU; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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(111) 247551 
(151) 19.6.2018 
(180) 23.6.2027 
(210) 1612-2017 
(220) 23.6.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Farský Jozef, Ing., Na Pasienku 100, 900 25 Chor-

vátsky Grob, SK; 
 
 

(111) 247552 
(151) 19.6.2018 
(180) 28.6.2027 
(210) 1660-2017 
(220) 28.6.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247553 
(151) 19.6.2018 
(180) 28.6.2027 
(210) 1672-2017 
(220) 28.6.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Partner, občianske združenie, Kopčianska 10, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247554 
(151) 19.6.2018 
(180) 1.7.2027 
(210) 1694-2017 
(220) 1.7.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) ~ move on & Co., SE, U Hrabovky 247/11, Krč, 

140 00 Praha, CZ; 
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247555 
(151) 19.6.2018 
(180) 6.7.2027 
(210) 1715-2017 
(220) 6.7.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A, 

815 61 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247556 
(151) 19.6.2018 
(180) 28.1.2026 
(210) 1744-2017 
(220) 28.1.2016 
(442) 5.3.2018 
(641) 015053631, 28.01.2016 
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigs-

hafen am Rhein, DE; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 
 
 

(111) 247557 
(151) 19.6.2018 
(180) 13.7.2027 
(210) 1766-2017 
(220) 13.7.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 247558 
(151) 19.6.2018 
(180) 3.8.2027 
(210) 1782-2017 
(220) 3.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Chuguryan Vahram, PhDr., PhD., Semianova 2, 

831 03 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247559 
(151) 19.6.2018 
(180) 21.7.2027 
(210) 1855-2017 
(220) 21.7.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) ALIMPEX FOOD a.s., Českobrodská 1174, 198 00 

Praha 9, CZ; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 247560 
(151) 19.6.2018 
(180) 31.7.2027 
(210) 1906-2017 
(220) 31.7.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Ing. Juraj Hudý - SPECIAL, Pod Brezinou 2261/22, 

911 01 Trenčín, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 247561 
(151) 19.6.2018 
(180) 31.7.2027 
(210) 1909-2017 
(220) 31.7.2017 
(310) 537052 
(320) 31.1.2017 
(330) CZ 
(442) 5.3.2018 
(732) Zachoval Rudolf, Mostní 980, 760 01 Zlín, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 247562 
(151) 19.6.2018 
(180) 28.7.2027 
(210) 1911-2017 
(220) 28.7.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Global Wines & Spirits s.r.o., Václavské náměs- 

tí 815/53, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
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(111) 247563 
(151) 19.6.2018 
(180) 2.8.2027 
(210) 1920-2017 
(220) 2.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) kreatívnô s.r.o., Račianska 8, 831 02 Bratislava, 

SK; 
(740) Mentor Konzult s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247564 
(151) 19.6.2018 
(180) 8.8.2027 
(210) 1950-2017 
(220) 8.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, 080 05 

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

 
 

(111) 247565 
(151) 19.6.2018 
(180) 8.8.2027 
(210) 1959-2017 
(220) 8.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, 080 05 

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

 
 

(111) 247566 
(151) 19.6.2018 
(180) 8.8.2027 
(210) 1963-2017 
(220) 8.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, 080 05 

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

 
 

(111) 247567 
(151) 19.6.2018 
(180) 10.8.2027 
(210) 1964-2017 
(220) 10.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Vitana a.s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247568 
(151) 20.6.2018 
(180) 17.8.2027 
(210) 2027-2017 
(220) 17.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Slovak Baby Box s.r.o., Povraznícka 18, 811 05 

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

SK; 
 
 
 

(111) 247569 
(151) 20.6.2018 
(180) 18.8.2027 
(210) 2036-2017 
(220) 18.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) RSNET s.r.o., Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 

Rimavská Sobota 1, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 247570 
(151) 20.6.2018 
(180) 24.8.2027 
(210) 2046-2017 
(220) 24.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Tóth Peter, Staré Grunty 264, 841 04 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 247571 
(151) 20.6.2018 
(180) 24.8.2027 
(210) 2050-2017 
(220) 24.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Tóth Peter, Staré Grunty 264, 841 04 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 247572 
(151) 20.6.2018 
(180) 23.8.2027 
(210) 2058-2017 
(220) 23.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Šimek Jozef, Mgr., Frankovská 1/C, 831 01 Bra-

tislava - mestská časť Nové Mesto, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247573 
(151) 20.6.2018 
(180) 23.8.2027 
(210) 2062-2017 
(220) 23.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Adentech s.r.o., Lindnerova 1610/4, 180 00 Pra-

ha 8, CZ; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247574 
(151) 20.6.2018 
(180) 23.8.2027 
(210) 2067-2017 
(220) 23.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Adentech s.r.o., Lindnerova 1610/4, 180 00 Pra-

ha 8, CZ; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 247575 
(151) 20.6.2018 
(180) 23.8.2027 
(210) 2068-2017 
(220) 23.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Trenčín Retail Park a. s., Malý trh 2/A, 811 08 

Bratislava, SK; 
(740) Wilsons s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247576 
(151) 20.6.2018 
(180) 23.8.2027 
(210) 2070-2017 
(220) 23.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Branislav Španka - SPEED SEN, S. Jurkoviča 1206/40, 

905 01 Senica, SK; 
(740) TFV, s. r. o., Kúty, SK; 

 
 

(111) 247577 
(151) 20.6.2018 
(180) 24.8.2027 
(210) 2073-2017 
(220) 24.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CONTINENTAL CAR s.r.o., Závodná 28, 821 06 

Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 247578 
(151) 20.6.2018 
(180) 25.8.2027 
(210) 2080-2017 
(220) 25.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Rabid Rabbits Group s. r. o., Suché mýto 2, 811 03 

Bratislava, SK; 
(740) Hargaš Michal, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247579 
(151) 20.6.2018 
(180) 28.8.2027 
(210) 2101-2017 
(220) 28.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Sabová Libuša, Ing., Poštová 1, 900 26 Sloven-

ský Grob, SK; 
 
 

(111) 247580 
(151) 20.6.2018 
(180) 30.8.2027 
(210) 2116-2017 
(220) 30.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Colour boom s.r.o., Športová 64, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 247581 
(151) 20.6.2018 
(180) 26.8.2027 
(210) 2118-2017 
(220) 26.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) M.K. production, s.r.o., Palárikova 290/15, 905 01 

Senica, SK; 
 
 

(111) 247582 
(151) 20.6.2018 
(180) 30.8.2027 
(210) 2119-2017 
(220) 30.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201 

West Pico Boulevard, Los Angeles, California 
90035, US; 

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

 
 

(111) 247583 
(151) 20.6.2018 
(180) 4.9.2027 
(210) 2130-2017 
(220) 4.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Baby Balance, občianske združenie, Hanácka 4, 

821 04 Bratislava, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247584 
(151) 20.6.2018 
(180) 4.9.2027 
(210) 2133-2017 
(220) 4.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Baby Balance, občianske združenie, Hanácka 4, 

821 04 Bratislava, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247585 
(151) 20.6.2018 
(180) 6.9.2027 
(210) 2137-2017 
(220) 6.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Sigma Business Development s.r.o., Rozvadze 452, 

913 11 Trenčianske Stankovce, SK; 
 
 

(111) 247586 
(151) 20.6.2018 
(180) 7.9.2027 
(210) 2146-2017 
(220) 7.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) L & Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 05 Nitra, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
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(111) 247587 
(151) 20.6.2018 
(180) 11.9.2027 
(210) 2161-2017 
(220) 11.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Československá filmová společnost, s. r. o., Vác-

lavské náměstí 831/21, 110 00 Praha, CZ; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 247588 
(151) 20.6.2018 
(180) 11.9.2027 
(210) 2162-2017 
(220) 11.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Československá filmová společnost, s. r. o., Vác-

lavské náměstí 831/21, 110 00 Praha, CZ; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 247589 
(151) 20.6.2018 
(180) 8.9.2027 
(210) 2163-2017 
(220) 8.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) PAM - INVEST, a.s., Dunajská 25, 811 08 Brati-

slava, SK; 
(740) ŠTEPANOVSKÝ & Partners, s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 247590 
(151) 20.6.2018 
(180) 12.9.2027 
(210) 2169-2017 
(220) 12.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s. (IČO 242 61 980), 

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

SK; 
 
 

(111) 247591 
(151) 20.6.2018 
(180) 12.9.2027 
(210) 2170-2017 
(220) 12.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) GROWLER s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 247592 
(151) 20.6.2018 
(180) 5.12.2027 
(210) 2176-2017 
(220) 5.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Bauer Anton, Mládežnícka 157/1, 926 01 Sereď, 

SK; 
 
 
 
 

(111) 247593 
(151) 20.6.2018 
(180) 13.9.2027 
(210) 2183-2017 
(220) 13.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(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) 247594 
(151) 20.6.2018 
(180) 12.9.2027 
(210) 2185-2017 
(220) 12.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 2278/31a, 

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

SK; 
 
 

(111) 247595 
(151) 20.6.2018 
(180) 14.9.2027 
(210) 2194-2017 
(220) 14.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Zaujec Vladimír, Ing., Pod Kaštieľom 294, 951 35 

Veľké Zálužie, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247596 
(151) 20.6.2018 
(180) 18.9.2027 
(210) 2203-2017 
(220) 18.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Jurečková Petra, PhDr., Silvánska 1, 841 04 Bra-

tislava, SK; Jurečko Michal, Mgr., Silvánska 1, 
841 04 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247597 
(151) 20.6.2018 
(180) 14.9.2027 
(210) 2208-2017 
(220) 14.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Zaujec Vladimír, Ing., Pod Kaštieľom 294, 951 35 

Veľké Zálužie, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247598 
(151) 20.6.2018 
(180) 14.9.2027 
(210) 2213-2017 
(220) 14.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Lipovský Peter, Švermova 7, 902 01 Pezinok, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 247599 
(151) 20.6.2018 
(180) 19.9.2027 
(210) 2220-2017 
(220) 19.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Express, LLC, 1 Express Drive, Colombus, OH 

43230, US; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247600 
(151) 20.6.2018 
(180) 19.9.2027 
(210) 2223-2017 
(220) 19.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený 

Kameň, SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;  

 
 

(111) 247601 
(151) 20.6.2018 
(180) 19.9.2027 
(210) 2225-2017 
(220) 19.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený 

Kameň, SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;  

 
 

(111) 247602 
(151) 20.6.2018 
(180) 25.9.2027 
(210) 2276-2017 
(220) 25.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Ďurec Michal, Súľov 500, 013 52 Súľov-Hradná, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247603 
(151) 20.6.2018 
(180) 27.9.2027 
(210) 2289-2017 
(220) 27.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Farský Jozef, Ing., Na Pasienku 100, 900 25 Chor-

vátsky Grob, SK; 
 
 

(111) 247604 
(151) 20.6.2018 
(180) 26.9.2027 
(210) 2298-2017 
(220) 26.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Bratiska, s.r.o., Jamnického 6, 841 05 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária SOWA s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 
 
 

(111) 247605 
(151) 20.6.2018 
(180) 27.9.2027 
(210) 2299-2017 
(220) 27.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) ICONIQUE s.r.o., Töböréte 489, 929 01 Kútni-

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

SK; 
 
 

(111) 247606 
(151) 20.6.2018 
(180) 27.9.2027 
(210) 2305-2017 
(220) 27.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) ICONIQUE s.r.o., Töböréte 489, 929 01 Kútni-

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

SK; 
 
 

(111) 247607 
(151) 20.6.2018 
(180) 28.9.2027 
(210) 2328-2017 
(220) 28.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Trsťan Juraj, Brezová 1, 900 31 Stupava, SK; 
(740) ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ 

& PARTNERI s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247608 
(151) 20.6.2018 
(180) 4.10.2027 
(210) 2333-2017 
(220) 4.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

150 00 Praha 5, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247609 
(151) 20.6.2018 
(180) 4.10.2027 
(210) 2334-2017 
(220) 4.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

150 00 Praha 5, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247610 
(151) 20.6.2018 
(180) 4.10.2027 
(210) 2336-2017 
(220) 4.10.2017 
(442) 5.3.2018 
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(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 
150 00 Praha 5, CZ; 

(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-
celária, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247611 
(151) 20.6.2018 
(180) 6.10.2027 
(210) 2349-2017 
(220) 6.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) HAUS Seman, s. r. o., Levočská 20, 080 01 Pre-

šov, SK; 
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Babie, SK; 

 
 

(111) 247612 
(151) 20.6.2018 
(180) 6.10.2027 
(210) 2352-2017 
(220) 6.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) HAUS Seman, s. r. o., Levočská 20, 080 01 Pre-

šov, SK; 
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Babie, SK; 

 
 

(111) 247613 
(151) 20.6.2018 
(180) 11.10.2027 
(210) 2395-2017 
(220) 11.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(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) 247614 
(151) 20.6.2018 
(180) 11.10.2027 
(210) 2403-2017 
(220) 11.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(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) 247615 
(151) 20.6.2018 
(180) 12.10.2027 
(210) 2411-2017 
(220) 12.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(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) 247616 
(151) 20.6.2018 
(180) 12.10.2027 
(210) 2432-2017 
(220) 12.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(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) 247617 
(151) 20.6.2018 
(180) 25.8.2027 
(210) 2112-2017 
(220) 25.8.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Business Avia Partner International Limited, 2B, 

2/F, Johnson Centre, 13 Hau Fook Street, Tsim 
Sha Tsui, HK; 

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

(111) 247618 
(151) 20.6.2018 
(180) 14.9.2027 
(210) 2196-2017 
(220) 14.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CREATIVE PRO a.s., Dlhé diely I. 13, 841 04 

Bratislava - mestská časť Karlova Ves, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247619 
(151) 20.6.2018 
(180) 29.9.2027 
(210) 2329-2017 
(220) 29.9.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Enmon, a.s., Robotnícka 14/9856, 036 01 Martin, 

SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 247620 
(151) 20.6.2018 
(180) 12.10.2027 
(210) 2441-2017 
(220) 12.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) TATRAKON, spol. s r. o., Alžbetina 23, 058 01 

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

 
 

(111) 247621 
(151) 20.6.2018 
(180) 16.3.2027 
(210) 2470-2017 
(220) 16.3.2017 
(442) 5.3.2018 
(641) 016474686, 16.03.2017 
(732) Admarka Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czos-

nów, PL; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, 

SK; 
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(111) 247622 
(151) 20.6.2018 
(180) 12.10.2027 
(210) 2471-2017 
(220) 12.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) TATRAKON, spol. s r. o., Alžbetina 23, 058 01 

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

 
 

(111) 247623 
(151) 20.6.2018 
(180) 20.10.2027 
(210) 2508-2017 
(220) 20.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(111) 247624 
(151) 20.6.2018 
(180) 20.10.2027 
(210) 2511-2017 
(220) 20.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s. (IČO 242 61 980), 

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

SK; 
 
 

(111) 247625 
(151) 20.6.2018 
(180) 27.10.2027 
(210) 2562-2017 
(220) 27.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Labaš Miroslav, Textilná 1, 040 01 Košice-Nad 

Jazerom, SK; 
(740) AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., 

Košice, SK; 
 
 

(111) 247626 
(151) 20.6.2018 
(180) 27.10.2027 
(210) 2566-2017 
(220) 27.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Labaš Miroslav, Textilná 1, 040 01 Košice-Nad 

Jazerom, SK; 
(740) AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., 

Košice, SK; 
 
 

(111) 247627 
(151) 20.6.2018 
(180) 31.10.2027 
(210) 2582-2017 
(220) 31.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Kubiš Marek, Smreková 31, 010 07 Žilina, SK; 

 
 

(111) 247628 
(151) 20.6.2018 
(180) 27.10.2027 
(210) 2585-2017 
(220) 27.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Šalitrošová Diana, Bazová 2691/71, 040 22 Ko-

šice, SK; 
(740) Granec Branislav, Mgr., Košice, SK; 

 
 

(111) 247629 
(151) 20.6.2018 
(180) 2.11.2027 
(210) 2589-2017 
(220) 2.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) fourT s.r.o., Hlavná 180/37, 075 01 Plechotice, 

SK; 
(740) Tkáčová Bianka, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247630 
(151) 20.6.2018 
(180) 7.11.2027 
(210) 2635-2017 
(220) 7.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CLEAN CITY spol. s r.o., Vnútorná okružná 53, 

945 01 Komárno, SK; 
(740) Tóth Ondrej JUDr., Komárno, SK; 

 
 

(111) 247631 
(151) 20.6.2018 
(180) 8.11.2027 
(210) 2641-2017 
(220) 8.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Monika Kováčová - 38Atypical, Družby 4189/38, 

921 01 Piešťany, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 247632 
(151) 20.6.2018 
(180) 6.11.2027 
(210) 2642-2017 
(220) 6.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Kysucká vrchárska heligónka, o.z., Milošová 1965, 

022 01 Čadca, SK; 
(740) JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o., 

Čadca, SK; 
 
 

(111) 247633 
(151) 20.6.2018 
(180) 8.11.2027 
(210) 2646-2017 
(220) 8.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Jozef Spišák - SATELIT, Hlavná 2910/79, 080 01 

Prešov, SK; 
(740) Surmová Soňa, JUDr., LL.M., Prešov, SK; 
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(111) 247634 
(151) 20.6.2018 
(180) 10.11.2027 
(210) 2648-2017 
(220) 10.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) DATART INTERNATIONAL, a.s., Křižíko- 

va 148/34, 186 00 Praha 8, Karlín, CZ; 
(740) KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 247635 
(151) 20.6.2018 
(180) 10.11.2027 
(210) 2649-2017 
(220) 10.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Aschenbrier Marián, Pri vinohradoch 46, 831 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247636 
(151) 20.6.2018 
(180) 12.11.2027 
(210) 2668-2017 
(220) 12.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Kočalka Peter, Pod Hôrkami 20, 976 96 Medzi-

brod, SK; 
 
 

(111) 247637 
(151) 20.6.2018 
(180) 15.11.2027 
(210) 2705-2017 
(220) 15.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Dolná Kamila, Ing., Bajkalská 29/D, 821 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hmírová Lenka, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247638 
(151) 20.6.2018 
(180) 16.11.2027 
(210) 2720-2017 
(220) 16.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) LUBSTAR, a.s., Zlosyň 166, 277 44 Zlosyň, CZ; 

 
 

(111) 247639 
(151) 20.6.2018 
(180) 3.3.2024 
(210) 2741-2017 
(220) 3.3.2014 
(442) 5.3.2018 
(641) 012654232, 03.03.2014 
(732) "P.B.W.C." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-

POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia 12, 62-085 Po-
trzanowo, PL; 

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

(111) 247640 
(151) 20.6.2018 
(180) 21.11.2027 
(210) 2752-2017 
(220) 21.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Mušková Beáta, Lúčna 828/30, 093 01 Vranov 

nad Topľou, SK; 
(740) Chochol František , Mgr., Vranov nad Topľou, SK; 

 
 

(111) 247641 
(151) 20.6.2018 
(180) 23.11.2027 
(210) 2754-2017 
(220) 23.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Krško Lukáš, Ing., Štefánikova 27, 071 01 Mi-

chalovce, SK; 
 
 

(111) 247642 
(151) 20.6.2018 
(180) 23.11.2027 
(210) 2759-2017 
(220) 23.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 247643 
(151) 20.6.2018 
(180) 23.11.2027 
(210) 2767-2017 
(220) 23.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Citywest Busi-

ness Campus 3013 Lake Drive, Dublin 34, IE; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247644 
(151) 20.6.2018 
(180) 24.11.2027 
(210) 2768-2017 
(220) 24.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) NOPE a. s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247645 
(151) 20.6.2018 
(180) 24.11.2027 
(210) 2770-2017 
(220) 24.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) NOPE a. s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 247646 
(151) 20.6.2018 
(180) 4.2.2026 
(210) 2786-2017 
(220) 4.2.2016 
(442) 5.3.2018 
(641) 015074933, 04.02.2016 
(732) LATENTIA WINERY S.P.A., Strada Statale 7 

Appia Km 605 Iocalita' "San Filippo", I-74014 
Laterza (TA), IT; 

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

 
 

(111) 247647 
(151) 20.6.2018 
(180) 28.11.2027 
(210) 2796-2017 
(220) 28.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Kubík Ondrej, Mgr. et Mgr., PhD., Staré Grun- 

ty 3553/9A, 841 04 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247648 
(151) 20.6.2018 
(180) 28.11.2027 
(210) 2798-2017 
(220) 28.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Vejačka Michal, Ing., Štítová 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 

 
 

(111) 247649 
(151) 20.6.2018 
(180) 27.11.2027 
(210) 2805-2017 
(220) 27.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) NJC s.r.o., Námestie hraničiarov 8/A, 851 03 

Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 247650 
(151) 20.6.2018 
(180) 29.11.2027 
(210) 2816-2017 
(220) 29.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SK; 

 
 

(111) 247651 
(151) 20.6.2018 
(180) 30.11.2027 
(210) 2822-2017 
(220) 30.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) PromoLand, s.r.o., Sládkovičova 2, 811 06 Brati-

slava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 
 

(111) 247652 
(151) 20.6.2018 
(180) 29.11.2027 
(210) 2824-2017 
(220) 29.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Gam účto s.r.o., Blagoevova 12, 851 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) JUDr. Martin Bajužík, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247653 
(151) 21.6.2018 
(180) 29.11.2027 
(210) 2826-2017 
(220) 29.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(111) 247654 
(151) 21.6.2018 
(180) 4.12.2027 
(210) 2832-2017 
(220) 4.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Kliment Marek, Zvolenská cesta 3751/37, 974 05 

Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 247655 
(151) 21.6.2018 
(180) 4.12.2027 
(210) 2834-2017 
(220) 4.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CASTE Slovakia s.r.o., Jazerná 1829/1, 040 12 

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

 
 

(111) 247656 
(151) 21.6.2018 
(180) 4.12.2027 
(210) 2835-2017 
(220) 4.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CASTE Slovakia s.r.o., Jazerná 1829/1, 040 12 

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

 
 

(111) 247657 
(151) 21.6.2018 
(180) 5.12.2027 
(210) 2855-2017 
(220) 5.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Preklady bez hraníc, s. r. o., Gusevova 1415/6, 

821 09 Bratislava-Ružinov, SK; 
(740) Puskás Tamás, JUDr., Dunajská Streda, SK; 

 
 
 
 
 



216 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

(111) 247658 
(151) 21.6.2018 
(180) 6.12.2027 
(210) 2857-2017 
(220) 6.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Tinkinerecepty s.r.o., Hornočepenská 2909/30, 

926 01 Sereď, SK; 
(740) Consilior Iuris s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247660 
(151) 21.6.2018 
(180) 7.12.2027 
(210) 2871-2017 
(220) 7.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) FC Spartak, a.s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava, 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247661 
(151) 21.6.2018 
(180) 11.12.2027 
(210) 2872-2017 
(220) 11.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) TREBOR, s.r.o., Galvaniho 2/A, 821 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 247662 
(151) 21.6.2018 
(180) 11.12.2027 
(210) 2875-2017 
(220) 11.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 1, 036 01 

Martin, SK; 
(740) HRONČEK & PARTNERS s.r.o., Žilina, SK; 

 
 

(111) 247663 
(151) 21.6.2018 
(180) 11.12.2027 
(210) 2876-2017 
(220) 11.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 1, 036 01 

Martin, SK; 
(740) HRONČEK & PARTNERS s.r.o., Žilina, SK; 

 
 

(111) 247665 
(151) 21.6.2018 
(180) 11.12.2027 
(210) 2880-2017 
(220) 11.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) ZDRAVIE Z PECE, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 

04 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 
 

(111) 247666 
(151) 21.6.2018 
(180) 11.12.2027 
(210) 2881-2017 
(220) 11.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Perei Michal, Nábrežná 27, 940 74 Nové Zámky, 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247667 
(151) 21.6.2018 
(180) 12.12.2027 
(210) 2889-2017 
(220) 12.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) D.B.D. Corporation, s.r.o., Na Podskalku 1095/34, 

066 01 Humenné, SK; 
 
 

(111) 247668 
(151) 21.6.2018 
(180) 12.12.2027 
(210) 2890-2017 
(220) 12.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) D.B.D. Corporation, s.r.o., Na Podskalku 1095/34, 

066 01 Humenné, SK; 
 
 

(111) 247669 
(151) 21.6.2018 
(180) 31.10.2027 
(210) 2587-2017 
(220) 31.10.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Pro Designe, s.r.o., Hollého 4456/1, 031 01 Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
 
 

(111) 247670 
(151) 21.6.2018 
(180) 12.12.2027 
(210) 2891-2017 
(220) 12.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) D.B.D. Corporation, s.r.o., Na Podskalku 1095/34, 

066 01 Humenné, SK; 
 
 

(111) 247671 
(151) 21.6.2018 
(180) 12.12.2027 
(210) 2896-2017 
(220) 12.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) 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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(111) 247672 
(151) 21.6.2018 
(180) 13.12.2027 
(210) 2910-2017 
(220) 13.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) DMW, s.r.o., Prostejovská 113, 080 01 Prešov, SK; 

 
 

(111) 247673 
(151) 21.6.2018 
(180) 12.12.2027 
(210) 2914-2017 
(220) 12.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) FARMA VÝCHODNÁ P.D., Východná 465, 

032 32 Výrava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 247674 
(151) 21.6.2018 
(180) 14.12.2027 
(210) 2916-2017 
(220) 14.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Štúrova 101, 

059 21 Svit, SK; 
 
 

(111) 247675 
(151) 21.6.2018 
(180) 13.12.2027 
(210) 2923-2017 
(220) 13.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) iocert, s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, 

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

 
 

(111) 247676 
(151) 21.6.2018 
(180) 11.12.2027 
(210) 2924-2017 
(220) 11.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) L E H O R, spol. s r.o., Lietavská 16, 851 06 Bra-

tislava - mestská časť Petržalka, SK; 
(740) WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁ-

RIA S.R.O., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 247677 
(151) 21.6.2018 
(180) 11.12.2027 
(210) 2925-2017 
(220) 11.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) ZUPPA design s.r.o., Lesná 12, 900 44 Tomášov, 

SK; 
(740) PAČINDA AK s.r.o., Tomášov, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 247678 
(151) 21.6.2018 
(180) 15.12.2027 
(210) 2932-2017 
(220) 15.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Byrsa Vladislav, JUDr., Užhorodská 33, 040 11 

Košice, SK; 
(740) Regina Ivan Ing., Košice, SK; 

 
 

(111) 247679 
(151) 21.6.2018 
(180) 15.12.2027 
(210) 2933-2017 
(220) 15.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Podnikateľská aliancia Slovenska, o.z., Bajkalská 

25, 827 18 Bratislava, SK; 
(740) Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247680 
(151) 21.6.2018 
(180) 15.12.2027 
(210) 2935-2017 
(220) 15.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247681 
(151) 21.6.2018 
(180) 18.12.2027 
(210) 2940-2017 
(220) 18.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) StarMusic production, s.r.o., Zadunajská cesta 1, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Lukačka s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247682 
(151) 21.6.2018 
(180) 18.12.2027 
(210) 2942-2017 
(220) 18.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-No-

bel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 247683 
(151) 21.6.2018 
(180) 15.12.2027 
(210) 2943-2017 
(220) 15.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) FERODOM, s.r.o., Štefánikova 878/58, 010 01 

Žilina, SK; 
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(111) 247684 
(151) 21.6.2018 
(180) 15.12.2027 
(210) 2947-2017 
(220) 15.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247685 
(151) 21.6.2018 
(180) 15.12.2027 
(210) 2948-2017 
(220) 15.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) VENEZIA - DUE, s.r.o., Ružová 177/10, 932 01 

Veľký Meder, SK; 
(740) Múčka Peter, JUDr., Šamorín, SK; 

 
 

(111) 247686 
(151) 21.6.2018 
(180) 15.12.2027 
(210) 2949-2017 
(220) 15.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká 

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

SK; 
 
 

(111) 247687 
(151) 21.6.2018 
(180) 19.12.2027 
(210) 2950-2017 
(220) 19.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Martaus Marián, Mgr., Prostejovská 105, 080 01 

Prešov 1, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 

(111) 247688 
(151) 21.6.2018 
(180) 15.12.2027 
(210) 2952-2017 
(220) 15.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247689 
(151) 21.6.2018 
(180) 15.12.2027 
(210) 2953-2017 
(220) 15.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Ing. Lukáš Barč, Lipová 5, 053 11 Smižany, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 247690 
(151) 21.6.2018 
(180) 19.12.2027 
(210) 2954-2017 
(220) 19.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Stubau SR s. r. o., Stará Vajnorská 4, 831 04 

Bratislava, SK; 
(740) LEGART s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247691 
(151) 21.6.2018 
(180) 15.12.2027 
(210) 2955-2017 
(220) 15.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247692 
(151) 21.6.2018 
(180) 19.12.2027 
(210) 2956-2017 
(220) 19.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Miklošková Mária, Loc. Piticco 6, 560 10 Vico-

pisano, IT; 
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247693 
(151) 21.6.2018 
(180) 21.12.2027 
(210) 2960-2017 
(220) 21.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) LIFTEC SK, s.r.o., Námestie SNP 7, 911 01 

Trenčín, SK; 
 
 

(111) 247694 
(151) 21.6.2018 
(180) 21.12.2027 
(210) 2961-2017 
(220) 21.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) LIFTEC SK, s.r.o., Námestie SNP 7, 911 01 

Trenčín, SK; 
 
 

(111) 247695 
(151) 21.6.2018 
(180) 19.12.2027 
(210) 2966-2017 
(220) 19.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Mgr. Vitaliy Nosa, advokát, Koreničova 699/2, 

811 03 Bratislava, SK; 
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(111) 247696 
(151) 21.6.2018 
(180) 20.12.2027 
(210) 2968-2017 
(220) 20.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) BETAMONT s.r.o., J. Jesenského 1054/44, 960 03 

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

 
 

(111) 247697 
(151) 21.6.2018 
(180) 20.12.2027 
(210) 2969-2017 
(220) 20.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CK Sun & Fun Holidays, s.r.o., Hlavná 5599, 

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

 
 

(111) 247698 
(151) 21.6.2018 
(180) 20.12.2027 
(210) 2970-2017 
(220) 20.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CK Sun & Fun Holidays, s.r.o., Hlavná 5599, 

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

 
 

(111) 247699 
(151) 21.6.2018 
(180) 21.12.2027 
(210) 2977-2017 
(220) 21.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Pivnica Tibava s.r.o., Tibava 210, 073 01 Tibava, 

SK; 
 
 

(111) 247700 
(151) 21.6.2018 
(180) 20.12.2027 
(210) 2978-2017 
(220) 20.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 247701 
(151) 21.6.2018 
(180) 20.12.2027 
(210) 2979-2017 
(220) 20.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Jazykový mentoring s.r.o., Jána Švermu 1178/12, 

958 01 Partizánske, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 247702 
(151) 21.6.2018 
(180) 20.12.2027 
(210) 2981-2017 
(220) 20.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CK Sun & Fun Holidays, s.r.o., Hlavná 5599, 

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

 
 

(111) 247703 
(151) 21.6.2018 
(180) 20.12.2027 
(210) 2982-2017 
(220) 20.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CK Sun & Fun Holidays, s.r.o., Hlavná 5599, 

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

 
 

(111) 247704 
(151) 21.6.2018 
(180) 20.12.2027 
(210) 2983-2017 
(220) 20.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) CK Sun & Fun Holidays, s.r.o., Hlavná 5599, 

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

 
 

(111) 247705 
(151) 21.6.2018 
(180) 21.12.2027 
(210) 2984-2017 
(220) 21.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247706 
(151) 21.6.2018 
(180) 22.12.2027 
(210) 2988-2017 
(220) 22.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Blue Events s.r.o., Vysokovská 1336, 193 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 247707 
(151) 21.6.2018 
(180) 21.12.2027 
(210) 2990-2017 
(220) 21.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 247708 
(151) 21.6.2018 
(180) 22.12.2027 
(210) 2991-2017 
(220) 22.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Adentech s.r.o., Lindnerova 1610/4, 180 00 Pra-

ha 8, CZ; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247709 
(151) 21.6.2018 
(180) 23.12.2027 
(210) 2992-2017 
(220) 23.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Menkyna Stanislav, Ing., Lúčna 14, 900 01 Mod-

ra 1, SK; 
 
 

(111) 247710 
(151) 21.6.2018 
(180) 22.12.2027 
(210) 2996-2017 
(220) 22.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) EuroStill s.r.o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Kurota Milan, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247711 
(151) 21.6.2018 
(180) 22.12.2027 
(210) 2998-2017 
(220) 22.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247712 
(151) 21.6.2018 
(180) 22.12.2027 
(210) 3000-2017 
(220) 22.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247713 
(151) 21.6.2018 
(180) 27.12.2027 
(210) 3002-2017 
(220) 27.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 

812 34 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247714 
(151) 21.6.2018 
(180) 27.12.2027 
(210) 3003-2017 
(220) 27.12.2017 
 

(442) 5.3.2018 
(732) Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 

812 34 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247715 
(151) 21.6.2018 
(180) 27.12.2027 
(210) 3004-2017 
(220) 27.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 

812 34 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247716 
(151) 21.6.2018 
(180) 23.12.2027 
(210) 3009-2017 
(220) 23.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Popcorn s.r.o., Heyrovského 10, 841 03 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 247717 
(151) 21.6.2018 
(180) 28.12.2027 
(210) 3015-2017 
(220) 28.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) AgroCert s.r.o., Koľajná 8023, 831 06 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 247718 
(151) 21.6.2018 
(180) 28.12.2027 
(210) 3016-2017 
(220) 28.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247719 
(151) 21.6.2018 
(180) 29.12.2027 
(210) 3017-2017 
(220) 29.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Europasta SE, U Sila 246, Poříčí, 373 82 Boršov 

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

 
 

(111) 247720 
(151) 21.6.2018 
(180) 29.12.2027 
(210) 3018-2017 
(220) 29.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Valent Matúš, L. Novomeského 44, 902 01 Pezi-

nok, SK; 
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(111) 247721 
(151) 21.6.2018 
(180) 23.12.2027 
(210) 2995-2017 
(220) 23.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Jazykový mentoring s.r.o., Jána Švermu 1178/12, 

958 01 Partizánske, SK; 
 
 

(111) 247722 
(151) 25.6.2018 
(180) 7.12.2027 
(210) 2858-2017 
(220) 7.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, 

914 51 Trenčianske Teplice, SK; 
(740) Bustinová Mária, JUDr., Trenčianske Teplice, SK; 

 
 

(111) 247723 
(151) 25.6.2018 
(180) 8.12.2027 
(210) 2865-2017 
(220) 8.12.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, 

914 51 Trenčianske Teplice, SK; 
(740) Bustinová Mária, JUDr., Trenčianske Teplice, SK; 

 
 

(111) 247728 
(151) 6.7.2018 
(180) 5.9.2026 
(210) 1928-2016 
(220) 5.9.2016 
(442) 2.2.2017 
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247729 
(151) 6.7.2018 
(180) 5.9.2026 
(210) 1929-2016 
(220) 5.9.2016 
(442) 2.2.2017 
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247730 
(151) 6.7.2018 
(180) 5.9.2026 
(210) 1930-2016 
(220) 5.9.2016 
(442) 2.2.2017 
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247731 
(151) 6.7.2018 
(180) 5.9.2026 
(210) 1931-2016 
(220) 5.9.2016 
(442) 2.2.2017 
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247732 
(151) 6.7.2018 
(180) 29.4.2025 
(210) 861-2015 
(220) 29.4.2015 
(442) 4.8.2015 
(732) APA - Art Production Agency, s.r.o., Na pasien-

ku 62/1630, 900 25 Chorvátsky Grob, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247738 
(151) 13.7.2018 
(180) 24.11.2027 
(210) 2792-2017 
(220) 24.11.2017 
(442) 5.3.2018 
(732) AFINIS Group s. r. o., Žitná 1, 831 06 Bratisla-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111)
 
705-2015 247726 
707-2015 247727 
689-2016 247733 

690-2016 247734 
693-2016 247735 
471-2017 247736 

  652-2017 247725 
1183-2017 247664 
1461-2017 247724 

1577-2017 247737 
2719-2017 247659 

 
 

(111) 247659 
(151) 21.6.2018 
(180) 20.11.2027 
(210) 2719-2017 
(220) 20.11.2017 
(442) 5.3.2018 

 11 (511) 6, 41, 42 
(511) 6 - Oceľové stavebné konštrukcie. 

41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; praktic-
ký výcvik (ukážky); poradenstvo pri voľbe povo-
lania (v oblasti výchovy a vzdelávania); odborné 
preškoľovanie. 
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; technic-
ký výskum; inžinierska činnosť; strojársky vý-
skum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zá-
kazníkov); expertízy (inžinierske práce); vedecké 
laboratórne služby; vedecký výskum; technologic-
ké poradenstvo; technické písanie. 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá 
(732) WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. 

(W&TM), Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, SK; 
 
 

(111) 247664 
(151) 9.7.2018 
(180) 11.5.2027 
(210) 1183-2017 
(220) 11.5.2017 
(442) 3.10.2017 

 11 (511) 8, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41 
(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, 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 (pa-
piernický tovar); obálky na dokumenty (papiernic-
ký tovar); tlačené poukážky; papierové stolové 
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. 
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. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(591) čierna, ružová 
(732) Turanský Tomáš, Ing., Hlavná 998, 900 31 Stupa-

va, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247724 
(151) 25.6.2018 
(180) 1.6.2027 
(210) 1461-2017 
(220) 1.6.2017 
(442) 5.3.2018 

 11 (511) 16, 21, 25, 32, 33, 35, 41, 43 
(511) 16 - Blahoželania; kalendáre; kancelárske potre-

by okrem nábytku; katalógy; letáky; obaly na 
fľaše z papieru alebo lepenky; obežníky; časopi-
sy (periodiká); papierové plagáty; papierové zá-
stavy; papierové etikety; papierové podložky pod  
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 poháre; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové obrusy; papierové vlajky; plagáty; papiero-
vé podložky na stôl (anglické prestieranie); pa-
pierové podložky pod riad; podložky pod pivné 
poháre; pútače z papiera alebo lepenky; prospek-
ty; stolové prestieranie z papiera; písacie potreby; 
nástroje na písanie; tlačoviny; tlačené publikácie; 
ceruzky; zápisníky (papiernický tovar); papiero-
vé alebo lepenkové etikety. 
21 - Džbány; formy na ľadové kocky; hrnčeky; 
jedálenské súpravy (riad); karafy; korbele; fľaše; 
misy (misky); kuchynský riad na podávanie je-
dál; vedierka na ľad; poháre, šálky, hrnčeky na 
pitie; sklenené nádoby na pivo; otvárače na fľaše 
(elektrické i neelektrické); papierové alebo plas-
tové poháre; papierové taniere; tanieriky pod šál-
ky; tanieriky pod poháre; podnosy (tácne), nie 
papierové alebo textilné; prestieranie na stolova-
nie okrem textilného a papierového; poháre; dr-
žiaky na jedálne lístky; stojany na obrúsky; jedá-
lenské súpravy (riad); taniere; šálky; hrnčeky; 
šejkre; džbány; jednorazové taniere; vázy; vývrt-
ky (elektrické i neelektrické); papierové podnosy 
pre domácnosť. 
25 - Čiapky; kabáty; nohavice; kombinézy (oble-
čenie); košele; košele s krátkym rukávom; kravaty; 
obuv; odevy; opasky na peniaze (časti odevov); 
pružné pásky na gamaše; opasky (časti odevov); 
pokrývky hlavy; pulóvre; saká (odevy); športové 
tričká, dresy; svetre; vrchné ošatenie; zvrchníky; 
šatky, šály; tričká; uniformy; vesty; zástery (odevy). 
32 - Chmeľové výťažky na výrobu piva; pivové 
koktaily; limonády; minerálne vody (nápoje); 
mušty; nealkoholické koktaily; nealkoholické ná-
poje; nealkoholický cider; nekvasený hroznový 
mušt; ovocné džúsy; perlivé vody (nápoje); pivná 
mladinka; pivo; sirupy na prípravu limonád; sirupy 
na prípravu nápojov; sladina (výluh sladu); slado-
vé pivo; vody (nápoje); zázvorové pivo; zeleni-
nové šťavy (nápoje). 
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; al-
koholické nápoje okrem piva; liehové esencie; 
alkoholové výťažky; aperitívy; cider; destilované 
nápoje; digestíva (likéry a liehoviny); koktaily; 
liehoviny; likéry; víno. 
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; cie-
lené zasielanie reklamných materiálov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; 
navrhovanie reklamných materiálov; poskytova-
nie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; re-
klama; rozhlasovaná reklama; vzťahy s verejnos-
ťou; telemarketingové služby; televízna reklama; 
lepenie plagátov; vydávanie reklamných textov; 
tvorba reklamných filmov; sprostredkovanie 
podpory predaja; sprostredkovanie reklamy. 
41 - Diskotéky (služby); výchovnozábavné klu-
bové služby; plánovanie a organizovanie večier-
kov; organizovanie a vedenia koncertov; organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie workshopov; organizovanie estrád (mana-
žérske služby); organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží; organizovanie športových 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; herne s hracími automatmi (služby);  
 

služby kasín (hazardné hry); poskytovanie zaria-
dení na oddych a rekreáciu; nočné kluby (zába-
va); vzdelávanie; zábava. 
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); 
hotelierske služby; samoobslužné jedálne; závod-
né jedálne; kaviarne; motely (služby); penzióny; 
požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prená-
jom prechodného ubytovania; požičiavanie stoli-
čiek, stolov, obrusov, nápojového skla; poskyto-
vanie pozemkov pre kempingy; reštauračné (stra-
vovacie) služby; samoobslužné jedálne; samoob-
služné reštaurácie; poskytovanie jedál a nápojov. 

(540) ŠARIŠ SRDCOVKA 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 247725 
(151) 28.6.2018 
(180) 22.3.2027 
(210) 652-2017 
(220) 22.3.2017 
(442) 5.3.2018 

 11 (511) 29, 32, 35, 43 
(511) 29 - Ovocné chuťovky; kompóty; ovocné aranž-

mány na priamu konzumáciu; ovocné drene; 
ovocné šaláty; ovocné polievky; prisladené ovocie 
(naložené v cukre); zeleninové chuťovky; zeleni-
nová pena; zeleninové polievky; zeleninové šaláty; 
jablkové pyré; ovocné mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); zeleninové šťavy na prípravu 
jedál; paradajková šťava na prípravu jedál. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné 
nápoje; nealkoholické zeleninové nápoje; neal-
koholické ovocno-zeleninové nápoje; nealkoho-
lické nápoje na báze ovocných a zeleninových 
štiav; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné ne-
ktáre; ovocné šťavy (nealkoholické nápoje); ovoc-
né džúsy; zeleninové šťavy (nealkoholické nápo-
je); zeleninové džúsy; ovocno-zeleninové šťavy 
(nealkoholické nápoje); nealkoholické nápoje mie-
šané z ovocných a zeleninových štiav; miešané 
nealkoholické nápoje na báze zmesí ovocných  
a zeleninových štiav; nealkoholické koktaily; mi-
nerálne vody (nápoje); šumivé nealkoholické ná-
poje; príchute na výrobu nápojov; sirupy a iné prí-
pravky na výrobu nápojov. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; pod-
pora predaja pre tretie osoby; reklama; inzercia 
prostredníctvom všetkých druhov médií; rozširo-
vanie vzoriek tovarov; marketing; obchodný ma-
nažment; maloobchodné služby s rýchlym občer-
stvením, s nápojmi a potravinárskymi výrobkami; 
pomoc pri riadení maloobchodnej a veľkoobchod-
nej činnosti; poradenstvo a pomoc pri riadení ob-
chod nej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); poradenstvo týkajúce sa 
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; obchodné poradenstvo týka-
júce sa franšízy v oblasti reštaurácií, zariadení rých-
leho občerstvenia, kaviarní a bufetov. 
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43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackba-
ry); kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; 
samoobslužné reštaurácie; dodávanie hotových je-
dál a nápojov na objednávku (ketering); stravova-
cie služby s možnosťou odnesenia si jedla a nápo-
jov so sebou; požičiavanie prístrojov na prípravu 
jedál a nápojov. 

(540) Naprav si karmu 
(732) UGO trade s.r.o., Za Drahou 1, 794 01 Krnov, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(111) 247726 
(151) 28.6.2018 
(180) 13.4.2025 
(210) 705-2015 
(220) 13.4.2015 
(442) 4.8.2015 

 10 (511) 1, 17 
(511) 1 - Cementové lepidlá; stavebné lepidlá; lepidlá  

a spojivá pre priemysel; lepidlá a spojivá na ob-
kladačky; chemické látky na prevzdušnenie be-
tónu; konzervačné prípravky na konzervovanie 
betónu okrem farieb a olejov; spojivá do betónu; 
suché stavebné lepidlá na báze cementu; vápenný 
hydrát; suché stavebné zmesi na výrobu alebo 
prípravu lepidiel. 
17 - Tesniace a výplňové materiály; akrylové ži-
vice (polotovary); umelé živice (polotovary); syn-
tetické živice (polotovary). 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, čierna 
(732) EXCEL MIX, s. r. o., Priemyselná 497/8, 922 31 

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

 
 

(111) 247727 
(151) 28.6.2018 
(180) 13.4.2025 
(210) 707-2015 
(220) 13.4.2015 
(442) 4.8.2015 

 10 (511) 1, 17 
(511) 1 - Cementové lepidlá; stavebné lepidlá; lepidlá  

a spojivá pre priemysel; lepidlá a spojivá na ob-
kladačky; chemické látky na prevzdušnenie be-
tónu; konzervačné prípravky na konzervovanie 
betónu okrem farieb a olejov; spojivá do betónu; 
suché stavebné lepidlá na báze cementu; vápenný 
hydrát; suché stavebné zmesi na výrobu alebo 
prípravu lepidiel. 

 
 

17 - Tesniace a výplňové materiály; akrylové ži-
vice (polotovary); umelé živice (polotovary); syn-
tetické živice (polotovary). 

(540) 

  
 

(591) bledomodrá, tmavomodrá, čierna 
(732) EXCEL MIX, s. r. o., Priemyselná 497/8, 922 31 

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

 
 

(111) 247733 
(151) 6.7.2018 
(180) 1.4.2026 
(210) 689-2016 
(220) 1.4.2016 
(442) 1.7.2016 

 10 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43 

(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ne-
spracované umelé živice, nespracované plasty; 
pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na kale-
nie a zváranie kovov; chemikálie na konzervova-
nie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre 
priemysel. 
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prípravky proti 
hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; surové 
prírodné živice; kovové fólie a práškové kovy na 
maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce. 
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne 
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prí-
pravky na čistenie zubov. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prostriedky 
na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; 
palivá vrátane pohonných hmôt do motorových 
vozidiel a materiály na svietenie; sviečky a knôty 
na svietenie. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-
pravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; vý-
živové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prí-
pravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 
6 - Kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiá-
ly; prenosné kovové stavby; kovové materiály na 
železničné trate; kovové káble a drôty okrem elek-
trických; zámočnícke výrobky a drobný železiar-
sky tovar; kovové potrubia a rúry; trezory; rudy. 
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7 - Mlynčeky pre domácnosť okrem ručných; ruč-
né nástroje a náradie (nie na ručný pohon); elek-
trické otvárače na konzervy; stroje na miesenie; 
stroje na výrobu cestovín; mlynčeky na korenie 
(nie ručné); elektromechanické stroje na výrobu 
nápojov; kávové mlynčeky okrem ručných; elek-
tromechanické stroje na prípravu pokrmov; elek-
trické kuchynské stroje; stroje na škrabanie zeleni-
ny; stroje na strúhanie zeleniny; elektrické šľahače 
pre domácnosť; elektrické lisy na ovocie pre do-
mácnosť; elektrické kuchynské roboty; lisy na 
ovocie; kosačky na trávniky; práčky bielizne; 
zdvíhacie zariadenia; umývačky riadu; elektrické 
ručné vŕtačky; píly (stroje); šijacie stroje; reťazové 
píly; parné čistiace stroje; vysokotlakové čistiace 
stroje; vysávače; hadice vysávačov prachu; kefové 
hubice na vysávače; príslušenstvo vysávačov na 
rozprašovanie osviežovačov vzduchu a dezinfekč-
ných prípravkov; vrecká do vysávačov; obrábacie 
stroje; motory okrem motorov do pozemných vo-
zidiel; spojky a prevodovky (okrem spojok a pre-
vodoviek do pozemných vozidiel); poľnohospo-
dárske náradie (okrem náradia na ručný pohon); 
liahne; predajné automaty. 
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; prístro-
je a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrické-
ho prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, 
disky DVD a ostatné nosiče digitálnych zázna-
mov; mechanizmy mincových prístrojov; regis-
tračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na 
spracovanie údajov, počítače; počítačové progra-
my; hasiace prístroje. 
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekár-
ske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé 
oči a umelé zuby; ortopedické pomôcky; chirur-
gické šijacie potreby. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, vý-
robu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vet-
ranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
12 - Dopravné prostriedky, vozidlá; zariadenia na 
pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode. 
13 - Strelné zbrane; strelivo a strely; výbušniny; 
ohňostroje (pyrotechnické výrobky). 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotnícke 
výrobky, drahé kamene; hodinárske výrobky a chro-
nometre. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potre-
by; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; 
lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje  
a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné  
a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); plasto-
vé obalové materiály; typy, tlačové písmo; štočky. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (su-
roviny alebo polotovary) a náhradky týchto mate-
riálov; plastové polotovary; tesniace, výplňové  
a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a ha-
dice. 
 
 

18 - Koža a koženka; kožušiny, surové kože; kufre 
a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádz-
kové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; kosť, ro-
hovina, slonovina, veľrybie kostice, perleť (suro-
viny alebo polotovary); mušle; sepiolit; jantár. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem štetcov 
pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; čistiace 
potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo okrem sta-
vebného (surovina alebo polotovar); výrobky zo 
skla, porcelánu a keramiky. 
22 - Laná a špagáty; siete; stany a zakrývacie 
plachty; lodné plachty; vrecia a vaky; materiál na 
čalúnenie a vypchávanie (okrem papiera, lepenky, 
gumy a plastov); vláknité textilné suroviny. 
23 - Nite a priadze na textílie. 
24 - Textílie a ich náhradky; posteľná bielizeň; 
stolová bielizeň. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, 
háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety. 
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné po-
dlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie ok-
rem textilných. 
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby; 
ozdoby na vianočné stromčeky. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-
ky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-
cie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; 
vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske 
oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; ta-
pioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke vý-
robky; surové a nespracované zrná a semená; čer-
stvé ovocie a zelenina; živé rastliny a kvety; živé 
zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho-
lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; siru-
py a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; ne-
hnuteľnosti (služby). 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
40 - Údenie potravín; lisovanie ovocia; konzervo-
vanie potravín a nápojov; zmrazovanie potravín; 
mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

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

(740) Hamala Kluch Víglaský s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 247734 
(151) 6.7.2018 
(180) 1.4.2026 
(210) 690-2016 
(220) 1.4.2016 
(442) 1.7.2016 

 10 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43 

(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ne-
spracované umelé živice, nespracované plasty; 
pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na kale-
nie a zváranie kovov; chemikálie na konzervova-
nie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre 
priemysel. 
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prípravky proti 
hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; surové 
prírodné živice; kovové fólie a práškové kovy na 
maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce. 
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne 
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prí-
pravky na čistenie zubov. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prostriedky 
na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; 
palivá vrátane pohonných hmôt do motorových 
vozidiel a materiály na svietenie; sviečky a knôty 
na svietenie. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-
pravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; vý-
živové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prí-
pravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 
6 - Kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiá-
ly; prenosné kovové stavby; kovové materiály na 
železničné trate; kovové káble a drôty okrem elek-
trických; zámočnícke výrobky a drobný železiar-
sky tovar; kovové potrubia a rúry; trezory; rudy. 
7 - Mlynčeky pre domácnosť okrem ručných; ruč-
né nástroje a náradie (nie na ručný pohon); elek-
trické otvárače na konzervy; stroje na miesenie; 
stroje na výrobu cestovín; mlynčeky na korenie 
(nie ručné); elektromechanické stroje na výrobu 
nápojov; kávové mlynčeky okrem ručných; elek-
tromechanické stroje na prípravu pokrmov; elek-
trické kuchynské stroje; stroje na škrabanie zeleni-
ny; stroje na strúhanie zeleniny; elektrické šľahače 
pre domácnosť; elektrické lisy na ovocie pre do-
mácnosť; elektrické kuchynské roboty; lisy na 
ovocie; kosačky na trávniky; práčky bielizne; zdví-
hacie zariadenia; umývačky riadu; elektrické ručné 
vŕtačky; píly (stroje); šijacie stroje; reťazové píly; 
parné čistiace stroje; vysokotlakové čistiace stroje; 
vysávače; hadice vysávačov prachu; kefové hubice 
na vysávače; príslušenstvo vysávačov na rozpra-
šovanie osviežovačov vzduchu a dezinfekčných 
prípravkov; vrecká do vysávačov; obrábacie stro-
je; motory okrem motorov do pozemných vozi-
diel; spojky a prevodovky (okrem spojok a prevo-
doviek do pozemných vozidiel); poľnohospodár-
ske náradie (okrem náradia na ručný pohon); liah-
ne; predajné automaty. 
 
 

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; prístro-
je a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrické-
ho prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, 
disky DVD a ostatné nosiče digitálnych zázna-
mov; mechanizmy mincových prístrojov; regis-
tračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na 
spracovanie údajov, počítače; počítačové progra-
my; hasiace prístroje. 
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekár-
ske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé 
oči a umelé zuby; ortopedické pomôcky; chirur-
gické šijacie potreby. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, vý-
robu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vet-
ranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
12 - Dopravné prostriedky, vozidlá; zariadenia na 
pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode. 
13 - Strelné zbrane; strelivo a strely; výbušniny; 
ohňostroje (pyrotechnické výrobky). 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotnícke 
výrobky, drahé kamene; hodinárske výrobky a chro-
nometre. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potre-
by; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; 
lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje  
a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné  
a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); plasto-
vé obalové materiály; typy, tlačové písmo; štočky. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (su-
roviny alebo polotovary) a náhradky týchto mate-
riálov; plastové polotovary; tesniace, výplňové  
a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a ha-
dice. 
18 - Koža a koženka; kožušiny, surové kože; kufre 
a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádz-
kové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; kosť, ro-
hovina, slonovina, veľrybie kostice, perleť (suro-
viny alebo polotovary); mušle; sepiolit; jantár. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem štetcov 
pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; čistiace 
potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo okrem sta-
vebného (surovina alebo polotovar); výrobky zo 
skla, porcelánu a keramiky. 
22 - Laná a špagáty; siete; stany a zakrývacie 
plachty; lodné plachty; vrecia a vaky; materiál na 
čalúnenie a vypchávanie (okrem papiera, lepenky, 
gumy a plastov); vláknité textilné suroviny. 
23 - Nite a priadze na textílie. 
24 - Textílie a ich náhradky; posteľná bielizeň; sto-
lová bielizeň. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, 
háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety. 
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné po-
dlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie ok-
rem textilných. 
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28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby; 
ozdoby na vianočné stromčeky. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-
ky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-
cie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; 
vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske 
oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; ta-
pioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke vý-
robky; surové a nespracované zrná a semená; čer-
stvé ovocie a zelenina; živé rastliny a kvety; živé 
zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho-
lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; siru-
py a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; ne-
hnuteľnosti (služby). 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
40 - Údenie potravín; lisovanie ovocia; konzervo-
vanie potravín a nápojov; zmrazovanie potravín; 
mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) červená, tmavo zelená, svetlo zelená 
(732) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hamala Kluch Víglaský s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247735 
(151) 6.7.2018 
(180) 1.4.2026 
(210) 693-2016 
(220) 1.4.2016 
(442) 1.7.2016 

 10 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43 

(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ne-
spracované umelé živice, nespracované plasty; 
pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na kale-
nie a zváranie kovov; chemikálie na konzervova-
nie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre 
priemysel. 
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prípravky proti 
hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; surové 
prírodné živice; kovové fólie a práškové kovy na 
maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné práce. 
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú- 
 

senie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne 
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prí-
pravky na čistenie zubov. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prostriedky 
na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; 
palivá vrátane pohonných hmôt do motorových 
vozidiel a materiály na svietenie; sviečky a knôty 
na svietenie. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-
pravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; vý-
živové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prí-
pravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 
6 - Kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiá-
ly; prenosné kovové stavby; kovové materiály na 
železničné trate; kovové káble a drôty okrem elek-
trických; zámočnícke výrobky a drobný železiar-
sky tovar; kovové potrubia a rúry; trezory; rudy. 
7 - Mlynčeky pre domácnosť okrem ručných; ruč-
né nástroje a náradie (nie na ručný pohon); elek-
trické otvárače na konzervy; stroje na miesenie; 
stroje na výrobu cestovín; mlynčeky na korenie 
(nie ručné); elektromechanické stroje na výrobu 
nápojov; kávové mlynčeky okrem ručných; elek-
tromechanické stroje na prípravu pokrmov; elek-
trické kuchynské stroje; stroje na škrabanie zeleni-
ny; stroje na strúhanie zeleniny; elektrické šľahače 
pre domácnosť; elektrické lisy na ovocie pre do-
mácnosť; elektrické kuchynské roboty; lisy na 
ovocie; kosačky na trávniky; práčky bielizne; zdví-
hacie zariadenia; umývačky riadu; elektrické ručné 
vŕtačky; píly (stroje); šijacie stroje; reťazové píly; 
parné čistiace stroje; vysokotlakové čistiace stroje; 
vysávače; hadice vysávačov prachu; kefové hubice 
na vysávače; príslušenstvo vysávačov na rozpra-
šovanie osviežovačov vzduchu a dezinfekčných 
prípravkov; vrecká do vysávačov; obrábacie stro-
je; motory okrem motorov do pozemných vozi-
diel; spojky a prevodovky (okrem spojok a prevo-
doviek do pozemných vozidiel); poľnohospodár-
ske náradie (okrem náradia na ručný pohon); liah-
ne; predajné automaty. 
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; prístro-
je a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrické-
ho prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, 
disky DVD a ostatné nosiče digitálnych zázna-
mov; mechanizmy mincových prístrojov; regis-
tračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na 
spracovanie údajov, počítače; počítačové progra-
my; hasiace prístroje. 
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekár-
ske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé 
oči a umelé zuby; ortopedické pomôcky; chirur-
gické šijacie potreby. 
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11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, vý-
robu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vet-
ranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
12 - Dopravné prostriedky, vozidlá; zariadenia na 
pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode. 
13 - Strelné zbrane; strelivo a strely; výbušniny; 
ohňostroje (pyrotechnické výrobky). 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotnícke 
výrobky, drahé kamene; hodinárske výrobky a chro-
nometre. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potre-
by; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; 
lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje  
a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné  
a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); plasto-
vé obalové materiály; typy, tlačové písmo; štočky. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (su-
roviny alebo polotovary) a náhradky týchto mate-
riálov; plastové polotovary; tesniace, výplňové  
a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a ha-
dice. 
18 - Koža a koženka; kožušiny, surové kože; kufre 
a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádz-
kové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; kosť, ro-
hovina, slonovina, veľrybie kostice, perleť (suro-
viny alebo polotovary); mušle; sepiolit; jantár. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem štetcov 
pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; čistiace 
potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo okrem sta-
vebného (surovina alebo polotovar); výrobky zo 
skla, porcelánu a keramiky. 
22 - Laná a špagáty; siete; stany a zakrývacie 
plachty; lodné plachty; vrecia a vaky; materiál na 
čalúnenie a vypchávanie (okrem papiera, lepenky, 
gumy a plastov); vláknité textilné suroviny. 
23 - Nite a priadze na textílie. 
24 - Textílie a ich náhradky; posteľná bielizeň; 
stolová bielizeň. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, 
háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety. 
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné po-
dlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie ok-
rem textilných. 
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby; 
ozdoby na vianočné stromčeky. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-
ky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-
cie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; 
vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske 
oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; ta-
pioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke vý-
robky; surové a nespracované zrná a semená; čer-
stvé ovocie a zelenina; živé rastliny a kvety; živé 
zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho-
lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; siru-
py a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky. 

35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; ne-
hnuteľnosti (služby). 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
40 - Údenie potravín; lisovanie ovocia; konzervo-
vanie potravín a nápojov; zmrazovanie potravín; 
mlynárstvo. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) červená 
(732) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hamala Kluch Víglaský s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247736 
(151) 9.7.2018 
(180) 1.3.2027 
(210) 471-2017 
(220) 1.3.2017 
(442) 3.10.2017 

 11 (511) 3, 8, 9, 21, 22 
(511) 3 - Prípravky na odmasťovanie a brúsenie. 

8 - Ručné nástroje a ručné náradie; nožiarsky tovar. 
9 - Prístroje a nástroje na meranie a váženie. 
21 - Kefy, štetky a štetce okrem štetcov pre vý-
tvarníkov. 
22 - Laná a špagáty; plachtoviny; poštové vrecia; 
vrecia na skladovanie alebo prepravu sypkých 
hmôt. 

(540) 

  
 

(732) VEN SK, s.r.o., Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, SK; 
 
 

(111) 247737 
(151) 13.7.2018 
(180) 13.6.2027 
(210) 1577-2017 
(220) 13.6.2017 
(442) 5.2.2018 

 11 (511) 29, 30, 32, 35 
(511) 29 - Mäsové guľky; mrazené mäsové guľky; mleté 

mäso; hotové jedlá pripravené prevažne z rýb; ry-
bie plátky (filé); lososy (neživé); ryby (neživé); 
konzervované ryby; rybacia pena; mrazené rybacie 
výrobky; konzervované mäso; mäso; bravčové 
mäso; divina; hydina (mäso); pečeň; údeniny; 
šunka; klobásy, salámy, párky; slanina; držky; so-
lené potraviny; mäsové výťažky; hotové jedlá pri-
pravené s prevažným obsahom mäsa; polievky; 
prípravky na zeleninové polievky; vývary (bujó-
ny); koncentrované vývary; prípravky na vývary 
(bujóny); krokety; zemiakové placky; zemiakové 
hranolčeky; zemiakové lupienky; zemiakové plac- 
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 ky; konzervovaná zelenina; varená zelenina; suše-
ná zelenina; nakladané uhorky; konzervované 
šampiňóny; mrazená zelenina; mrazené ovocie; 
mrazené hotové jedlá pripravené s prevažným ob-
sahom zeleniny; zeleninové šaláty; ovocné šaláty; 
ovocné rôsoly; dusené ovocie; kompóty; potravi-
nárska želatína; potravinárske oleje; huspenina; 
mlieko; mliečne výrobky; mliečne fermenty na 
prípravu jedál; tofu; šľahačka; smotana (mliečne 
výrobky); syry; mliečne koktaily; vajcia; tukové 
nátierky na chlieb; paradajková šťava na prípravu 
jedál; paradajkový pretlak; papriková nátierka 
(konzervované koreniny); hummus (cícerová ka-
ša); tahini (nátierka zo sezamových jadier); lúpané 
semená. 
30 - Balené hotové jedlá pripravené predovšetkým 
z ryže a obsahujúce mäso, rybu alebo zeleninu; 
jedlá z ryže so zeleninou a korením; múčne jedlá; 
cestoviny; šúľance; záviny (koláče); pečivo; lie-
vance; makaróny; špagety; rezance; jedlá z rezan-
cov; kuskus (krupica); kukuričná krupica; kuku-
ričné placky (tortilly); palacinky; pirohy; parené 
buchty; pizza; mrazená pizza; chlieb; nekysnutý 
chlieb; quiches (slaný koláč); sendviče; syrové 
sendviče (cheeseburgers); pečivo s mäsovou nápl-
ňou; pečivo (rožky); slané pečivo (krekery); sladké 
žemle; sušienky, keksy; oblátky; prípravky z obil-
nín; ovsené potraviny; obilninové chuťovky; cuk-
rárske výrobky; čokoládové peny; zákusky, kolá-
če; plnené koláče; cestá na koláče; pudingy; 
omáčky (chuťové prísady); pikantné zeleninové 
omáčky (chuťové prísady); zálievky na šaláty; ma-
jonézy; omáčky na cestoviny; jogurty mrazené 
(mrazené potraviny); zahusťovacie prípravky na 
varenie; suši; mäsové šťavy; prípravky na zjemňo-
vanie mäsa na domáce použitie; bylinkové čaje 
(nie na lekárske použitie); aromatické prípravky 
do potravín; marináda (chuťové prísady); polevy 
na šunku; chuťové prísady; koreniny; korenie; 
konzervované záhradné bylinky (chuťové prísa-
dy); potravinárske príchute okrem esenciálnych 
olejov; pasta zo sójových bôbov (chuťové prísa-
dy); pesto (bazalková omáčka); horčica; kečup; 
paradajková omáčka; ocot; sójová omáčka; káva; 
kávové nápoje; kakao; kakaové nápoje; čaj; čajové 
nápoje; melasový sirup; zmrzliny; kuchynská soľ; 
cukor; mleté orechy; zelenina v štipľavom náleve. 
32 - Sirupy na výrobu nápojov; koncentráty na vý-
robu nealkoholických nápojov; minerálne vody 
(nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; 
vody (nápoje); stolové vody; prípravky na výrobu 
nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody; neal-
koholické nápoje; nealkoholické koktaily; nealko-
holické aperitívy; nealkoholické sýtené nápoje; 
ochutené vody (nápoje); ochutené sýtené nealko-
holické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; li-
monády; sóda; sódová voda (sifón); sýtené vody  
a iné nealkoholické nápoje; lítiová voda; izotonic-
ké nápoje; energetické nealkoholické nápoje; cit-
ronády (nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; 
ovocné nápoje a ovocné džúsy; pivo; sladové pivo; 
pivná mladinka; nealkoholické pivo; nízkoalkoho-
lické pivo; chmeľové výťažky na výrobu piva; 
sladina (výluh sladu); ďumbierové pivo (zázvoro-
vé); pivá s ovocnou príchuťou; miešané nápoje  
z piva; kvas (nealkoholický nápoj); pivové koktai-
ly; príchute na výrobu nápojov; ovocné nektáre;  
 

mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mušty; 
šerbety (nápoje); ovocné džúsy; zeleninové džúsy 
(nápoje); sladový sirup na výrobu nápojov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
sušenými, s chladenými a s mrazenými potravi-
nami; maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
sušenými, s chladenými a s mrazenými potravi-
nami prostredníctvom internetu; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu pro-
stredníctvom internetu; kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom a vývozom; analýzy nákladov; obchodné 
odhady; služby porovnávania cien; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky); podpora pre-
daja (pre tretie osoby); rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); reklama; rozširovanie reklamných ozna-
mov; on line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; grafická úprava tlačovín na reklam-
né účely; vydávanie reklamných textov; nábor 
zamestnancov; zásielkové reklamné služby; mar-
keting; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
predvádzanie tovaru; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; lepenie plagátov; prenájom reklamných 
plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhla-
sová reklama; televízna reklama; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; správa počítačových súborov; administratív-
ne spracovanie obchodných objednávok; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; aranžovanie výkla-
dov; prenájom predajných stánkov; poskytovanie 
rád a informácií o uvedených službách prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo 
verbálne. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená 
(732) SAGENA s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové 

Zámky, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
  1855   91340 
  1861   91341 
  4426 102650 
13737 104024 
15624 101900 
16025 101018 
16042 153514 
16175 153436 
16735 153519 
16793 113295 
16802 120190 
16958 153528 
17069 103966 
17138 153465 
17512 153845 
41913 158943 
41923 158970 
41929 158294 
41930 158295 
41935 159209 
42111 158685 
42116 158824 
42117 158825 
42118 158627 
42150 158743 
42466 158804 
50685 164379 
55539 167179 
55698 167570 
55821 167210 
55828 167321 
55843 167271 
55862 167761 
55895 167184 
55896 167185 
  1380-95 184152 
  2729-97 189739 
    179-98 192900 
    583-98 189973 
    634-98 192538 
    662-98 190279 
    826-98 190001 
    827-98 190002 
  1055-98 190403 

1332-98 194134 
1441-98 191881 
1569-98 195938 
1571-98 195939 
1572-98 195940 
1573-98 195941 
1575-98 195943 
1576-98 195944 
1577-98 200091 
1578-98 195945 
1579-98 195946 
1585-98 196921 
1589-98 192143 
1634-98 190551 
1635-98 190552 
1636-98 190553 
1649-98 191528 
1693-98 191726 
1694-98 191727 
1695-98 191572 
1696-98 192485 
1697-98 192486 
1698-98 191573 
1699-98 191146 
1700-98 191147 
1701-98 191148 
1794-98 192157 
1810-98 191565 
1890-98 193550 
1896-98 192941 
1900-98 192557 
1924-98 190899 
1989-98 191615 
1990-98 191616 
2024-98 190913 
2073-98 190929 
2079-98 190935 
2080-98 190936 
2094-98 190940 
2183-98 191214 
2227-98 192182 
2313-98 191241 
2374-98 191641 
2414-98 193052 

2515-98 191287 
3142-98 192330 
3279-98 192389 
  153-99 193480 
1989-2007 225493 
  171-2008 222863 
  550-2008 222565 
  551-2008 222566 
  552-2008 222567 
  672-2008 223471 
  679-2008 231321 
  880-2008 222807 
  918-2008 225062 
  919-2008 225651 
  936-2008 223534 
  939-2008 223817 
1064-2008 225784 
1070-2008 223840 
1088-2008 223846 
1095-2008 224648 
1113-2008 226819 
1114-2008 223963 
1117-2008 224214 
1135-2008 229587 
1171-2008 224651 
1173-2008 223980 
1182-2008 223854 
1226-2008 223996 
1229-2008 225067 
1230-2008 225068 
1285-2008 224006 
1424-2008 225265 
1603-2008 224677 
1604-2008 224678 
1605-2008 224679 
1730-2008 231986 
1744-2008 224527 
1776-2008 224712 
1793-2008 226493 
1846-2008 225106 
1936-2008 224848 
2048-2008 225150 
2049-2008 225151 
2050-2008 224864 

2051-2008 224550 
2052-2008 225152 
2053-2008 225153 
2054-2008 225154 
2055-2008 225155 
5038-2008 223019 
5232-2008 228656 
5282-2008 223107 
5284-2008 223109 
5290-2008 223392 
5292-2008 223311 
5293-2008 223312 
5578-2008 225408 
5655-2008 224089 
5658-2008 224935 
5659-2008 224936 
5691-2008 224398 
5692-2008 224399 
5715-2008 223738 
5716-2008 223609 
5763-2008 224404 
5776-2008 223394 
5791-2008 225410 
5814-2008 224411 
5815-2008 224412 
5856-2008 225412 
5874-2008 224437 
5889-2008 225413 
5939-2008 224450 
5962-2008 224456 
6007-2008 224587 
6008-2008 224588 
6041-2008 224883 
6068-2008 224951 
6118-2008 225416 
6145-2008 224963 
6163-2008 225205 
6173-2008 224744 
6314-2008 226427 
  434-2009 226520 
  435-2009 226521 
  437-2009 226522 
1455-2009 228485 
  938-2012 233901 

 
 

(111) 91340 
(151) 1.2.1929 
(156) 1.2.2019 
(180) 1.2.2029 
(210) 1855 
(220) 1.2.1929 

 7 (511) 3, 7, 8 
(510) Brúsidlá a leštiace prostriedky všetkých druhov, 

stroje, nástroje, prístroje, náradie a výrobky všet-
kých druhov na brúsenie, strihanie, leštenie a re-
zanie. 

(540) Elcarbo 
(732) CARBORUNDUM ELECTRITE a. s., Tovární 

ul., 294 71 Benátky nad Jizerou, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 

 

(111) 91341 
(151) 3.2.1899 
(156) 3.2.2019 
(180) 3.2.2029 
(210) 1861 
(220) 3.2.1899 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Brúsidlá. 

(540) Electrit 
(732) CARBORUNDUM ELECTRITE a. s., Tovární 

ul., 294 71 Benátky nad Jizerou, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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(111) 101018 
(151) 2.7.1938 
(156) 2.7.2018 
(180) 2.7.2028 
(210) 16025 
(220) 2.7.1938 

 7 (511) 3, 4 
(511) 3 - Konzervačný prostriedok alebo čistidlo na 

kov, drevo alebo usne, nábytkové leštidlá a práš-
kové, pastové a tekuté voskové prípravky na čis-
tenie, leštenie a ochranu výrobkov z dreva, pod-
láh všetkých druhov, nábytku, linoleí a automo-
bilov, prípravky na čistenie čalúnenia a prípravky 
na čistenie behúňov a kobercov a prípravky na 
čistenie výrobkov z dreva, podláh, striebra, kovu, 
porcelánu, smaltovaného tovaru, skla, kachličiek 
a pod. 
4 - Oleje, použiteľné ako mazivo. 

(540) 

  
 

(732) WD-40 Company, 9715 Businesspark Avenue, 
San Diego, CA 92131, US; 

(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 101900 
(151) 27.4.1948 
(156) 27.4.2018 
(180) 27.4.2028 
(210) 15624 
(220) 27.4.1948 

 7 (511) 11 
(511) 11 - Akumulátorové batérie, ich súčasti a príslu-

šenstvo obsahujúce elektródy alebo dosky, nádo-
by, vrchnáky, priehradky, svorkové spoje, vetra-
cie a plniace zátky a zadržovadlá. 

(540) 

  
 

(732) Exide Technologies, 13000 Deerfield Parkway, 
Building 200, Milton, Georgia 30004, US; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 102650 
(151) 10.6.1948 
(156) 10.6.2018 
(180) 10.6.2028 
(210) 4426 
(220) 10.6.1948 

 7 (511) 1, 3, 5, 10, 11 
(511) 1,3,5,10,11 - Liečivá, drogy, farmaceutické prí-

pravky, chemické výrobky pre priemysel, lekár-
stvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky bakte-
ricídne, prípravky dezinfekčné, prípravky proti  
 

 nákaze; vonné a kozmetické prípravky, prípravky 
na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej; zubné vý-
plne a protézy; chirurgický materiál; nástroje, la-
boratórne potreby. 

(540) Spofacryl 
(732) SpofaDental a.s., Černokostelecká 84, 100 31 Pra-

ha 10, CZ; 
 
 

(111) 103966 
(151) 4.8.1948 
(156) 4.8.2018 
(180) 4.8.2028 
(210) 17069 
(220) 4.8.1948 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Whisky. 

(540) Long John 
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 

House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, GB; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 104024 
(151) 15.3.1928 
(156) 15.3.2018 
(180) 15.3.2028 
(210) 13737 
(220) 15.3.1928 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Kinematografické obrazy. 

(540) Movietone 
(732) Movietonews Inc. spoločnosť zriadená podľa zá-

konov štátu New York, New York, N.Y., US; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 113295 
(151) 2.7.1938 
(156) 2.7.2018 
(180) 2.7.2028 
(210) 16793 
(220) 2.7.1938 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Pivo. 
(540) 

  
 

(732) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser 
Budvar, National Corporation, Budweiser Bud-
var, Entreprise Nationale, K. Světlé 512/4, 370 04 
České Budějovice, Doručovací číslo: 370 21, CZ; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 120190 
(151) 24.7.1948 
(156) 24.7.2018 
(180) 24.7.2028 
(210) 16802 
(220) 24.7.1948 

 7 (511) 1, 3, 5, 33 
(510) Výrobky farmaceutické, dietetické, kozmetické  

a pre hygienu tela, potravinárske, liečivá humán-
ne a veterinárne, prostriedky proti rastlinným 
škodcom, výrobky pre fotografiu, liečivé a diete-
tické vína. 

(540) VINIVA 
(732) Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 

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

SK; 
 
 

(111) 153436 
(151) 23.7.1958 
(156) 21.5.2018 
(180) 21.5.2028 
(210) 16175 
(220) 21.5.1958 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetické 

výrobky všetkých druhov, pracie, umývacie a bie-
liace prostriedky a pasty, prostriedky a pasty na 
odstraňovanie škvŕn. 

(540) SOLSAPON 
(732) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, 

CZ; 
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 153465 
(151) 29.8.1958 
(156) 18.8.2018 
(180) 18.8.2028 
(210) 17138 
(220) 18.8.1958 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na liečenie ľudí  

a zvierat, najmä prísady do živočíšnych krmív, 
antibiotiká, ich deriváty a vitamíny buď samotné 
alebo kombinované. 

(540) 

  
 

(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY 
10017, US; 

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

(111) 153514 
(151) 26.9.1958 
(156) 7.5.2018 
(180) 7.5.2028 
(210) 16042 
(220) 7.5.1958 

 7 (511) 1, 3, 5, 10, 32 
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humán-

ne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie lát-
ky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre 
lekárstvo, hygienu, farmáciu, vedu; prípravky bak-
tericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné 
prípravky, prípravky proti nákaze; prípravky na 
konzervovanie; prostriedky na ničenie škodcov  
a ničenie rastlín; čistiace prostriedky, liečebné 
mydlá; prípravky posilňujúce a dietetické, prí-
pravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej; zub-
né výplne a protézy; náplaste, obväzový a šijací 
materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy a sýtené 
vody minerálne. 

(540) DITUSTAT 
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 

Opava - Komárov, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 153519 
(151) 26.9.1958 
(156) 20.6.2018 
(180) 20.6.2028 
(210) 16735 
(220) 20.6.1958 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Zubná otdtlačková hmota hydrokoloidná. 
(540) ELASTIC - SPOFA DENTAL 
(732) SpofaDental a.s., Černokostelecká 84, 100 31 Pra-

ha 10, CZ; 
 
 

(111) 153528 
(151) 26.9.1958 
(156) 24.7.2018 
(180) 24.7.2028 
(210) 16958 
(220) 24.7.1958 

 7 (511) 1, 3, 5, 10, 32 
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humán-

ne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie lát-
ky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre 
medicínu, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky 
baktericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné 
prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky na 
konzervovanie; prostriedky na hubenie škodcov  
a ničenie rastlín; čistiace prostriedky, liečebné 
mydlá; prípravky posilňujúce a dietetické; prí-
pravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny; zub-
né výplne a protézy; náplasti, obväzový a šijací 
materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy a pripra-
vované minerálne vody. 

(540) OXYPHYLLIN 
(732) NOVENTES LIMITED, Avlonos, 1, Maria Hou-

se, 1075 Nicosia, CY; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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(111) 153845 
(151) 30.5.1959 
(156) 4.10.2018 
(180) 4.10.2028 
(210) 17512 
(220) 4.10.1958 

 7 (511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 
(510) Rezorcínformaldehydové hmoty, dextrín, fenolo-

vé a vinylové lepidlá, vysoko vodivé zliatiny, 
zliatiny odolné proti pôsobeniu tepla a tlaku, 
spájkovacie zliatiny, kovové zváracie drôty a ty-
če, odliatky zo železa a z neželezných obyčaj-
ných kovov, nástrojové ocele, kovy na elektrické 
kontakty, mazacie oleje a tuky, elektrické prístro-
je, ich príslušenstvo a súčasti, najmä oblúkové 
lampy, elektrické žiarovky, žiarivky, výbojky  
s kovovými parami, automobilové, fluorescenčné 
a infračervené lampy, tlejivky, zapaľovače žiari-
viek, osvetľovacie zariadenie na obývacie, ob-
chodné a priemyselné účely, zariadenie na osvet-
ľovanie fasád budov, pouličné osvetľovacie za-
riadenie, osvetľovacie zariadenie na letecké a ná-
morné účely a súčasti uvedených osvetľovacích 
zariadení, suché elektrické batérie, elektrické 
kompenzátory, elektrické kondenzátory a iné ka-
pacity, elektrické vodiče, elektrické zvierky a svor-
ky, prepínače elektrických motorov, a ich súčasti, 
najmä na spúšťanie, zastavovanie a obracanie 
chodu elektrických motorov, na reguláciu ich 
výkonu, otáčok, sklzu a účinníkov, na reguláciu 
záberového momentu pri spúšťaní a pri brzdení 
motora a na reguláciu doby spúšťania elektric-
kých synchrónnych motorov, elektrické konver-
tory a meniče frekvencie, elektrické dynamá, 
elektrické a dieselelektrické lokomotívy a ich sú-
časti, elektrické zváracie zariadenia a ich súčasti, 
zváracie elektródy, elektromagnety, elektrické 
tavné poistky a ich držiaky, elektrické generátory 
a ich súčasti, elektrické izolačné rúrky, elektrické 
izolátory a izolačné materiály v tuhom, poloteku-
tom alebo tekutom stave, bleskoistky, závesné  
a izolačné zariadenia na trolejové vedenie a na 
elektrické vodiče dopravných tratí, výhybkové  
a križovatkové spojky trolejov, úsekové izolátory 
elektrických trolejov, elektrické spoje na koľaj-
nice, elektrické motorgenerátory, regulátory elek-
trického napätia, elektromotory a ich súčasti, 
spúšťače elektromotorov, regulátory elektromo-
torov, elektrické relé, reostaty a elektrické odpo-
ry, elektrické prepínacie panely a ich súčasti, 
elektrické kontrolné panely a ich súčasti, elek-
trické spínače, vypínače a prerušovače a ich sú-
časti, elektrické synchronizačné zariadenia, elek-
trické transformátory a ich súčasti, tlmivky a in-
dukčné odpory, trolejové zberače prúdu, panto-
grafy a ich súčasti, výbojové elektrolytické a me-
chanické usmerňovače a ich súčasti, kuproxové  
a selénové usmerňovače a ich súčasti, synchroni-
začné kondenzátory, elektrické výbojky, najmä 
tyratróny a ignitróny, elektrické spínače, zapaľo-
vače elektrických lámp, trolejbusové vedenie, 
kovom kryté valcové prepínače, samočinné elek-
trické vypínače a ističe, samočinné spínače elek-
trických obvodov, elektrické pece. 

 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) Westinghouse Electric Corporation (a Delaware 
corporation), 51 West 52nd Street, New York, 
NY 10019-6119, US; 

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

(111) 158294 
(151) 24.7.1968 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 41929 
(220) 24.6.1968 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Rozpustné čistiace, leštiace a pracie prostried-

ky. 

(540) DASH 
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, Ohio, 
US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 158295 
(151) 24.7.1968 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 41930 
(220) 24.6.1968 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Lúhovomydlové čistiace a pracie prostriedky 

v pevnej (nie tekutej) forme na domáce a pracie 
účely. 

(540) TIDE 
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriade-

ná podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, Ohio, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 158627 
(151) 5.2.1969 
(156) 1.8.2018 
(180) 1.8.2028 
(210) 42118 
(220) 1.8.1968 

 7 (511) 1, 2, 17 
(510) Plastické hmoty z umelých živíc. 

(540) ELVAX 
(732) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COM-

PANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, Wilmington, Delaware, US; 

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

(111) 158685 
(151) 17.2.1969 
(156) 1.8.2018 
(180) 1.8.2028 
(210) 42111 
(220) 1.8.1968 
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 7 (511) 1, 7, 9, 16, 17, 22, 23, 24, 25 
(510) Vlákna a priadze; tkaniny vrátane tkanín potiah-

nutých a laminovaných; ochranné odevy; ohybné 
fólie podobné papieru; elektrické izolačné mate-
riály; papier a výrobky z papiera vrátane papie-
rových filtrov; materiály na filtrovanie plynov  
a kvapalín; priemyselné hadice a hnacie remene. 

(540) NOMEX 
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company, spoloč-

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 
US; 

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

(111) 158743 
(151) 10.3.1969 
(156) 8.8.2018 
(180) 8.8.2028 
(210) 42150 
(220) 8.8.1968 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a zdravotnícke prípravky a lát-

ky. 

(540) SEPTRIN 
(732) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr. La 

Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 158804 
(151) 28.3.1969 
(156) 1.11.2018 
(180) 1.11.2028 
(210) 42466 
(220) 1.11.1968 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Čistiaci prípravok na vane, riad a platne. 

(540) AVA 
(732) Hlubna, chemické výrobní družstvo v Brně, Zá-

brdovická 10, 658 29 Brno, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 158824 
(151) 17.4.1969 
(156) 1.8.2018 
(180) 1.8.2028 
(210) 42116 
(220) 1.8.1968 

 7 (511) 1, 7, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27 
(510) Plastické hmoty z umelých živíc vo forme práš-

kov, pást, tekutín, emulzií, disperzií a granulátov, 
všetko na priemyselné účely, hnacie remene na 
stroje a pásy pre dopravníky, pneumatiky a plášte 
pneumatík, papier a papiernický tovar, umelé tex-
tilné vlákna na tesnenie (spájanie), upchanie alebo 
izoláciu, kufre, tašky a cestovné kabelky, dážd-
niky, slnečníky, umelé textilné vlákna, priadze  
a nite z umelých textilných vlákien, tkaný a plete-
ný kusový tovar vyrobený z plastovt vo forme 
vlákien, priadze alebo nití, oblečenie, rukavice, 
kravaty a uniformy, pyžamá, kúpacie odevy, do-
máce plášte, nočné kabátiky, nočné košele, odevy 
na plávanie (ako odevný tovar), klobúky pre deti, 
podprsenky, pásy a korzety, spodná bielizeň, pan-
čuchy a ponožky, koberce. 

(540) DACRON 
(732) INVISTA Textiles (U.K.) Limited, One St Peter's 

Square, Manchester M2 3DE, GB; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 158825 
(151) 17.4.1969 
(156) 1.8.2018 
(180) 1.8.2028 
(210) 42117 
(220) 1.8.1968 

 7 (511) 1, 17 
(510) Chemické výrobky v práškovej forme na priemy-

selné účely, rúrky a rúry vyrobené z netvarova-
teľných plastických hmôt. 

(540) DELRIN 
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company, spoloč-

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 
US; 

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

(111) 158943 
(151) 22.5.1969 
(156) 20.6.2018 
(180) 20.6.2028 
(210) 41913 
(220) 20.6.1968 

 7 (511) 6, 8, 9, 10, 17, 20, 21, 25 
(510) Okuliare; rámy na okuliare, sklá do okuliarov  

a šošovky, najmä z plastov ; kovové okuliare 
všetkých druhov; ochranné prilby, respirátory; 
ochranné okuliare pre priemysel a šport; súčiast-
ky na okuliare; osobné ochranné prostriedky na 
účely zaistenia bezpečnosti práce; obaly na far-
maceutický, kozmetický a spotrebný tovar všet-
kých druhov plastických hmôt; uzávery fliaš, pa-
tentové rozprašovače a fľaše na spotrebný a prie-
myselný tovar z plastických hmôt, závesy, skrut-
ky, matice, odrazové sklíčka, objímky a lupy z plas-
tických hmôt. 

(540) 

  
 

(732) Okula Nýrsko a. s., 340 22 Nýrsko, CZ; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 158970 
(151) 9.6.1969 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 41923 
(220) 24.6.1968 

 7 (511) 3 
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(511) 3 - Lúhové čistiace, leštiace a pracie prostriedky. 

(540) CHEER 
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, 
Ohio, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 159209 
(151) 19.8.1969 
(156) 25.6.2018 
(180) 25.6.2028 
(210) 41935 
(220) 25.6.1968 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace príprav-

ky, mydlo, leštiace prípravky, odmasťovacie prí-
pravky, výrobky kozmetické, voňavkárske vráta-
ne éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné 
pasty a prášky. 

(540) RESPOND 
(732) L´Oreal, 14 rue Royale, 75008 Paris, FR; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 164379 
(151) 21.4.1980 
(156) 5.7.2018 
(180) 5.7.2028 
(210) 50685 
(220) 5.7.1978 

 7 (511) 9, 10 
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne úče-

ly, prístroje a nástroje určené na prenášanie roz-
kazov, na meranie a prístroje všeobecne použí-
vané pri vedení lodí, lietadiel, prístroje a nástroje 
geodetické a prístroje a nástroje elektrické, neza-
členené do iných tried, prístroje a nástroje na 
bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, ki-
nematografické, optické vrátane premietačov ob-
razov a zväčšovacích prístrojov, prístroje a ná-
stroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje 
signalizačné vrátane signálnych píšťaliek, prí-
stroje a nástroje na účely záchranné a učebné, au-
tomaty uvádzané do činnosti vhodením mince 
alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu 
hovoreného slova, zapisovacie pokladnice a počí-
tače vrátane kancelárskych a dierovacích strojov, 
hasiace prístroje, špeciálne puzdrá na prístroje  
a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto triedy. Prí-
stroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubolekár-
ske a zverolekárske vrátane špeciálneho nábytku 
pre tieto odbory a vrátane prístrojov a zdravot-
níckych pomôcok ako: ortopedické bandáže, 
zdravotnícke výrobky z gumy, protézy a podob-
ne. 

(540) SHARP 
(732) Sharp Kabushiki Kaisha, 22-22, Nagaike-cho, 

Abeno-ku, Osaka, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 167179 
(151) 10.2.1989 
(156) 26.2.2018 
(180) 26.2.2028 
(210) 55539 
(220) 26.2.1988 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Silikónové kovy. 

(540) SILGRAIN 
(732) ELKEM AS, Hoffsveien 65 B, 0377 Oslo, NO; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167184 
(151) 13.2.1989 
(156) 3.10.2018 
(180) 3.10.2028 
(210) 55895 
(220) 3.10.1988 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, najmä spazmolytikum pre močový 

mechúr na humánne použitie. 

(540) MICTONETTEN 
(732) APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Kyffhäuserstr. 

27, D-01309 Dresden, DE; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167185 
(151) 13.2.1989 
(156) 3.10.2018 
(180) 3.10.2028 
(210) 55896 
(220) 3.10.1988 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Chemické výrobky na liečebné a zdravotnícke 

účely, farmaceutické liečivá. 

(540) NIFURETTEN 
(732) APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Kyffhäuserstr. 

27, D-01309 Dresden, DE; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167210 
(151) 11.3.1989 
(156) 18.8.2018 
(180) 18.8.2028 
(210) 55821 
(220) 18.8.1988 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 

kávové náhradky, múka a obilné výrobky na ľud-
skú výživu, napr. ovsené vločky, nápoje z kávy, 
kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, 
koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, 
med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, 
soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáč-
ky, korenie, ľad. 

(540) GEVALIA 
(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoks-

straat 80, 1011 DK Amsterdam, NL; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 167271 
(151) 16.5.1989 
(156) 31.8.2018 
(180) 31.8.2028 
(210) 55843 
(220) 31.8.1988 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-

votnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; 
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na 
plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezin-
fekčné prostriedky na hubenie rastlinných a živo-
číšnych škodcov, antiparazitné látky. 

(540) NORVASC 
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167321 
(151) 17.7.1989 
(156) 22.8.2018 
(180) 22.8.2028 
(210) 55828 
(220) 22.8.1988 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky vrátane prípravkov 

antihistaminových. 

(540) CLARITYNE 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Strasse 

84, 4052 Basel, CH; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 167570 
(151) 16.2.1990 
(156) 26.5.2018 
(180) 26.5.2028 
(210) 55698 
(220) 26.5.1988 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva a nápoje na základe kávy. 
(540) 

  
 

(732) Federacion Nacional de Cafeteros Colombia, Bo-
gota, CO; 

 
 

(111) 167761 
(151) 20.6.1990 
(156) 8.9.2018 
(180) 8.9.2028 
(210) 55862 
(220) 8.9.1988 

 7 (511) 13 
 

(511) 13 - Športové a lovecké zbrane všetkých druhov, 
ich časti a príslušenstvo. 

(540) BRNO ARMS 
(732) ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zá-

brdovice, 615 00 Brno, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 184152 
(151) 11.2.1999 
(156) 1.6.2018 
(180) 1.6.2028 
(210) 1380-95 
(220) 1.6.1998 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 35 
(511) 35 - Reklama, činnosť reklamnej agentúry, rozši-

rovanie reklamných materiálov zákazníkom, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, 
rozširovanie reklamných oznamov, uverejňova-
nie reklamných textov, rozhlasová reklama, tele-
vízna reklama, organizovanie komerčných alebo 
reklamných výstav, sprostredkovateľská činnosť 
v oblasti obchodu s tovarmi. 

(540) 

  
 

(732) MW PROMOTION, spol. s r.o., Komenského 36, 
960 01 Zvolen, SK; 

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

(111) 189739 
(151) 20.3.2000 
(156) 19.9.2017 
(180) 19.9.2027 
(210) 2729-97 
(220) 19.9.1997 
(310) 120894 
(320) 3.4.1997 
(330) CZ 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 7, 9, 11 
(511) 7 - Technologické linky ako pekárenské stroje  

a zariadenia. 
9 - Elektronické riadiace systémy, najmä pre pe-
kárne a pekárenské zariadenia. 
11 - Zariadenia na výrobu pary, vyvíjače pary, 
zariadenia pekární, ako sú pekárenské pece. 

(540) 

  
(732) J 4, s.r.o., Průmyslová 96, 503 02 Předměřice nad 

Labem, CZ; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(111) 189973 
(151) 20.3.2000 
(156) 6.3.2018 
(180) 6.3.2028 
(210) 583-98 
(220) 6.3.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar. 

(540) LONSDALE 
(732) Lonsdale Sports Limited, Unit A, Brook Park 

East, Shirebrook NG20 8RY, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 190001 
(151) 20.3.2000 
(156) 3.4.2018 
(180) 3.4.2028 
(210) 826-98 
(220) 3.4.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 37 
(511) 37 - Poskytovanie upratovacích, čistiacich a re-

novovacích služieb (rekonštrukcie) po pohro-
mách interiérov a exteriérov a ich obsahu, posky-
tovanie služieb týkajúcich sa vnútorného život-
ného prostredia vrátane čistenia vzduchových 
kanálov a špirálovitých vinutí (cievok) na vede-
nie vzduchu, čistenia kobercov a behúňov (pred-
ložiek na podlahu), nábytku, závesov, drapérií  
a stien, čistenie interiérov dopravných vozidiel, 
čistenie, údržba, prepracovávanie a konštrukcia 
interiérov aj exteriérov obytných, obchodných  
a priemyselných komplexov. 

(540) 

  
 

(732) Steamatic, Inc., 3333 Quorum Drive, Suite 280, 
Fort Worth, Texas 76137, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 190002 
(151) 20.3.2000 
(156) 3.4.2018 
(180) 3.4.2028 
(210) 827-98 
(220) 3.4.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 37 
(511) 37 - Poskytovanie upratovacích, čistiacich a re-

novovacích služieb (rekonštrukcie) po pohro-
mách interiérov a exteriérov a ich obsahu, posky-
tovanie služieb týkajúcich sa vnútorného život-
ného prostredia vrátane čistenia vzduchových 
kanálov a špirálovitých vinutí (cievok) na vede- 
 

 nie vzduchu, čistenia kobercov a behúňov (pred-
ložiek na podlahu), nábytku, závesov, drapérií  
a stien, čistenie interiérov dopravných vozidiel, 
čistenie, údržba, prepracovávanie a konštrukcia 
interiérov aj exteriérov obytných, obchodných  
a priemyselných komplexov. 

(540) 

  
 

(732) Steamatic, Inc., 3333 Quorum Drive, Suite 280, 
Fort Worth, Texas 76137, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 190279 
(151) 26.4.2000 
(156) 16.3.2018 
(180) 16.3.2028 
(210) 662-98 
(220) 16.3.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Zariadenia na pohyb po zemi; vozidlá vráta-

ne osobných automobilov, nákladných automobi-
lov, autobusov, prívesov, traktorov, kolies na vo-
zidlá, pneumatík; časti a súčasti uvedených tovarov. 

(540) 

  
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Ke- 

-Dong, Chongro-ku, Seoul, KR; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190403 
(151) 26.4.2000 
(156) 24.4.2018 
(180) 24.4.2028 
(210) 1055-98 
(220) 24.4.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 42 
(511) 42 - Rešeršné služby pomocou počítača, počíta-

čové programovanie a softvérové vývojové služ-
by, počítačové programovanie a vývoj počítačo-
vého softvéru kvôli prístupu a použitiu počítačo-
vej rešeršnej služby bázy dát pomocou počítača, 
zavádzanie a udržiavanie počítačových báz dát, 
prenájom času prístupu do počítačových báz dát, 
hlavne do báz dát zahŕňajúcich právne, spravo-
dajské a obchodné informácie. 

(540) NEXIS 
(732) RELX Inc., 230 Park Avenue, Seventh Floor, 

New York, NY 10169, US; 
(740) ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 190551 
(151) 26.4.2000 
(156) 18.6.2018 
(180) 18.6.2028 
(210) 1634-98 
(220) 18.6.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Preparačná esencia na úpravu vlasov. 

(540) JITA 
(732) HLUBNA, chemické výrobní družstvo, Zábrdo-

vická 10, 658 29 Brno, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190552 
(151) 26.4.2000 
(156) 18.6.2018 
(180) 18.6.2028 
(210) 1635-98 
(220) 18.6.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Preparačná voda na úpravu vlasov. 

(540) AZUELA 
(732) HLUBNA, chemické výrobní družstvo, Zábrdo-

vická 10, 658 29 Brno, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190553 
(151) 26.4.2000 
(156) 18.6.2018 
(180) 18.6.2028 
(210) 1636-98 
(220) 18.6.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Kozmetické výrobky. 

(540) LIBĚNA 
(732) HLUBNA, chemické výrobní družstvo, Zábrdo-

vická 10, 658 29 Brno, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190899 
(151) 19.5.2000 
(156) 17.7.2018 
(180) 17.7.2028 
(210) 1924-98 
(220) 17.7.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 1, 5 
(511) 1 - Bakteriostatické prípravky na zamedzovanie 

rastu mikroorganizmov (s výnimkou lekárskeho 
a zverolekárskeho použitia). 
5 - Bakteriostatické prípravky na zamedzovanie 
rastu mikroorganizmov na lekárske a zverolekár-
ske použitie. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) modrá, čierna 
(732) VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r. o., Rybníky 954, 

011 68 Žilina, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 190913 
(151) 19.5.2000 
(156) 29.7.2018 
(180) 29.7.2028 
(210) 2024-98 
(220) 29.7.1998 
(310) 133946 
(320) 29.6.1998 
(330) CZ 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Elektrické stroje a prístroje patriace do tejto 

triedy, monitory, modemy, faxy, kopírovacie za-
riadenia, notebooky, počítače, počítačové tlačiar-
ne, prístroje na nahrávanie a reprodukciu zvuku  
a obrazu, výpočtová technika, pamäťové jednot-
ky, počítačové periférie, dátové siete, zariadenia 
na prenos dát, obrazu aj zvuku, elektronické pok-
ladnice, predajné a výdajné automaty, elektro-
nické signálne a zabezpečovacie zariadenia, zvu-
kové a obrazové nosiče, softvér, digitálne fotoa-
paráty a projektory, zariadenia na registráciu po-
hybu osôb a tovaru. 
37 - Inštalácia, opravy a údržba elektrických a elek-
tronických zariadení zatriedených v triede 9. 
42 - Projektovanie elektronických strojov a prí-
strojov, inžinierske služby a poradenské služby  
v odbore spracovania dát a informácií, poskyto-
vanie softvéru. 

(540) 

  
 

(732) EC- Elektronik, spol. s r. o., Čelakovského 1001, 
332 02 Starý Plzenec, CZ; 

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

(111) 190929 
(151) 19.5.2000 
(156) 5.8.2018 
(180) 5.8.2028 
(210) 2073-98 
(220) 5.8.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 
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 7 (511) 16, 41, 42 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov patriace do triedy 16; publikácie; tla-
čoviny; knihárske výrobky; fotografie; papier-
nický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier  
a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov 
obsiahnuté v tejto triede; maliarske štetce; písacie 
stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; 
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; 
obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; typo-
grafické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy. 
41 - Vzdelávanie; zebezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
42 - Poskytovanie stravy a nápojov, poskytova-
nie stravovacích a občerstvovacích služieb; pre-
chodné ubytovanie; lekárska, hygienická a koz-
metická starostlivosť; zverolekárske služby a služ-
by v poľnohospodárstve; právne služby; služby  
v oblasti vedy a priemyslu; služby v oblasti počí-
tačového programovania; poradenské služby pat-
riace do tr. 42. 

(540) NIQUITIN 
(732) Perrigo Pharma International D.A.C., Treasury 

Building, Grand Canal Street Lower, Dublin 2, IE; 
 
 

(111) 190935 
(151) 19.5.2000 
(156) 5.8.2018 
(180) 5.8.2028 
(210) 2079-98 
(220) 5.8.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na le-
kárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obvä-
zový materiál; hmoty na plombovanie zubov  
a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; príprav-
ky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy, všet-
ko tovary patriace do triedy 5. 

(540) 

  
 

(732) Perrigo Pharma International D.A.C., Treasury Buil-
ding, Grand Canal Street Lower, Dublin 2, IE; 

 
 

(111) 190936 
(151) 19.5.2000 
(156) 5.8.2018 
(180) 5.8.2028 
(210) 2080-98 
(220) 5.8.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na le-
kárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obvä-
zový materiál; hmoty na plombovanie zubov  
 

 a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; príprav-
ky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy, všet-
ko tovary patriace do triedy 5. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, žltá, fialová, čierna, oran-
žová 

(732) Perrigo Pharma International D.A.C., Treasury Buil-
ding, Grand Canal Street Lower, Dublin 2, IE; 

 
 

(111) 190940 
(151) 19.5.2000 
(156) 7.8.2018 
(180) 7.8.2028 
(210) 2094-98 
(220) 7.8.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) LEFAX 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 84, 

4052 Basel, CH; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191146 
(151) 19.6.2000 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 1699-98 
(220) 24.6.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 10, 11 
(511) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anes-

téziologické prístroje; inkubátory na lekárske 
účely; vodné vaky na lekárske účely; elektrokar-
diogramy; kreslá na lekárske alebo zubolekárske 
účely; hydrostatické postele na lekárske účely; 
vodné postele na lekárske účely; UV-lampy na 
lekárske účely; masážne prístroje; lekárske prí-
stroje a nástroje; postele, špeciálne, vyrobené na 
lekárske účely; fyzioterapeutické zariadenia. 
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, 
ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie 
telesá; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske 
účely; žiarivky. 

(540) CASCADE 
(732) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 921 01 

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

 
 

(111) 191147 
(151) 19.6.2000 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 1700-98 
(220) 24.6.1998 
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(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 10, 11 
(511) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anes-

téziologické prístroje; inkubátory na lekárske 
účely; vodné vaky na lekárske účely; elektrokar-
diogramy; kreslá na lekárske alebo zubolekárske 
účely; hydrostatické postele na lekárske účely; 
vodné postele na lekárske účely; UV-lampy na 
lekárske účely; masážne prístroje; lekárske prí-
stroje a nástroje; postele, špeciálne, vyrobené na 
lekárske účely; fyzioterapeutické zariadenia. 
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, 
ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie 
telesá; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske 
účely; žiarivky. 

(540) NIAGARA 
(732) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 921 01 

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

 
 

(111) 191148 
(151) 19.6.2000 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 1701-98 
(220) 24.6.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 10, 11 
(511) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anes-

téziologické prístroje; inkubátory na lekárske 
účely; vodné vaky na lekárske účely; elektrokar-
diogramy; kreslá na lekárske alebo zubolekárske 
účely; hydrostatické postele na lekárske účely; 
vodné postele na lekárske účely; UV-lampy na 
lekárske účely; masážne prístroje; lekárske prí-
stroje a nástroje; postele, špeciálne, vyrobené na 
lekárske účely; fyzioterapeutické zariadenia. 
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, 
ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie 
telesá; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske 
účely; žiarivky. 

(540) JAVORINA 
(732) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 921 01 

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

 
 

(111) 191214 
(151) 19.6.2000 
(156) 18.8.2018 
(180) 18.8.2028 
(210) 2183-98 
(220) 18.8.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Motorové vozidlá, ich časti a príslušenstvo 

(všetko v triede 12). 

(540) ESCAPE 
(732) FORD MOTOR COMPANY, American Road, 

Dearborn, Michigan 48121, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191241 
(151) 19.6.2000 
(156) 8.9.2018 
(180) 8.9.2028 
(210) 2313-98 
(220) 8.9.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a látky na humánne  

a veterinárne použitie, veterinárne prípravky, 
zdravotnícke prípravky; dietetické látky prispôso-
bené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; ná-
plasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie 
zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; 
prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 

(540) VFEND 
(732) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road, 

Groton, Connecticut 06340, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191287 
(151) 19.6.2000 
(156) 8.10.2018 
(180) 8.10.2028 
(210) 2515-98 
(220) 8.10.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Periodiká, časopisy, tlačoviny. 

35 - Vydávanie reklamných textov, reklama, mar-
keting. 
41 - Vydávanie časopisov, periodík. 

(540) ARCH O ARCHITEKTÚRE 
(732) Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o., Seberíniho 1, 

821 03 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 191528 
(151) 17.7.2000 
(156) 19.6.2018 
(180) 19.6.2028 
(210) 1649-98 
(220) 19.6.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 41, 42 
(511) 41 - Akadémie (vzdelávanie), organizovanie a ve-

denie seminárov, výcvik. 
42 - Inžinierska činnosť, expertízy, kontrola kva-
lity, prekladateľské a tlmočnícke služby, štúdie 
technických projektov, projektová činnosť. 

(540) 

  
(591) červená, modrá 
(732) NUPSESO, a. s., Golianova 42, 949 01 Nitra, SK; 
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(111) 191565 
(151) 17.7.2000 
(156) 3.7.2018 
(180) 3.7.2028 
(210) 1810-98 
(220) 3.7.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Polymérové prísady používané v náteroch, 

tlačiarenských farbách a ako chemické polotova-
ry. 

(540) TXIB 
(732) Eastman Chemical Company, 200 South Wilcox 

Drive, Kingsport, Tennessee 37660, US; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191572 
(151) 20.7.2000 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 1695-98 
(220) 24.6.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 10, 11 
(511) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anesté-

ziologické prístroje; inkubátory na lekárske účely; 
vodné vaky na lekárske účely; elektrokardiogra-
my; kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely; 
hydrostatické postele na lekárske účely; vodné 
postele na lekárske účely; UV-lampy na lekárske 
účely; masážne prístroje; lekárske prístroje a ná-
stroje; postele špeciálne, vyrobené na lekárske 
účely; fyzioterapeutické zariadenia. 
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, 
ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie te-
lesá; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske úče-
ly; žiarivky. 

(540) ELECTRA 
(732) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 921 01 

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

 
 

(111) 191573 
(151) 20.7.2000 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 1698-98 
(220) 24.6.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 10, 11 
(511) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anesté-

ziologické prístroje; inkubátory na lekárske účely; 
vodné vaky na lekárske účely; elektrokardiogra-
my; kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely; 
hydrostatické postele na lekárske účely; vodné 
postele na lekárske účely; UV-lampy na lekárske 
účely; masážne prístroje; lekárske prístroje a ná-
stroje; postele špeciálne, vyrobené na lekárske 
účely; fyzioterapeutické zariadenia. 
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, 
ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie te-
lesá; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske úče-
ly; žiarivky. 

(540) CORAL 
(732) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 921 01 

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

 
 

(111) 191615 
(151) 18.7.2000 
(156) 24.7.2018 
(180) 24.7.2028 
(210) 1989-98 
(220) 24.7.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 21 
(511) 21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby ok-

rem nádob z drahých kovov alebo potiahnutých 
drahými kovmi, nástroje a náradie na používanie 
v kuchyni a domácnosti; hrebene a špongie; kefy, 
najmä zubné kefky, štetky a štetce okrem maliar-
skych; materiály na výrobu kief; prostriedky  
a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; 
surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre 
stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a ka-
meniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
keramické miniatúry. 

(540) MOTION 
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191616 
(151) 18.7.2000 
(156) 24.7.2018 
(180) 24.7.2028 
(210) 1990-98 
(220) 24.7.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 21 
(511) 21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby ok-

rem nádob z drahých kovov alebo potiahnutých 
drahými kovmi, nástroje a náradie na používanie 
v kuchyni a domácnosti; hrebene a špongie; kefy, 
najmä zubné kefky, štetky a štetce okrem maliar-
skych; materiály na výrobu kief; prostriedky  
a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; 
surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre 
stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a ka-
meniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
keramické miniatúry. 

(540) NAVIGATOR 
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191641 
(151) 18.7.2000 
(156) 18.9.2018 
(180) 18.9.2028 
(210) 2374-98 
(220) 18.9.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 
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 7 (511) 16, 41 
(511) 16 - Knihy a časopisy. 

41 - Knižné kluby. 

(540) SCHOLASTIC 
(732) Scholastic Inc., 557 Broadway, New York, NY 

10012, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191726 
(151) 24.7.2000 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 1693-98 
(220) 24.6.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 10, 11 
(511) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anes-

téziologické prístroje; inkubátory na lekárske 
účely; vodné vaky na lekárske účely; elektrokar-
diogramy; kreslá na lekárske alebo zubolekárske 
účely; hydrostatické postele na lekárske účely; 
vodné postele na lekárske účely; UV-lampy na 
lekárske účely; masážne prístroje; lekárske prí-
stroje a nástroje; postele špeciálne, vyrobené na 
lekárske účely; fyzioterapeutické zariadenia. 
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, 
ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie 
telesá; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske 
účely; žiarivky. 

(540) VOD 56 
(732) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 921 01 

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

 
 

(111) 191727 
(151) 24.7.2000 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 1694-98 
(220) 24.6.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 10, 11 
(511) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anes-

téziologické prístroje; inkubátory na lekárske 
účely; vodné vaky na lekárske účely; elektrokar-
diogramy; kreslá na lekárske alebo zubolekárske 
účely; hydrostatické postele na lekárske účely; 
vodné postele na lekárske účely; UV-lampy na 
lekárske účely; masážne prístroje; lekárske prí-
stroje a nástroje; postele špeciálne, vyrobené na 
lekárske účely; fyzioterapeutické zariadenia. 
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, 
ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie 
telesá; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske 
účely; žiarivky. 

(540) LASTURA 
(732) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 921 01 

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

 
 
 
 

(111) 191881 
(151) 23.8.2000 
(156) 3.6.2018 
(180) 3.6.2028 
(210) 1441-98 
(220) 3.6.1998 
(442) 16.5.2000 
(450) 7.11.2000 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 

kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, sušienky, sucháre, 
koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, 
melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, 
horčica, čierne korenie, ocot, omáčky ako chuťo-
vé prísady, korenie, ľad. 

(540) POWERBAR HARVEST 
(732) Premier Nutrition Corporation, 5905 Christie Ave-

nue, Emeryville CA 94608, US; 
 
 

(111) 192143 
(151) 27.9.2000 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1589-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 3, 5, 16 
(511) 3 - Čistiaca vodička, oleje na kozmetické účely, 

pasty, prášky, umývacie prípravky na toaletné 
účely, mydlá všetkých druhov a všetkých tvarov, 
mydlo náhradky, mydlové zmesi, šampóny teku-
té alebo v prášku, voňavkársky tovar, ako aj zá-
kladné látky prírodné alebo syntetické do kveti-
nových parfumov, vonné oleje, čistiace oleje, 
éterické oleje, éterické výťažky, éterické esencie, 
kozmetické prípravky všetkých druhov (napr. do 
kúpeľov, na opaľovanie, krémy, masky, esencie, 
prísady do kúpeľov, pomády, púdre, farbivá), 
vlasové vody (lotiony), toniká na vlasy, príprav-
ky na regeneráciu a rast vlasov, prípravky na pes-
tovanie vlasov, prípravky na odstraňovanie lupín, 
toaletné farbivá vôbec (na vlasy, fúzy, pre koz-
metiku), ústne vody, zubné pasty, pilulky a prí-
pravky na ošetrovanie, čistenie a dezinfekciu úst 
(nie medicinálne), rastliny a rastlinné výťažky na 
kozmetické účely (napr. mäta, mätová silica), 
hygienické prípravky pre osobnú hygienu. 
5 - Prípravky lekárnické, veterinárne a hygienic-
ké, chemicko-farmaceutické výrobky všetkých 
druhov, preventívne preparáty na humánne a ve-
terinárne použitie, drogy farmaceutické, prírodné 
liečivé prípravky a potraviny na osobitné výživo-
vé účely s liečivými účinkami, kôra, korene, kve-
ty a okvetné lístky medicinálne, odvary (farm.), 
medicinálne a bylinné oleje, výťažky a šťavy, eli-
xíry (lieky), masti lekárnické, medicinálne emul-
zie, medicinálne tinktúry, éterické roztoky (farm.), 
liečivé kapsuly a kvapky, nosové substancie, hoji-
vé náplasti, poly-opoterapeutické prípravky na od-
sunutie prejavov staroby, prípravky na tvorbu krvi 
(farm.), prípravky z pramenitých vôd (zo žriedlo-
vých vôd) (farm.), prípravky zo žriedlových vôd 
pre farmáciu, prípravky na kúpanie (farm.), kú-
peľné liečebné prípravky, liečebné prípravky na  
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kúpele, kúpele z prírodných minerálnych vôd, 
medicinálne minerálne bahno a rašelinový výluh 
na kúpele, liečebné prísady do kúpeľov, medici-
nálne minerálne vody upravené na liečebné úče-
ly, medicinálne soli, minerálne soli na liečebné 
účely, diabetické prípravky na liečebné účely, 
posilňujúce potraviny a extrakty s liečebným 
účinkom pre deti a chorých, posilňujúca soľ na 
žalúdok alebo na nervy, povzbudzujúce prípravky 
(farm.), prípavky podporujúce trávenie (farm.), 
potraviny na osobitné výživové účely s liečebnými 
účinkami, terapeutické výťažky bohaté na rastlin-
né bielkoviny na výživu detí a chorých, farmace-
utické potraviny a farmaceutické potraviny na 
osobitné výživové účely, dietetické potraviny  
s terapeutickými účinkami, dietetické potraviny 
na osobitné výživové účely s terapeutickými 
účinkami, nápoje a iné výrobky na liečebné úče-
ly, biologické potraviny a posilňujúce potraviny 
pre deti, chorých a rekonvalescentov ovplyvňu-
júce fyziologické funkcie, liečebná výživa a špe-
ciálne potraviny s terapeutickým účinkom pre 
chorých a rekonvalescentov, prípravky výživné 
obsahujúce enzýmy alebo biochemické katalyzá-
tory pre deti a chorých, výživa pre deti s terapeu-
tickým posilňujúcim účinkom, potraviny pre deti 
s terapeutickým diétnym účinkom, dojčenská vý-
živa, potraviny pre batoľatá, biologické výrobky 
na lekárnické účely, pastilky farmaceutické (tiež 
minerálne), bonbóny, oplátky a karamelky na 
medicinálne účely, liečivé byliny, medicinálne 
čaje, medicinálne alkoholy, medicinálne vína, 
medicinálne sirupy, žuvačka liečebná, vitamíno-
vé prípravky, balzamy vrátane balzamov na spá-
leniny, balzamické vody, čuchacie soli, farbivá  
a tinktúry medicinálne, dezinfekčné prostriedky 
(lekárnické alebo veterinárne), kŕmne prísady 
liečebné, hygienické prípravky pre lekárstvo, a na 
osobnú hygienu, kozmetické prípravky na účely 
liečebné, drogistické a kozmetické výrobky pre 
zdravie a hygienu človeka s liečebným účinkom, 
zdravotné mydlá s terapeutickým účinkom, zdra-
votné šampóny s terapeutickým účinkom, zdra-
votné zubné pasty s terapeutickým účinkom, me-
dicinálne prípravky na ošetrovanie a dezinfekciu 
úst, medicinálne pomády, dezodoranty iné ako na 
osobnú hygienu, prášok na pokožku (farm.), pro-
striedky proti lupinám (farm.), prostriedky proti 
mozoľom, prostriedky proti omrzlinám (farm.), 
vtieracie posilňujúce tekuté prípravky pre špor-
tovcov s terapeutickým účinkom, prípravky na 
zmierňovanie bolestí. 
16 - Tlačoviny vôbec (tiež reklamné a propagač-
né), tlačiarenské výrobky, časopisy vôbec, knihy 
všetkých druhov, brožúry, obaly na fľaše z vlni-
tej lepenky, papier na balenie fliaš, lekárske re-
ceptáre, lepenkové škatule, lepenkový razený to-
var, inzertné listy, obrázky, obrazy všetkých dru-
hov, reklamné tlačivá, reklamné tlačoviny a pa-
pier, baliaci papier všetkých druhov, papier re-
klamný, papiere obchodné. 

(540) SEN ŽIEN 
(732) Kameň mudrcov, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
 
 
 
 

(111) 192157 
(151) 27.9.2000 
(156) 2.7.2018 
(180) 2.7.2028 
(210) 1794-98 
(220) 2.7.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 3, 11, 21, 41, 42 
(511) 3 - Mydlá, parfumériové výrobky, vonné oleje, 

kozmetika, vody na vlasy, prípravky na čistenie  
a skrášľovanie pleti, pokožky hlavy a vlasov a na 
starostlivosť o ne, vrátane šampónov, kondicio-
nérov, pien, gélov a vlasových sprejov; prípravky 
na odfarbovanie a farbenie vlasov. 
11 - Vysúšače vlasov, ich časti a príslušenstvá. 
21 - Kefy (okrem štetcov) a hrebene (vrátane elek-
trických alebo na baterku), ich časti a príslušen-
stvá. 
41 - Kadernícke školy. 
42 - Kadernícke služby. 

(540) 

  
 

(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 192182 
(151) 27.9.2000 
(156) 26.8.2018 
(180) 26.8.2028 
(210) 2227-98 
(220) 26.8.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 5, 32 
(511) 5 - Dietetické nápoje a práškové zmesi na ich prí-

pravu. 
32 - Nealkoholické nápoje a práškové zmesi na ich 
prípravu. 

(540) BYSTRINKA 
(732) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Brati-

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

 
 

(111) 192330 
(151) 25.9.2000 
(156) 10.12.2018 
(180) 10.12.2028 
(210) 3142-98 
(220) 10.12.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 18 
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(511) 18 - Výrobky z kože, hlavne remene, opasky, taš-
ky a iné puzdrá neprispôsobené na výrobky ktoré 
majú obsahovať, ako aj malé výrobky z kože, 
hlavne dámske peňaženky, náprsné tašky, kľúčen-
ky, poltopánky, topánky, papuče. 

(540) Peek & Cloppenburg 
(732) Peek & Cloppenburg, Mönckebergstrasse 8, 20095 

Hamburg, DE; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 192389 
(151) 27.9.2000 
(156) 18.12.2018 
(180) 18.12.2028 
(210) 3279-98 
(220) 18.12.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 6, 9, 20 
(511) 6 - Kovanie na nábytok, stavebné kovania, záve-

sy na okná, závesy na okenné krídla, konzoly, 
drôtené spony, skrutky, polohovacie hrebene na 
nábytok a okná, polohovacie konzoly na nábytok 
a okná, okenné rozpery, okenné krídlové spojky, 
dekoratívne kovanie, kovové príchytky, závesy, 
zásuvkové podvozky, kľúče, zámky kovové všet-
kých druhov, zarážky, reťaze, kovové vešiaky, ko-
vové kolieska na nábytok, kovové pokladničky, 
bezpečnostné schránky kovové. 
9 - Elektronické bezpečnostné schránky do steny 
a skriňové. 
20 - Nábytkové kovanie a doplňky nekovové, 
nekovové príchytky, rukoväti, guľôčky, nekovo-
vé vešiaky, nekovové kolieská na nábytok. 

(540) TOKOZ 
(732) TOKOZ, a. s., Santiniho 26, 591 02 Žďár nad 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 192485 
(151) 26.9.2000 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 1696-98 
(220) 24.6.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 10 
(511) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anes-

téziologické prístroje; inkubátory na lekárske 
účely; vodné vaky na lekárske účely; elektrokar-
diogramy; kreslá na lekárske alebo zubolekárske 
účely; hydrostatické postele na lekárske účely; 
vodné postele na lekárske účely; UV-lampy na 
lekárske účely; masážne prístroje; lekárske prí-
stroje a nástroje; postele, špeciálne, vyrobené na 
lekárske účely; fyzioterapeutické zariadenia. 

(540) OCEAN 
(732) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 921 01 

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

 
 
 

(111) 192486 
(151) 26.9.2000 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 1697-98 
(220) 24.6.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 10, 11 
(511) 10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anes-

téziologické prístroje; inkubátory na lekárske úče-
ly; vodné vaky na lekárske účely; elektrokardio-
gramy; kreslá na lekárske alebo zubolekárske úče-
ly; hydrostatické postele na lekárske účely; vodné 
postele na lekárske účely; UV-lampy na lekárske 
účely; masážne prístroje; lekárske prístroje a ná-
stroje; postele, špeciálne, vyrobené na lekárske 
účely; fyzioterapeutické zariadenia. 
11 - Žiarovky; elektrické lampy; UV-lampy s vý-
nimkou lámp na lekárske účely; žiarivky. 

(540) LAGUNA 
(732) Chirana Progress, spol. s r. o., Vrbovská 17, 921 01 

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

 
 

(111) 192538 
(151) 17.10.2000 
(156) 12.3.2018 
(180) 12.3.2028 
(210) 634-98 
(220) 12.3.1998 
(442) 11.7.2000 
(450) 18.1.2001 

 7 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16 
(511) 1 - Odpady z anorganických chemických výrob-

kov, odpady z organických chemických výrob-
kov, zvyšky z pracích prostriedkov, odpady z tu-
hých a kvapalných tenzidov, odpad z organických 
rozpúšťadiel, odpad z plastických hmôt, odpad  
z prostriedkov na kalenie a spájkovanie kovov. 
2 - Odpady z farieb, náterov a lakov pre priemy-
sel, remeslá a umenie. 
3 - Odpady z farbív. 
4 - Palivá vrátane benzínu do motorov, odpady  
z priemyselných olejov, tukov a mazadiel. 
5 - Odpady z výroby výrobkov na hubenie škodcov. 
6 - Armatúry na vzduch, armatúry na plyn, arma-
túry na vodu, armatúry na rôzne použitie, arma-
túry na kaly, odpady z kovov a zliatin, odpady  
z rôznych kovových výrobkov. 
13 - Odpady z výbušnín všetkých druhov. 
16 - Odpad z papiera, lepenky a výrobkov z tých-
to materiálov, odpady z tlačiarní. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, čierna 
(732) INVEST SERVIS, s. r. o., 951 88 Lúčnica nad 

Žitavou, SK; 
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(111) 192557 
(151) 17.10.2000 
(156) 14.7.2018 
(180) 14.7.2028 
(210) 1900-98 
(220) 14.7.1998 
(442) 11.7.2000 
(450) 18.1.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Parfumy, toaletné prípravky bez liečebných 

účinkov, kozmetika, vonné oleje, mydlá, pros-
triedky na čistenie zubov, šampóny, prípravky na 
vlasy, nechty a pokožku hlavy, dezodoračné prí-
pravky na osobnú potrebu a antiperspiranty. 

(540) 2000 CALORIE 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
 
 

(111) 192900 
(151) 23.10.2000 
(156) 26.1.2018 
(180) 26.1.2028 
(210) 179-98 
(220) 26.1.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 18.1.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 
(540) 

  
 

(732) ETRE BELLE Cosmetics-Vertrieb GmbH, Nuss-
baumle 6, D-74388 Talheim, DE; 

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

(111) 192941 
(151) 16.11.2000 
(156) 13.7.2018 
(180) 13.7.2028 
(210) 1896-98 
(220) 13.7.1998 
(442) 14.8.2000 
(450) 12.2.2001 

 7 (511) 9, 12, 22, 27, 35 
(511) 9 - Výstražné trojuholníky. 

12 - Motorové a nemotorové vozidlá, brzdové ob-
loženia, pneumatiky na všetky druhy vozidiel vrá-
tane duší a vložiek do nich, karosérie, tlmiče nára-
zov na vozidlá, okenné sklá aj ochranné, strešné 
okná, húkačky, kapoty, karosérie, čističe výfuko-
vých plynov (katalyzátory), ochranné kryty kolies, 
stierače, tlmiče, výstražné a doplnkové svetlá, no-
siče všetkých druhov určených na motorové a ne-
motorové vozidlá, zariadenia na plnenie pneuma-
tík vzduchom, najmä hustilky na pneumatiky vo-
zidiel mechanické a elektrické, klinové remene do 
motorov automobilov, spojlery, reťaze pre po-
zemné vozidlá. 
22 - Autolaná. 
27 - Autokoberce. 
 
 
 

35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar-
mi. 

(540) AUTOCORA 
(732) STAHLGRUBER CZ s.r.o., Průmyslová 1385, 

253 01 Hostivice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 193052 
(151) 16.11.2000 
(156) 25.9.2018 
(180) 25.9.2028 
(210) 2414-98 
(220) 25.9.1998 
(442) 14.8.2000 
(450) 12.2.2001 

 7 (511) 6, 7, 8, 9, 35, 37, 40, 41, 42 
(511) 6 - Kovové svorky; spájky; lamely; vložky; ko-

vové tenké doštičky; drôty; kovové rúry; lišty, la-
ty; spájkovací drôt; objímky; prstence; kovové 
škatule, skrinky, škatule; spojky a príchytky na 
káble a rúrky; kovové prípojky a odbočky potru-
bia; kovové navíjacie cievky; kovové koncové 
svorky; kovové obruče a spojky; kovové spojo-
vacie skrutky na káble; kovové objímky; kovové 
vodiace lišty; zástrčky (spájacie kontakty). 
7 - Ručné náradie a nástroje na motorický pohon; 
ručné elektrické vŕtačky. 
8 - Ručné nástroje a náradie, najmä nitovacie 
kladivá, perforovačky, rúrkorezy, rezačky, ore-
závačky, napínadlá na kovové drôty a pásky, ná-
stroje na opletanie, upchávačky, nitovačky, všet-
ko ako ručné nástroje; vŕtačky na ručný pohon; 
spájkovačky s výnimkou elektrických; skrutko-
vače; zváracie zariadenia, zváracie prístroje s vý-
nimkou elektrických; ručné nástroje na rezanie, 
sekanie, krájanie, všetko na ručný pohon. 
9 - Spájkovačky elektrické; elektrické zváracie 
zariadenia a prístroje. 
35 - Sprostredkovanie kúpy a predaja optických 
výrobkov, prvkov a zariadení. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-
čov; montáž, údržba a opravy strojov a prístro-
jov, najmä elektrických; odrušovanie elektric-
kých prístrojov a zariadení; montáž, prekládky  
a opravy miestnych telekomunikačných vedení  
a optických káblov vrátane nadväzujúcich súbo-
rov; prekládky, opravy a servis telefónnych 
ústrední, pobočkových ústrední a iných telekomu-
nikačných zariadení; výstavba káblových rozvo-
dov, plynovodov a vodovodov; čistenie interiérov 
a exteriérov; čistenie okien. 
40 - Montáž materiálov na objednávku. 
41 - Organizovanie a vedenie školení, seminárov 
a sympózií. 
42 - Poradenské služby v oblasti elektrotechniky 
a vláknovej optiky; poradenské služby v oblasti 
projektovania a inštalácie optických systémov; 
odborné profesionálne poradenstvo s výnimkou 
obchodného alebo podnikateľského. 
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(540) 

  
 

(732) OPTOTEL, spol. s r. o., Medveďovej 19, 851 04 
Bratislava, SK; 

(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 193480 
(151) 15.12.2000 
(156) 28.1.2019 
(180) 28.1.2029 
(210) 153-99 
(220) 28.1.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 6, 7, 8, 9, 11 
(511) 6 - Kovové potrubia a rúrové systémy, rúrové 

spojky a tvarovky, závlahové rúrky a hadice  
z kovu, závlahové konzoly. 
7 - Čerpadlá všetkých druhov mimo benzínových 
a palivových, najmä piestové, krídlové, plunže-
rové, rotačné, odstredivé jednostupňové a viac-
stupňové, monoblokové, pneumatické banské 
čerpadlá, kalové čerpadlá, špeciálne čerpadlá pre 
jadrovú energetiku, čerpacie agregáty, čerpacie 
agregáty s dieselovým motorom alebo elektro-
motorom, čerpacie stanice, súčasti a súčiastky 
čerpadiel, čerpacích agregátov, čerpacích staníc  
a vodární, napríklad nasávacie koše, priemyselné 
armatúry, pracovné valce, piesty, spätné klapky, 
ventily, vzdušníky, vodovodné a inštalačné za-
riadenia, hriadeľové spojky, kovoobrábacie a re-
zacie nástroje ako súčasti strojových zariadení, 
špeciálne a jednoúčelové stroje, najmä na opra-
covanie strojových dielcov, závlahové čerpacie 
agregáty, postrekovače, rozstrekovače, prístroje  
a zariadenia na hnojenie hnojovicou a využitie 
močovky, napríklad rozmetávadlá, čerpacie sú-
pravy na diaľkovú prepravu vody a pohonných 
hmôt zabudované v kontajneroch. 
8 - Raziace hroty ako súčasti ručných nástrojov, 
ručné postrekovače. 
9 - Benzínové a palivové čerpadlá, olejoznaky, 
vodoznaky, tlakové spínače, hydrometre. 
11 - Vodovodné zariadenia a ich časti a súčasti, 
pásové zavlažovače, prístroje a zariadenia na ume-
lé zavlažovanie. 

(540) 

  
 

(732) ISH PUMPS OLOMOUC a.s., Hybešova 1282/16, 
779 00 Olomouc, Hodolany, CZ; 

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

(111) 193550 
(151) 15.12.2000 
(156) 13.7.2018 
(180) 13.7.2028 
(210) 1890-98 
(220) 13.7.1998 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 9, 25 
(511) 9 - Počítače na bicykle. 

25 - Obuv na cyklistiku, čiapky a iné pokrývky 
hlavy a športové oblečenie, najmä košele, tričká, 
saká, bundy, nohavice a ponožky. 

(540) 

  
 

(732) SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-Cho, Sa-
kai, Osaka, JP; 

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

(111) 194134 
(151) 12.2.2001 
(156) 21.5.2018 
(180) 21.5.2028 
(210) 1332-98 
(220) 21.5.1998 
(442) 7.11.2000 
(450) 10.5.2001 

 7 (511) 30, 42 
(511) 30 - Pizza a pizzové výrobky; polevy, omáčky, 

prísady zahrnuté v triede 30; korenia; pizzové ces-
to a pizzový prášok; cestoviny a cestoviny ako zá-
kladné jedlá; hotové jedlá a občerstvenia zložené 
prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; dezerty 
a pudingy; zmrzlina; koláče, keksy; káva, čaj, cu-
kor; nápoje na báze čokolády alebo kávy; chlieb; 
cesnakový chlieb; špagety. 
42 - Reštauračné a zásobovacie služby; samoob-
služné reštaurácie; bufety, bary, kaviarne. 

(540) 

  
 

(732) PizzaExpress Limited, Hunton House, Highbrid-
ge Estate, Oxford Road, Uxbridge UB8 1LX, GB; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-
slava, SK; 
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(111) 195938 
(151) 12.7.2001 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1569-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 2, 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 2 - Prírodné živice v surovom stave, živicové roz-

toky (prírodné živice) v ľahko prchavých rozpúš-
ťadlách, farby minerálne, farby rastlinné, farby  
z miazgy, farbivá všetkých druhov a na všetky 
účely, najmä farbivá a tinktúry potravinárske, far-
bivá tekutín, tiež alkoholických likérov. 
3 - Čistiaca vodička, oleje na kozmetické účely, 
pasty, prášky, umývacie prípravky na toaletné úče-
ly, mydlá všetkých druhov a všetkých tvarov, 
mydlové náhradky, mydlové zmesi, šampóny te-
kuté alebo v prášku, voňavkársky tovar, ako aj zá-
kladné látky prírodné alebo syntetické na kvetino-
vé parfumy, vonné oleje, čistiace oleje, éterické 
oleje, éterické výťažky, éterické esencie, kozme-
tické prípravky všetkých druhov, napr. na kúpele, 
na opaľovanie, krémy, masky, esencie, prísady do 
kúpeľov, pomády, púdre, farbivá, vlasové vody - 
lotiony, toniká na vlasy, prípravky na regeneráciu 
a rast vlasov, prípravky na pestovanie vlasov, prí-
pravky na odstraňovanie lupín, toaletné farbivá 
vôbec - na vlasy, fúzy, na kozmetiku, ústne vody, 
zubné pasty, pilulky a prípravky na ošetrovanie, 
čistenie a dezinfekciu úst - nie medicinálne, rastli-
ny a rastlinné výťažky na kozmetické účely - napr. 
mäta, mätová silica, hygienické prípravky na 
osobnú hygienu. 
5 - Prípravky lekárnické, veterinárne a hygienické, 
chemicko-farmaceutické výrobky všetkých dru-
hov, preventívne preparáty na humánne a veteri-
nárne použitie, drogy farmaceutické, prírodné lie-
čivé prípravky a potraviny na osobitné výživové 
účely s liečivými účinkami, kôra, korene, kvety  
a okvetné lístky medicinálne, odvary farmaceutic-
ké, medicinálne a bylinné oleje, výťažky a šťavy, 
elixíry - lieky, masti lekárnické, medicinálne 
emulzie, medicinálne tinktúry, éterické roztoky - 
farmaceutické liečivé kapsuly a kvapky, nosové 
substancie, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické 
prípravky na odsunutie prejavov staroby, príprav-
ky na tvorbu krvi - farmaceutické prípravky  
z pramenitých vôd, žriedlových vôd - farmaceu-
tické prípravky z žriedlových vôd pre farmáciu, 
prípravky na kúpanie - farmaceutické kúpeľné lie-
čebné prípravky, liečebné prípravky do kúpeľov, 
kúpele z prírodných minerálnych vôd, medicinálne 
minerálne bahno a rašelinový výluh do kúpeľov, 
liečebné prísady do kúpeľov, medicinálne mine-
rálne vody upravené na liečebné účely, medicinál-
ne soli, minerálne soli na liečebné účely, diabetic-
ké prípravky pre liečebné účely, posilňujúce po-
traviny a extrakty s liečivým účinkom pre deti  
a chorých, posilňujúca soľ na žalúdok alebo na 
nervy, povzbudzujúce prípravky - farmaceutické 
prípravky podporujúce trávenie - farmaceutické 
potraviny na osobitné výživové účely s liečivými 
účinkami, terapeutické výťažky bohaté na rastlin-
né bielkoviny na výživu detí a chorých, farmaceu-
tické potraviny a farmaceutické potraviny na oso-
bitné výživové účely, dietetické potraviny s tera- 
 

peutickými účinkami, dietetické potraviny na oso-
bitné výživové účely s terapeutickými účinkami, 
nápoje a iné výrobky na liečebné účely, biologické 
potraviny a posilňujúce potraviny pre deti, cho-
rých a rekonvalescentov ovplyvňujúce fyziologic-
ké funkcie, liečebná výživa a špeciálne potraviny  
s terapeutickým účinkom pre chorých a rekonva-
lescentov, prípravky výživné obsahujúce enzýmy 
alebo biochemické katalyzátory pre deti a chorých, 
výživa pre deti s terapeutickým posilňujúcim 
účinkom, potraviny pre deti s terapeutickým diét-
nym účinkom, dojčenská výživa, potraviny pre ba-
toľatá, biologické výrobky na lekárnické účely, 
pastilky farmaceutické - tiež minerálne, bonbóny, 
oplátky a karamely na medicinálne účely, liečivé 
byliny, medicinálne čaje, medicinálne alkoholy, 
medicinálne vína, medicinálne sirupy, žuvačka 
liečebná, vitamínové prípravky, balzamy vrátane 
balzamov na spáleniny, vody na balzamovanie, 
čuchacie soli, farbivá a tinktúry medicinálne, dez-
infekčné prostriedky - lekárnické alebo veterinár-
ne, kŕmne prísady liečebné, hygienické prípravky 
pre lekárstvo, kozmetické prípravky na účely lie-
čebné, drogistické a kozmetické výrobky pre zdra-
vie a hygienu človeka s liečebným účinkom, zdra-
votné mydlá s terapeutickým účinkom, zdravotné 
šampóny s terapeutickým účinkom, zdravotné 
zubné pasty s terapeutickým účinkom, medicinál-
ne prípravky na ošetrovanie a dezinfekciu úst, me-
dicinálne pomády, dezodoranty iné ako na osobnú 
hygienu, prášok na pokožku - farmaceutické pro-
striedky proti lupinám - farmaceutické prostriedky 
proti mozoľom, prostriedky proti omrzlinám - 
farmaceutické vtieracie posilňujúce tekuté prí-
pravky pre športovcov s terapeutickým účinkom, 
prípravky na zmierňovanie bolestí, arómy do peči-
va s éterickými olejmi. 
16 - Tlačoviny vôbec - tiež reklamné a propagač-
né, tlačiarenské výrobky, časopisy vôbec, knihy 
všetkých druhov, brožúry, obaly na fľaše z vlnitej 
lepenky, papier na balenie fliaš, lekárske receptáre, 
lepenkové škatule, lepenkový razený tovar, inzert-
né listy, obrázky, obrazy všetkých druhov, rekla-
mné tlačivá, reklamné tlačoviny a papier, baliaci 
papier všetkých druhov, papier reklamný, papiere 
obchodné. 
29 - Konzervované, sušené a zavarené, zmrazené 
alebo premrazené ovocie a zelenina, ovocie a ze-
lenina v sirupe, ovocie a zelenina varené, zeleni-
nové šupky a zeleninové plátky, jedlé oleje, ras-
tlinné oleje potravinárske, rastlinné tuky jedlé, 
šťavy a rastlinné výťažky do požívatín zahrnuté  
v tejto triede, jedlé rastlinné výťažky zahrnuté  
v tejto triede, výživné extrakty obsiahnuté v tr. 29 
a používané na výživu, proteíny na výživu humán-
nu, čerstvé semená upravené na ľudskú výživu. 
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, nápoje 
pripravené z kávy, kakaa alebo čokolády, med 
pravý alebo umelý, sirup melasový, korenie všet-
kých druhov, potraviny na osobitné výživové úče-
ly obsiahnuté v tr. 30, prípravky aromatické - po-
travinárske, aromáty alebo arómy do nápojov iné 
ako éterické oleje, arómy do pečiva, bonbóny vše-
obecne - okrem farmaceutických, cukrárske vý-
robky, žuvacia guma a žuvacie tablety neliečebné, 
tablety cukrárske, výrobky zo sladkého drievka 
cukrárske, esencie do potravín - okrem esencií éte-
rických alebo éterických olejov, pastilky - cukro- 
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vinky, soli na výživu humánnu, potraviny s upra-
veným obsahom špecifických živín výlučne rast-
linného pôvodu zahrnuté v tejto triede, posilňujúce 
potraviny a výživné extrakty obsiahnuté v tr. 30, 
rastlinné výťažky na výživu ako prísada do jedál  
a potravín, balzamické látky používané ako prísa-
da vo výžive, proteín ako prísada do pokrmov - 
proteínové prípravky, nutričné prípravky pre výži-
vu ako prísada do potravín pre kulturistov. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 
potravinárstvo v nespracovanom stave, čerstvé by-
liny neliečebné, krmivá pre zvieratá vrátane vý-
živných doplnkov, výživné a posilňujúce látky  
a kŕmne výťažky pre zvieratá, krmivá všetkých 
druhov, kŕmne prísady neliečebné, potravinárske 
prípravky pre domáce zvieratá, soli minerálne pre 
zvieratá, výrobky lesnícke a poľnohospodárske  
s posilňujúcim účinkom v nespracovanom stave, 
živé rastliny. 
32 - Šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy  
a iné prípravky na prípravu nápojov, extrakty na 
výrobu bezliehových nápojov, minerálne vody prí-
rodné alebo umelé, nápoje osviežujúce, šťavy  
a výťažky rastlinné ako nápoje, dietetické nápoje 
neliečebné. 
33 - Alkoholické nápoje, alkoholické esencie a ex-
trakty, bylinná pálenka, bylinný likér, destiláty - 
nápoje, elixíry - alkoholické nápoje, esencie do pá-
leniek, liehoviny, šumivé nápoje s obsahom alko-
holu, vína okrem vín medicinálnych, tonizujúce 
vína, posilňujúce vína, žalúdočný likér, esencie  
a výťažky alkoholické, kapsuly a esencie na výro-
bu likérov, nápoje s malým obsahom alkoholu. 

(540) INSAM ELIXIR 
(732) Kameň mudrcov, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 195939 
(151) 12.7.2001 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1571-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 2, 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 2 - Prírodné živice v surovom stave, živicové roz-

toky (prírodné živice) v ľahko prchavých rozpúš-
ťadlách, farby minerálne, farby rastlinné, farby  
z miazgy, farbivá všetkých druhov a na všetky 
účely, najmä farbivá a tinktúry potravinárske, far-
bivá tekutín, tiež alkoholických likérov. 
3 - Čistiaca vodička, oleje na kozmetické účely, 
pasty, prášky, umývacie prípravky na toaletné úče-
ly, mydlá všetkých druhov a všetkých tvarov, 
mydlové náhradky, mydlové zmesi, šampóny te-
kuté alebo v prášku, voňavkársky tovar, ako aj zá-
kladné látky prírodné alebo syntetické na kvetino-
vé parfumy, vonné oleje, čistiace oleje, éterické 
oleje, éterické výťažky, éterické esencie, kozme-
tické prípravky všetkých druhov, napr. na kúpele, 
na opaľovanie, krémy, masky, esencie, prísady do 
kúpeľov, pomády, púdre, farbivá, vlasové vody - 
lotiony, toniká na vlasy, prípravky na regeneráciu 
a rast vlasov, prípravky na pestovanie vlasov, prí-
pravky na odstraňovanie lupín, toaletné farbivá  
 

vôbec - na vlasy, fúzy, na kozmetiku, ústne vody, 
zubné pasty, pilulky a prípravky na ošetrovanie, 
čistenie a dezinfekciu úst - nie medicinálne, rastli-
ny a rastlinné výťažky na kozmetické účely - napr. 
mäta, mätová silica, hygienické prípravky na 
osobnú hygienu. 
5 - Prípravky lekárnické, veterinárne a hygienické, 
chemicko-farmaceutické výrobky všetkých dru-
hov, preventívne preparáty na humánne a veteri-
nárne použitie, drogy farmaceutické, prírodné lie-
čivé prípravky a potraviny na osobitné výživové 
účely s liečivými účinkami, kôra, korene, kvety  
a okvetné lístky medicinálne, odvary farmaceutic-
ké, medicinálne a bylinné oleje, výťažky a šťavy, 
elixíry - lieky, masti lekárnické, medicinálne emul-
zie, medicinálne tinktúry, éterické roztoky - far-
maceutické liečivé kapsuly a kvapky, nosové sub-
stancie, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické prí-
pravky na odsunutie prejavov staroby, prípravky 
na tvorbu krvi - farmaceutické prípravky z prame-
nitých vôd, žriedlových vôd - farmaceutické prí-
pravky z žriedlových vôd pre farmáciu, prípravky 
na kúpanie - farmaceutické kúpeľné liečebné prí-
pravky, liečebné prípravky do kúpeľov, kúpele  
z prírodných minerálnych vôd, medicinálne mine-
rálne bahno a rašelinový výluh do kúpeľov, lie-
čebné prísady do kúpeľov, medicinálne minerálne 
vody upravené na liečebné účely, medicinálne soli, 
minerálne soli na liečebné účely, diabetické prí-
pravky pre liečebné účely, posilňujúce potraviny  
a extrakty s liečivým účinkom pre deti a chorých, 
posilňujúca soľ na žalúdok alebo na nervy, po-
vzbudzujúce prípravky - farmaceutické prípravky 
podporujúce trávenie - farmaceutické potraviny na 
osobitné výživové účely s liečivými účinkami, te-
rapeutické výťažky bohaté na rastlinné bielkoviny 
na výživu detí a chorých, farmaceutické potraviny 
a farmaceutické potraviny na osobitné výživové 
účely, dietetické potraviny s terapeutickými účin-
kami, dietetické potraviny na osobitné výživové 
účely s terapeutickými účinkami, nápoje a iné vý-
robky na liečebné účely, biologické potraviny  
a posilňujúce potraviny pre deti, chorých a rekon-
valescentov ovplyvňujúce fyziologické funkcie, 
liečebná výživa a špeciálne potraviny s terapeutic-
kým účinkom pre chorých a rekonvalescentov, 
prípravky výživné obsahujúce enzýmy alebo bio-
chemické katalyzátory pre deti a chorých, výživa 
pre deti s terapeutickým posilňujúcim účinkom, 
potraviny pre deti s terapeutickým diétnym účin-
kom, dojčenská výživa, potraviny pre batoľatá, 
biologické výrobky na lekárnické účely, pastilky 
farmaceutické - tiež minerálne, bonbóny, oplátky  
a karamely na medicinálne účely, liečivé byliny, 
medicinálne čaje, medicinálne alkoholy, medici-
nálne vína, medicinálne sirupy, žuvačka liečebná, 
vitamínové prípravky, balzamy vrátane balzamov 
na spáleniny, vody na balzamovanie, čuchacie so-
li, farbivá a tinktúry medicinálne, dezinfekčné pro-
striedky - lekárnické alebo veterinárne, kŕmne prí-
sady liečebné, hygienické prípravky pre lekárstvo, 
kozmetické prípravky na účely liečebné, drogistic-
ké a kozmetické výrobky pre zdravie a hygienu 
človeka s liečebným účinkom, zdravotné mydlá  
s terapeutickým účinkom, zdravotné šampóny s te-
rapeutickým účinkom, zdravotné zubné pasty s te-
rapeutickým účinkom, medicinálne prípravky na 
ošetrovanie a dezinfekciu úst, medicinálne pomá- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (obnovené ochranné známky) 249 
 

dy, dezodoranty iné ako na osobnú hygienu, prá-
šok na pokožku - farmaceutické prostriedky proti 
lupinám - farmaceutické prostriedky proti mozo-
ľom, prostriedky proti omrzlinám - farmaceutické 
vtieracie posilňujúce tekuté prípravky pre športo-
vcov s terapeutickým účinkom, prípravky na 
zmierňovanie bolestí, arómy do pečiva s éterický-
mi olejmi. 
16 - Tlačoviny vôbec - tiež reklamné a propagač-
né, tlačiarenské výrobky, časopisy vôbec, knihy 
všetkých druhov, brožúry, obaly na fľaše z vlnitej 
lepenky, papier na balenie fliaš, lekárske receptáre, 
lepenkové škatule, lepenkový razený tovar, inzert-
né listy, obrázky, obrazy všetkých druhov, reklam-
né tlačivá, reklamné tlačoviny a papier, baliaci pa-
pier všetkých druhov, papier reklamný, papiere 
obchodné. 
29 - Konzervované, sušené a zavarené, zmrazené 
alebo premrazené ovocie a zelenina, ovocie a ze-
lenina v sirupe, ovocie a zelenina varené, zeleni-
nové šupky a zeleninové plátky, jedlé oleje, rast-
linné oleje potravinárske, rastlinné tuky jedlé, šťa-
vy a rastlinné výťažky do požívatín zahrnuté v tej-
to triede, jedlé rastlinné výťažky zahrnuté v tejto 
triede, výživné extrakty obsiahnuté v tr. 29 a po- 
užívané na výživu, proteíny na výživu humánnu, 
čerstvé semená upravené na ľudskú výživu. 
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, nápoje 
pripravené z kávy, kakaa alebo čokolády, med 
pravý alebo umelý, sirup melasový, korenie všet-
kých druhov, potraviny na osobitné výživové úče-
ly obsiahnuté v tr. 30, prípravky aromatické - po-
travinárske, aromáty alebo arómy do nápojov iné 
ako éterické oleje, arómy do pečiva, bonbóny vše-
obecne - okrem farmaceutických, cukrárske vý-
robky, žuvacia guma a žuvacie tablety neliečebné, 
tablety cukrárske, výrobky zo sladkého drievka 
cukrárske, esencie do potravín - okrem esencií éte-
rických alebo éterických olejov, pastilky - cukro-
vinky, soli na výživu humánnu, potraviny s upra-
veným obsahom špecifických živín výlučne rast-
linného pôvodu zahrnuté v tejto triede, posilňujúce 
potraviny a výživné extrakty obsiahnuté v tr. 30, 
rastlinné výťažky na výživu ako prísada do jedál  
a potravín, balzamické látky používané ako prísa-
da vo výžive, proteín ako prísada do pokrmov - 
proteínové prípravky, nutričné prípravky pre výži-
vu ako prísada do potravín pre kulturistov. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 
potravinárstvo v nespracovanom stave, čerstvé by-
liny neliečebné, krmivá pre zvieratá vrátane vý-
živných doplnkov, výživné a posilňujúce látky  
a kŕmne výťažky pre zvieratá, krmivá všetkých 
druhov, kŕmne prísady neliečebné, potravinárske 
prípravky pre domáce zvieratá, soli minerálne pre 
zvieratá, výrobky lesnícke a poľnohospodárske  
s posilňujúcim účinkom v nespracovanom stave, 
živé rastliny. 
32 - Šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy  
a iné prípravky na prípravu nápojov, extrakty na 
výrobu bezliehových nápojov, minerálne vody prí-
rodné alebo umelé, nápoje osviežujúce, šťavy  
a výťažky rastlinné ako nápoje, dietetické nápoje 
neliečebné. 
33 - Alkoholické nápoje, alkoholické esencie a ex-
trakty, bylinná pálenka, bylinný likér, destiláty - 
nápoje, elixíry - alkoholické nápoje, esencie do pá-
leniek, liehoviny, šumivé nápoje s obsahom alko- 
 

holu, vína okrem vín medicinálnych, tonizujúce 
vína, posilňujúce vína, žalúdočný likér, esencie  
a výťažky alkoholické, kapsuly a esencie na výro-
bu likérov, nápoje s malým obsahom alkoholu. 

(540) 

  
 

(732) Kameň mudrcov, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 195940 
(151) 12.7.2001 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1572-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 2, 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 2 - Prírodné živice v surovom stave, živicové 

roztoky (prírodné živice) v ľahko prchavých roz-
púšťadlách, farby minerálne, farby rastlinné, far-
by z miazgy, farbivá všetkých druhov a na všetky 
účely, najmä farbivá a tinktúry potravinárske, 
farbivá tekutín, tiež alkoholických likérov. 
3 - Čistiaca vodička, oleje na kozmetické účely, 
pasty, prášky, umývacie prípravky na toaletné 
účely, mydlá všetkých druhov a všetkých tvarov, 
mydlové náhradky, mydlové zmesi, šampóny te-
kuté alebo v prášku, voňavkársky tovar, ako aj 
základné látky prírodné alebo syntetické na kve-
tinové parfumy, vonné oleje, čistiace oleje, éte-
rické oleje, éterické výťažky, éterické esencie, 
kozmetické prípravky všetkých druhov, napr. na 
kúpele, na opaľovanie, krémy, masky, esencie, 
prísady do kúpeľov, pomády, púdre, farbivá, vla-
sové vody - lotiony, toniká na vlasy, prípravky na 
regeneráciu a rast vlasov, prípravky na pestova-
nie vlasov, prípravky na odstraňovanie lupín, toa-
letné farbivá vôbec - na vlasy, fúzy, na kozmeti-
ku, ústne vody, zubné pasty, pilulky a prípravky 
na ošetrovanie, čistenie a dezinfekciu úst - nie 
medicinálne, rastliny a rastlinné výťažky na koz-
metické účely - napr. mäta, mätová silica, hygie-
nické prípravky na osobnú hygienu. 
5 - Prípravky lekárnické, veterinárne a hygienic-
ké, chemicko-farmaceutické výrobky všetkých 
druhov, preventívne preparáty na humánne a ve-
terinárne použitie, drogy farmaceutické, prírodné 
liečivé prípravky a potraviny na osobitné výživo-
vé účely s liečivými účinkami, kôra, korene, kve-
ty a okvetné lístky medicinálne, odvary farmace-
utické, medicinálne a bylinné oleje, výťažky a šťa-
vy, elixíry - lieky, masti lekárnické, medicinálne 
emulzie, medicinálne tinktúry, éterické roztoky -  
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farmaceutické liečivé kapsuly a kvapky, nosové 
substancie, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické 
prípravky na odsunutie prejavov staroby, prí-
pravky na tvorbu krvi - farmaceutické prípravky 
z pramenitých vôd, žriedlových vôd - farmaceu-
tické prípravky z žriedlových vôd pre farmáciu, 
prípravky na kúpanie - farmaceutické kúpeľné 
liečebné prípravky, liečebné prípravky do kúpe-
ľov, kúpele z prírodných minerálnych vôd, medi-
cinálne minerálne bahno a rašelinový výluh do 
kúpeľov, liečebné prísady do kúpeľov, medici-
nálne minerálne vody upravené na liečebné úče-
ly, medicinálne soli, minerálne soli na liečebné 
účely, diabetické prípravky pre liečebné účely, 
posilňujúce potraviny a extrakty s liečivým účin-
kom pre deti a chorých, posilňujúca soľ na žalú-
dok alebo na nervy, povzbudzujúce prípravky - 
farmaceutické prípravky podporujúce trávenie - 
farmaceutické potraviny na osobitné výživové 
účely s liečivými účinkami, terapeutické výťažky 
bohaté na rastlinné bielkoviny na výživu detí  
a chorých, farmaceutické potraviny a farmaceu-
tické potraviny na osobitné výživové účely, die-
tetické potraviny s terapeutickými účinkami, die-
tetické potraviny na osobitné výživové účely s te-
rapeutickými účinkami, nápoje a iné výrobky na 
liečebné účely, biologické potraviny a posilňujú-
ce potraviny pre deti, chorých a rekonvalescen-
tov ovplyvňujúce fyziologické funkcie, liečebná 
výživa a špeciálne potraviny s terapeutickým 
účinkom pre chorých a rekonvalescentov, príprav-
ky výživné obsahujúce enzýmy alebo biochemické 
katalyzátory pre deti a chorých, výživa pre deti  
s terapeutickým posilňujúcim účinkom, potraviny 
pre deti s terapeutickým diétnym účinkom, doj-
čenská výživa, potraviny pre batoľatá, biologické 
výrobky na lekárnické účely, pastilky farmaceu-
tické - tiež minerálne, bonbóny, oplátky a karame-
ly na medicinálne účely, liečivé byliny, medicinál-
ne čaje, medicinálne alkoholy, medicinálne vína, 
medicinálne sirupy, žuvačka liečebná, vitamínové 
prípravky, balzamy vrátane balzamov na spáleni-
ny, vody na balzamovanie, čuchacie soli, farbivá  
a tinktúry medicinálne, dezinfekčné prostriedky - 
lekárnické alebo veterinárne, kŕmne prísady lie-
čebné, hygienické prípravky pre lekárstvo, kozme-
tické prípravky na účely liečebné, drogistické  
a kozmetické výrobky pre zdravie a hygienu člo-
veka s liečebným účinkom, zdravotné mydlá s te-
rapeutickým účinkom, zdravotné šampóny s tera-
peutickým účinkom, zdravotné zubné pasty s tera-
peutickým účinkom, medicinálne prípravky na 
ošetrovanie a dezinfekciu úst, medicinálne pomá-
dy, dezodoranty iné ako na osobnú hygienu, prá-
šok na pokožku - farmaceutické prostriedky proti 
lupinám - farmaceutické prostriedky proti mozo-
ľom, prostriedky proti omrzlinám - farmaceutické 
vtieracie posilňujúce tekuté prípravky pre športo-
vcov s terapeutickým účinkom, prípravky na 
zmierňovanie bolestí, arómy do pečiva s éterický-
mi olejmi. 
16 - Tlačoviny vôbec - tiež reklamné a propagač-
né, tlačiarenské výrobky, časopisy vôbec, knihy 
všetkých druhov, brožúry, obaly na fľaše z vlnitej 
lepenky, papier na balenie fliaš, lekárske receptáre, 
lepenkové škatule, lepenkový razený tovar, inzert-
né listy, obrázky, obrazy všetkých druhov, reklam- 
 

né tlačivá, reklamné tlačoviny a papier, baliaci pa-
pier všetkých druhov, papier reklamný, papiere 
obchodné. 
29 - Konzervované, sušené a zavarené, zmrazené 
alebo premrazené ovocie a zelenina, ovocie a ze-
lenina v sirupe, ovocie a zelenina varené, zeleni-
nové šupky a zeleninové plátky, jedlé oleje, rast-
linné oleje potravinárske, rastlinné tuky jedlé, šťa-
vy a rastlinné výťažky do požívatín zahrnuté v tej-
to triede, jedlé rastlinné výťažky zahrnuté v tejto 
triede, výživné extrakty obsiahnuté v tr. 29 a po-
užívané na výživu, proteíny na výživu humánnu, 
čerstvé semená upravené na ľudskú výživu. 
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, nápoje 
pripravené z kávy, kakaa alebo čokolády, med 
pravý alebo umelý, sirup melasový, korenie všet-
kých druhov, potraviny na osobitné výživové úče-
ly obsiahnuté v tr. 30, prípravky aromatické - po-
travinárske, aromáty alebo arómy do nápojov iné 
ako éterické oleje, arómy do pečiva, bonbóny vše-
obecne - okrem farmaceutických, cukrárske vý-
robky, žuvacia guma a žuvacie tablety neliečebné, 
tablety cukrárske, výrobky zo sladkého drievka 
cukrárske, esencie do potravín - okrem esencií éte-
rických alebo éterických olejov, pastilky - cukro-
vinky, soli na výživu humánnu, potraviny s upra-
veným obsahom špecifických živín výlučne ras- 
tlinného pôvodu zahrnuté v tejto triede, posilňujú-
ce potraviny a výživné extrakty obsiahnuté v tr. 
30, rastlinné výťažky na výživu ako prísada do je-
dál a potravín, balzamické látky používané ako 
prísada vo výžive, proteín ako prísada do pokrmov 
- proteínové prípravky, nutričné prípravky pre vý-
živu ako prísada do potravín pre kulturistov. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 
potravinárstvo v nespracovanom stave, čerstvé by-
liny neliečebné, krmivá pre zvieratá vrátane vý-
živných doplnkov, výživné a posilňujúce látky  
a kŕmne výťažky pre zvieratá, krmivá všetkých 
druhov, kŕmne prísady neliečebné, potravinárske 
prípravky pre domáce zvieratá, soli minerálne pre 
zvieratá, výrobky lesnícke a poľnohospodárske  
s posilňujúcim účinkom v nespracovanom stave, 
živé rastliny. 
32 - Šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy  
a iné prípravky na prípravu nápojov, extrakty na 
výrobu bezliehových nápojov, minerálne vody prí-
rodné alebo umelé, nápoje osviežujúce, šťavy  
a výťažky rastlinné ako nápoje, dietetické nápoje 
neliečebné. 
33 - Alkoholické nápoje, alkoholické esencie a ex-
trakty, bylinná pálenka, bylinný likér, destiláty - 
nápoje, elixíry - alkoholické nápoje, esencie do pá-
leniek, liehoviny, šumivé nápoje s obsahom alko-
holu, vína okrem vín medicinálnych, tonizujúce 
vína, posilňujúce vína, žalúdočný likér, esencie  
a výťažky alkoholické, kapsuly a esencie na výro-
bu likérov, nápoje s malým obsahom alkoholu. 
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(540) 

  
 

(732) Kameň mudrcov, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 195941 
(151) 12.7.2001 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1573-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 2, 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 2 - Prírodné živice v surovom stave, živicové roz-

toky (prírodné živice) v ľahko prchavých rozpúš-
ťadlách, farby minerálne, farby rastlinné, farby  
z miazgy, farbivá všetkých druhov a na všetky 
účely, najmä farbivá a tinktúry potravinárske, far-
bivá tekutín, tiež alkoholických likérov. 
3 - Čistiaca vodička, oleje na kozmetické účely, 
pasty, prášky, umývacie prípravky na toaletné úče-
ly, mydlá všetkých druhov a všetkých tvarov, 
mydlové náhradky, mydlové zmesi, šampóny te-
kuté alebo v prášku, voňavkársky tovar, ako aj zá-
kladné látky prírodné alebo syntetické na kvetino-
vé parfumy, vonné oleje, čistiace oleje, éterické 
oleje, éterické výťažky, éterické esencie, kozme-
tické prípravky všetkých druhov, napr. na kúpele, 
na opaľovanie, krémy, masky, esencie, prísady do 
kúpeľov, pomády, púdre, farbivá, vlasové vody - 
lotiony, toniká na vlasy, prípravky na regeneráciu 
a rast vlasov, prípravky na pestovanie vlasov, prí-
pravky na odstraňovanie lupín, toaletné farbivá 
vôbec - na vlasy, fúzy, na kozmetiku, ústne vody, 
zubné pasty, pilulky a prípravky na ošetrovanie, 
čistenie a dezinfekciu úst - nie medicinálne, rastli-
ny a rastlinné výťažky na kozmetické účely - napr. 
mäta, mätová silica, hygienické prípravky na 
osobnú hygienu. 
5 - Prípravky lekárnické, veterinárne a hygienické, 
chemicko-farmaceutické výrobky všetkých dru-
hov, preventívne preparáty na humánne a veteri-
nárne použitie, drogy farmaceutické, prírodné lie-
čivé prípravky a potraviny na osobitné výživové 
účely s liečivými účinkami, kôra, korene, kvety  
a okvetné lístky medicinálne, odvary farmaceutic-
ké, medicinálne a bylinné oleje, výťažky a šťavy, 
elixíry - lieky, masti lekárnické, medicinálne emul-
zie, medicinálne tinktúry, éterické roztoky - farma-
ceutické liečivé kapsuly a kvapky, nosové substan-
cie, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické prípravky 
na odsunutie prejavov staroby, prípravky na tvorbu 
krvi - farmaceutické prípravky z pramenitých vôd, 
žriedlových vôd - farmaceutické prípravky z žried-
lových vôd pre farmáciu, prípravky na kúpanie -  
 

farmaceutické kúpeľné liečebné prípravky, liečeb-
né prípravky do kúpeľov, kúpele z prírodných mi-
nerálnych vôd, medicinálne minerálne bahno a ra-
šelinový výluh do kúpeľov, liečebné prísady do 
kúpeľov, medicinálne minerálne vody upravené na 
liečebné účely, medicinálne soli, minerálne soli na 
liečebné účely, diabetické prípravky pre liečebné 
účely, posilňujúce potraviny a extrakty s liečivým 
účinkom pre deti a chorých, posilňujúca soľ na ža-
lúdok alebo na nervy, povzbudzujúce prípravky - 
farmaceutické prípravky podporujúce trávenie - 
farmaceutické potraviny na osobitné výživové 
účely s liečivými účinkami, terapeutické výťažky 
bohaté na rastlinné bielkoviny na výživu detí  
a chorých, farmaceutické potraviny a farmaceutic-
ké potraviny na osobitné výživové účely, dietetic-
ké potraviny s terapeutickými účinkami, dietetické 
potraviny na osobitné výživové účely s terapeutic-
kými účinkami, nápoje a iné výrobky na liečebné 
účely, biologické potraviny a posilňujúce potravi-
ny pre deti, chorých a rekonvalescentov ovplyvňu-
júce fyziologické funkcie, liečebná výživa a špe-
ciálne potraviny s terapeutickým účinkom pre cho-
rých a rekonvalescentov, prípravky výživné obsa-
hujúce enzýmy alebo biochemické katalyzátory 
pre deti a chorých, výživa pre deti s terapeutickým 
posilňujúcim účinkom, potraviny pre deti s terape-
utickým diétnym účinkom, dojčenská výživa, po-
traviny pre batoľatá, biologické výrobky na lekár-
nické účely, pastilky farmaceutické - tiež minerál-
ne, bonbóny, oplátky a karamely na medicinálne 
účely, liečivé byliny, medicinálne čaje, medicinál-
ne alkoholy, medicinálne vína, medicinálne sirupy, 
žuvačka liečebná, vitamínové prípravky, balzamy 
vrátane balzamov na spáleniny, vody na balzamo-
vanie, čuchacie soli, farbivá a tinktúry medicinál-
ne, dezinfekčné prostriedky - lekárnické alebo ve-
terinárne, kŕmne prísady liečebné, hygienické prí-
pravky pre lekárstvo, kozmetické prípravky na 
účely liečebné, drogistické a kozmetické výrobky 
pre zdravie a hygienu človeka s liečebným účin-
kom, zdravotné mydlá s terapeutickým účinkom, 
zdravotné šampóny s terapeutickým účinkom, 
zdravotné zubné pasty s terapeutickým účinkom, 
medicinálne prípravky na ošetrovanie a dezinfek-
ciu úst, medicinálne pomády, dezodoranty iné ako 
na osobnú hygienu, prášok na pokožku - farmace-
utické prostriedky proti lupinám - farmaceutické 
prostriedky proti mozoľom, prostriedky proti 
omrzlinám - farmaceutické vtieracie posilňujúce 
tekuté prípravky pre športovcov s terapeutickým 
účinkom, prípravky na zmierňovanie bolestí, aró-
my do pečiva s éterickými olejmi. 
16 - Tlačoviny vôbec - tiež reklamné a propagač-
né, tlačiarenské výrobky, časopisy vôbec, knihy 
všetkých druhov, brožúry, obaly na fľaše z vlnitej 
lepenky, papier na balenie fliaš, lekárske receptáre, 
lepenkové škatule, lepenkový razený tovar, inzert-
né listy, obrázky, obrazy všetkých druhov, reklam-
né tlačivá, reklamné tlačoviny a papier, baliaci pa-
pier všetkých druhov, papier reklamný, papiere 
obchodné. 
29 - Konzervované, sušené a zavarené, zmrazené 
alebo premrazené ovocie a zelenina, ovocie a ze-
lenina v sirupe, ovocie a zelenina varené, zeleni-
nové šupky a zeleninové plátky, jedlé oleje, rast-
linné oleje potravinárske, rastlinné tuky jedlé, šťa-
vy a rastlinné výťažky do požívatín zahrnuté v tej- 
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to triede, jedlé rastlinné výťažky zahrnuté v tejto 
triede, výživné extrakty obsiahnuté v tr. 29 a po- 
užívané na výživu, proteíny na výživu humánnu, 
čerstvé semená upravené na ľudskú výživu. 
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, nápoje 
pripravené z kávy, kakaa alebo čokolády, med 
pravý alebo umelý, sirup melasový, korenie všet-
kých druhov, potraviny na osobitné výživové úče-
ly obsiahnuté v tr. 30, prípravky aromatické - po-
travinárske, aromáty alebo arómy do nápojov iné 
ako éterické oleje, arómy do pečiva, bonbóny vše-
obecne - okrem farmaceutických, cukrárske vý-
robky, žuvacia guma a žuvacie tablety neliečebné, 
tablety cukrárske, výrobky zo sladkého drievka 
cukrárske, esencie do potravín - okrem esencií éte-
rických alebo éterických olejov, pastilky - cukro-
vinky, soli na výživu humánnu, potraviny s upra-
veným obsahom špecifických živín výlučne rast-
linného pôvodu zahrnuté v tejto triede, posilňujúce 
potraviny a výživné extrakty obsiahnuté v tr. 30, 
rastlinné výťažky na výživu ako prísada do jedál  
a potravín, balzamické látky používané ako prísa-
da vo výžive, proteín ako prísada do pokrmov - 
proteínové prípravky, nutričné prípravky pre výži-
vu ako prísada do potravín pre kulturistov. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 
potravinárstvo v nespracovanom stave, čerstvé by-
liny neliečebné, krmivá pre zvieratá vrátane vý-
živných doplnkov, výživné a posilňujúce látky  
a kŕmne výťažky pre zvieratá, krmivá všetkých 
druhov, kŕmne prísady neliečebné, potravinárske 
prípravky pre domáce zvieratá, soli minerálne pre 
zvieratá, výrobky lesnícke a poľnohospodárske  
s posilňujúcim účinkom v nespracovanom stave, 
živé rastliny. 
32 - Šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy  
a iné prípravky na prípravu nápojov, extrakty na 
výrobu bezliehových nápojov, minerálne vody prí-
rodné alebo umelé, nápoje osviežujúce, šťavy  
a výťažky rastlinné ako nápoje, dietetické nápoje 
neliečebné. 
33 - Alkoholické nápoje, alkoholické esencie a ex-
trakty, bylinná pálenka, bylinný likér, destiláty - 
nápoje, elixíry - alkoholické nápoje, esencie do pá-
leniek, liehoviny, šumivé nápoje s obsahom alko-
holu, vína okrem vín medicinálnych, tonizujúce 
vína, posilňujúce vína, žalúdočný likér, esencie  
a výťažky alkoholické, kapsuly a esencie na výro-
bu likérov, nápoje s malým obsahom alkoholu. 

(540) ARCHAR-TAŠ 
(732) Kameň mudrcov, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 195943 
(151) 12.7.2001 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1575-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 2, 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 2 - Prírodné živice v surovom stave, živicové 

roztoky (prírodné živice) v ľahko prchavých roz-
púšťadlách, farby minerálne, farby rastlinné, far- 
 

 by z miazgy, farbivá všetkých druhov a na všetky 
účely, najmä farbivá a tinktúry potravinárske, 
farbivá tekutín, tiež alkoholických likérov. 
3 - Čistiaca vodička, oleje na kozmetické účely, 
pasty, prášky, umývacie prípravky na toaletné 
účely, mydlá všetkých druhov a všetkých tvarov, 
mydlové náhradky, mydlové zmesi, šampóny te-
kuté alebo v prášku, voňavkársky tovar, ako aj 
základné látky prírodné alebo syntetické na kve-
tinové parfumy, vonné oleje, čistiace oleje, éte-
rické oleje, éterické výťažky, éterické esencie, 
kozmetické prípravky všetkých druhov, napr. na 
kúpele, na opaľovanie, krémy, masky, esencie, 
prísady do kúpeľov, pomády, púdre, farbivá, vla-
sové vody - lotiony, toniká na vlasy, prípravky na 
regeneráciu a rast vlasov, prípravky na pestova-
nie vlasov, prípravky na odstraňovanie lupín, toa-
letné farbivá vôbec - na vlasy, fúzy, na kozmeti-
ku, ústne vody, zubné pasty, pilulky a prípravky 
na ošetrovanie, čistenie a dezinfekciu úst - nie 
medicinálne, rastliny a rastlinné výťažky na 
kozmetické účely - napr. mäta, mätová silica, hy-
gienické prípravky na osobnú hygienu. 
5 - Prípravky lekárnické, veterinárne a hygienic-
ké, chemicko-farmaceutické výrobky všetkých 
druhov, preventívne preparáty na humánne a ve-
terinárne použitie, drogy farmaceutické, prírodné 
liečivé prípravky a potraviny na osobitné výživo-
vé účely s liečivými účinkami, kôra, korene, kvety 
a okvetné lístky medicinálne, odvary farmaceutic-
ké, medicinálne a bylinné oleje, výťažky a šťavy, 
elixíry - lieky, masti lekárnické, medicinálne emul-
zie, medicinálne tinktúry, éterické roztoky - far-
maceutické liečivé kapsuly a kvapky, nosové sub-
stancie, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické prí-
pravky na odsunutie prejavov staroby, prípravky 
na tvorbu krvi - farmaceutické prípravky z prame-
nitých vôd, žriedlových vôd - farmaceutické prí-
pravky z žriedlových vôd pre farmáciu, prípravky 
na kúpanie - farmaceutické kúpeľné liečebné prí-
pravky, liečebné prípravky do kúpeľov, kúpele  
z prírodných minerálnych vôd, medicinálne mine-
rálne bahno a rašelinový výluh do kúpeľov, lie-
čebné prísady do kúpeľov, medicinálne minerálne 
vody upravené na liečebné účely, medicinálne soli, 
minerálne soli na liečebné účely, diabetické prí-
pravky pre liečebné účely, posilňujúce potraviny  
a extrakty s liečivým účinkom pre deti a chorých, 
posilňujúca soľ na žalúdok alebo na nervy, po-
vzbudzujúce prípravky - farmaceutické prípravky 
podporujúce trávenie - farmaceutické potraviny na 
osobitné výživové účely s liečivými účinkami, te-
rapeutické výťažky bohaté na rastlinné bielkoviny 
na výživu detí a chorých, farmaceutické potraviny 
a farmaceutické potraviny na osobitné výživové 
účely, dietetické potraviny s terapeutickými účin-
kami, dietetické potraviny na osobitné výživové 
účely s terapeutickými účinkami, nápoje a iné vý-
robky na liečebné účely, biologické potraviny  
a posilňujúce potraviny pre deti, chorých a rekon-
valescentov ovplyvňujúce fyziologické funkcie, 
liečebná výživa a špeciálne potraviny s terapeutic-
kým účinkom pre chorých a rekonvalescentov, 
prípravky výživné obsahujúce enzýmy alebo bio-
chemické katalyzátory pre deti a chorých, výživa 
pre deti s terapeutickým posilňujúcim účinkom, 
potraviny pre deti s terapeutickým diétnym účin-
kom, dojčenská výživa, potraviny pre batoľatá,  
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biologické výrobky na lekárnické účely, pastilky 
farmaceutické - tiež minerálne, bonbóny, oplátky 
a karamely na medicinálne účely, liečivé byliny, 
medicinálne čaje, medicinálne alkoholy, medici-
nálne vína, medicinálne sirupy, žuvačka liečebná, 
vitamínové prípravky, balzamy vrátane balzamov 
na spáleniny, vody na balzamovanie, čuchacie 
soli, farbivá a tinktúry medicinálne, dezinfekčné 
prostriedky - lekárnické alebo veterinárne, kŕmne 
prísady liečebné, hygienické prípravky pre lekár-
stvo, kozmetické prípravky na účely liečebné, 
drogistické a kozmetické výrobky pre zdravie  
a hygienu človeka s liečebným účinkom, zdra-
votné mydlá s terapeutickým účinkom, zdravotné 
šampóny s terapeutickým účinkom, zdravotné 
zubné pasty s terapeutickým účinkom, medici-
nálne prípravky na ošetrovanie a dezinfekciu úst, 
medicinálne pomády, dezodoranty iné ako na 
osobnú hygienu, prášok na pokožku - farmaceu-
tické prostriedky proti lupinám - farmaceutické 
prostriedky proti mozoľom, prostriedky proti 
omrzlinám - farmaceutické vtieracie posilňujúce 
tekuté prípravky pre športovcov s terapeutickým 
účinkom, prípravky na zmierňovanie bolestí, 
arómy do pečiva s éterickými olejmi. 
16 - Tlačoviny vôbec - tiež reklamné a propagač-
né, tlačiarenské výrobky, časopisy vôbec, knihy 
všetkých druhov, brožúry, obaly na fľaše z vlni-
tej lepenky, papier na balenie fliaš, lekárske re-
ceptáre, lepenkové škatule, lepenkový razený to-
var, inzertné listy, obrázky, obrazy všetkých dru-
hov, reklamné tlačivá, reklamné tlačoviny a pa-
pier, baliaci papier všetkých druhov, papier re-
klamný, papiere obchodné. 
29 - Konzervované, sušené a zavarené, zmrazené 
alebo premrazené ovocie a zelenina, ovocie a ze-
lenina v sirupe, ovocie a zelenina varené, zeleni-
nové šupky a zeleninové plátky, jedlé oleje, rast-
linné oleje potravinárske, rastlinné tuky jedlé, 
šťavy a rastlinné výťažky do požívatín zahrnuté  
v tejto triede, jedlé rastlinné výťažky zahrnuté  
v tejto triede, výživné extrakty obsiahnuté v tr. 29 
a používané na výživu, proteíny na výživu humán-
nu, čerstvé semená upravené na ľudskú výživu. 
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, nápoje 
pripravené z kávy, kakaa alebo čokolády, med 
pravý alebo umelý, sirup melasový, korenie všet-
kých druhov, potraviny na osobitné výživové 
účely obsiahnuté v tr. 30, prípravky aromatické - 
potravinárske, aromáty alebo arómy do nápojov 
iné ako éterické oleje, arómy do pečiva, bonbóny 
všeobecne - okrem farmaceutických, cukrárske 
výrobky, žuvacia guma a žuvacie tablety nelie-
čebné, tablety cukrárske, výrobky zo sladkého 
drievka cukrárske, esencie do potravín - okrem 
esencií éterických alebo éterických olejov, pas-
tilky - cukrovinky, soli na výživu humánnu, po-
traviny s upraveným obsahom špecifických živín 
výlučne rastlinného pôvodu zahrnuté v tejto trie-
de, posilňujúce potraviny a výživné extrakty ob-
siahnuté v tr. 30, rastlinné výťažky na výživu ako 
prísada do jedál a potravín, balzamické látky po-
užívané ako prísada vo výžive, proteín ako prísa-
da do pokrmov - proteínové prípravky, nutričné 
prípravky pre výživu ako prísada do potravín pre 
kulturistov. 
 
 
 

31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy 
pre potravinárstvo v nespracovanom stave, čer-
stvé byliny neliečebné, krmivá pre zvieratá vrá-
tane výživných doplnkov, výživné a posilňujúce 
látky a kŕmne výťažky pre zvieratá, krmivá všet-
kých druhov, kŕmne prísady neliečebné, potravi-
nárske prípravky pre domáce zvieratá, soli mine-
rálne pre zvieratá, výrobky lesnícke a poľnohos-
podárske s posilňujúcim účinkom v nespracova-
nom stave, živé rastliny. 
32 - Šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy  
a iné prípravky na prípravu nápojov, extrakty na 
výrobu bezliehových nápojov, minerálne vody 
prírodné alebo umelé, nápoje osviežujúce, šťavy 
a výťažky rastlinné ako nápoje, dietetické nápoje 
neliečebné. 
33 - Alkoholické nápoje, alkoholické esencie a ex-
trakty, bylinná pálenka, bylinný likér, destiláty - 
nápoje, elixíry - alkoholické nápoje, esencie do 
páleniek, liehoviny, šumivé nápoje s obsahom 
alkoholu, vína okrem vín medicinálnych, tonizujú-
ce vína, posilňujúce vína, žalúdočný likér, esencie 
a výťažky alkoholické, kapsuly a esencie na výro-
bu likérov, nápoje s malým obsahom alkoholu. 

(540) 

  
 

(732) Kameň mudrcov, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 195944 
(151) 12.7.2001 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1576-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 2, 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 2 - Prírodné živice v surovom stave, živicové 

roztoky (prírodné živice) v ľahko prchavých roz-
púšťadlách, farby minerálne, farby rastlinné, far-
by z miazgy, farbivá všetkých druhov a na všetky 
účely, najmä farbivá a tinktúry potravinárske, 
farbivá tekutín, tiež alkoholických likérov. 
3 - Čistiaca vodička, oleje na kozmetické účely, 
pasty, prášky, umývacie prípravky na toaletné 
účely, mydlá všetkých druhov a všetkých tvarov, 
mydlové náhradky, mydlové zmesi, šampóny te-
kuté alebo v prášku, voňavkársky tovar, ako aj 
základné látky prírodné alebo syntetické na kve-
tinové parfumy, vonné oleje, čistiace oleje, éte-
rické oleje, éterické výťažky, éterické esencie, 
kozmetické prípravky všetkých druhov, napr. na 
kúpele, na opaľovanie, krémy, masky, esencie, 
prísady do kúpeľov, pomády, púdre, farbivá, vla- 
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sové vody - lotiony, toniká na vlasy, prípravky na 
regeneráciu a rast vlasov, prípravky na pestova-
nie vlasov, prípravky na odstraňovanie lupín, toa-
letné farbivá vôbec - na vlasy, fúzy, na kozmeti-
ku, ústne vody, zubné pasty, pilulky a prípravky 
na ošetrovanie, čistenie a dezinfekciu úst - nie 
medicinálne, rastliny a rastlinné výťažky na 
kozmetické účely - napr. mäta, mätová silica, hy-
gienické prípravky na osobnú hygienu. 
5 - Prípravky lekárnické, veterinárne a hygienické, 
chemicko-farmaceutické výrobky všetkých dru-
hov, preventívne preparáty na humánne a veteri-
nárne použitie, drogy farmaceutické, prírodné lie-
čivé prípravky a potraviny na osobitné výživové 
účely s liečivými účinkami, kôra, korene, kvety  
a okvetné lístky medicinálne, odvary farmaceutic-
ké, medicinálne a bylinné oleje, výťažky a šťavy, 
elixíry - lieky, masti lekárnické, medicinálne 
emulzie, medicinálne tinktúry, éterické roztoky - 
farmaceutické liečivé kapsuly a kvapky, nosové 
substancie, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické 
prípravky na odsunutie prejavov staroby, príprav-
ky na tvorbu krvi - farmaceutické prípravky z pra-
menitých vôd, žriedlových vôd - farmaceutické 
prípravky z žriedlových vôd pre farmáciu, prí-
pravky na kúpanie - farmaceutické kúpeľné lie-
čebné prípravky, liečebné prípravky do kúpeľov, 
kúpele z prírodných minerálnych vôd, medicinálne 
minerálne bahno a rašelinový výluh do kúpeľov, 
liečebné prísady do kúpeľov, medicinálne mine-
rálne vody upravené na liečebné účely, medicinál-
ne soli, minerálne soli na liečebné účely, diabetic-
ké prípravky pre liečebné účely, posilňujúce po-
traviny a extrakty s liečivým účinkom pre deti  
a chorých, posilňujúca soľ na žalúdok alebo na 
nervy, povzbudzujúce prípravky - farmaceutické 
prípravky podporujúce trávenie - farmaceutické 
potraviny na osobitné výživové účely s liečivými 
účinkami, terapeutické výťažky bohaté na rastlin-
né bielkoviny na výživu detí a chorých, farmaceu-
tické potraviny a farmaceutické potraviny na oso-
bitné výživové účely, dietetické potraviny s tera-
peutickými účinkami, dietetické potraviny na oso-
bitné výživové účely s terapeutickými účinkami, 
nápoje a iné výrobky na liečebné účely, biologické 
potraviny a posilňujúce potraviny pre deti, cho-
rých a rekonvalescentov ovplyvňujúce fyziologic-
ké funkcie, liečebná výživa a špeciálne potraviny  
s terapeutickým účinkom pre chorých a rekonva-
lescentov, prípravky výživné obsahujúce enzýmy 
alebo biochemické katalyzátory pre deti a chorých, 
výživa pre deti s terapeutickým posilňujúcim 
účinkom, potraviny pre deti s terapeutickým diét-
nym účinkom, dojčenská výživa, potraviny pre ba-
toľatá, biologické výrobky na lekárnické účely, 
pastilky farmaceutické - tiež minerálne, bonbóny, 
oplátky a karamely na medicinálne účely, liečivé 
byliny, medicinálne čaje, medicinálne alkoholy, 
medicinálne vína, medicinálne sirupy, žuvačka 
liečebná, vitamínové prípravky, balzamy vrátane 
balzamov na spáleniny, vody na balzamovanie, 
čuchacie soli, farbivá a tinktúry medicinálne, dez-
infekčné prostriedky - lekárnické alebo veterinár-
ne, kŕmne prísady liečebné, hygienické prípravky 
pre lekárstvo, kozmetické prípravky na účely lie-
čebné, drogistické a kozmetické výrobky pre zdra-
vie a hygienu človeka s liečebným účinkom, zdra-
votné mydlá s terapeutickým účinkom, zdravotné  
 

šampóny s terapeutickým účinkom, zdravotné 
zubné pasty s terapeutickým účinkom, medicinál-
ne prípravky na ošetrovanie a dezinfekciu úst, me-
dicinálne pomády, dezodoranty iné ako na osobnú 
hygienu, prášok na pokožku - farmaceutické pros-
triedky proti lupinám - farmaceutické prostriedky 
proti mozoľom, prostriedky proti omrzlinám - 
farmaceutické vtieracie posilňujúce tekuté prí-
pravky pre športovcov s terapeutickým účinkom, 
prípravky na zmierňovanie bolestí, arómy do peči-
va s éterickými olejmi. 
16 - Tlačoviny vôbec - tiež reklamné a propagač-
né, tlačiarenské výrobky, časopisy vôbec, knihy 
všetkých druhov, brožúry, obaly na fľaše z vlnitej 
lepenky, papier na balenie fliaš, lekárske receptáre, 
lepenkové škatule, lepenkový razený tovar, inzert-
né listy, obrázky, obrazy všetkých druhov, reklam-
né tlačivá, reklamné tlačoviny a papier, baliaci pa-
pier všetkých druhov, papier reklamný, papiere 
obchodné. 
29 - Konzervované, sušené a zavarené, zmrazené 
alebo premrazené ovocie a zelenina, ovocie a ze-
lenina v sirupe, ovocie a zelenina varené, zeleni-
nové šupky a zeleninové plátky, jedlé oleje, ras-
tlinné oleje potravinárske, rastlinné tuky jedlé, 
šťavy a rastlinné výťažky do požívatín zahrnuté v 
tejto triede, jedlé rastlinné výťažky zahrnuté v tejto 
triede, výživné extrakty obsiahnuté v tr. 29 a po-
užívané na výživu, proteíny na výživu humánnu, 
čerstvé semená upravené na ľudskú výživu. 
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, nápoje 
pripravené z kávy, kakaa alebo čokolády, med 
pravý alebo umelý, sirup melasový, korenie všet-
kých druhov, potraviny na osobitné výživové úče-
ly obsiahnuté v tr. 30, prípravky aromatické - po-
travinárske, aromáty alebo arómy do nápojov iné 
ako éterické oleje, arómy do pečiva, bonbóny vše-
obecne - okrem farmaceutických, cukrárske vý-
robky, žuvacia guma a žuvacie tablety neliečebné, 
tablety cukrárske, výrobky zo sladkého drievka 
cukrárske, esencie do potravín - okrem esencií éte-
rických alebo éterických olejov, pastilky - cukro-
vinky, soli na výživu humánnu, potraviny s upra-
veným obsahom špecifických živín výlučne rast-
linného pôvodu zahrnuté v tejto triede, posilňujúce 
potraviny a výživné extrakty obsiahnuté v tr. 30, 
rastlinné výťažky na výživu ako prísada do jedál  
a potravín, balzamické látky používané ako prísa-
da vo výžive, proteín ako prísada do pokrmov - 
proteínové prípravky, nutričné prípravky pre výži-
vu ako prísada do potravín pre kulturistov. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 
potravinárstvo v nespracovanom stave, čerstvé by-
liny neliečebné, krmivá pre zvieratá vrátane vý-
živných doplnkov, výživné a posilňujúce látky  
a kŕmne výťažky pre zvieratá, krmivá všetkých 
druhov, kŕmne prísady neliečebné, potravinárske 
prípravky pre domáce zvieratá, soli minerálne pre 
zvieratá, výrobky lesnícke a poľnohospodárske  
s posilňujúcim účinkom v nespracovanom stave, 
živé rastliny. 
32 - Šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy  
a iné prípravky na prípravu nápojov, extrakty na 
výrobu bezliehových nápojov, minerálne vody prí-
rodné alebo umelé, nápoje osviežujúce, šťavy  
a výťažky rastlinné ako nápoje, dietetické nápoje 
neliečebné. 
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33 - Alkoholické nápoje, alkoholické esencie a ex-
trakty, bylinná pálenka, bylinný likér, destiláty - 
nápoje, elixíry - alkoholické nápoje, esencie do pá-
leniek, liehoviny, šumivé nápoje s obsahom alko-
holu, vína okrem vín medicinálnych, tonizujúce 
vína, posilňujúce vína, žalúdočný likér, esencie  
a výťažky alkoholické, kapsuly a esencie na výro-
bu likérov, nápoje s malým obsahom alkoholu. 

(540) 

  
 

(732) Kameň mudrcov, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 195945 
(151) 12.7.2001 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1578-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 2, 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 2 - Prírodné živice v surovom stave, živicové 

roztoky (prírodné živice) v ľahko prchavých roz-
púšťadlách, farby minerálne, farby rastlinné, far-
by z miazgy, farbivá všetkých druhov a na všetky 
účely, najmä farbivá a tinktúry potravinárske, 
farbivá tekutín, tiež alkoholických likérov. 
3 - Čistiaca vodička, oleje na kozmetické účely, 
pasty, prášky, umývacie prípravky na toaletné 
účely, mydlá všetkých druhov a všetkých tvarov, 
mydlové náhradky, mydlové zmesi, šampóny te-
kuté alebo v prášku, voňavkársky tovar, ako aj 
základné látky prírodné alebo syntetické na kve-
tinové parfumy, vonné oleje, čistiace oleje, éte-
rické oleje, éterické výťažky, éterické esencie, 
kozmetické prípravky všetkých druhov, napr. na 
kúpele, na opaľovanie, krémy, masky, esencie, 
prísady do kúpeľov, pomády, púdre, farbivá, vla-
sové vody - lotiony, toniká na vlasy, prípravky na 
regeneráciu a rast vlasov, prípravky na pestova-
nie vlasov, prípravky na odstraňovanie lupín, toa-
letné farbivá vôbec - na vlasy, fúzy, na kozmetiku, 
ústne vody, zubné pasty, pilulky a prípravky na 
ošetrovanie, čistenie a dezinfekciu úst - nie medi-
cinálne, rastliny a rastlinné výťažky na kozmetické 
účely - napr. mäta, mätová silica, hygienické prí-
pravky na osobnú hygienu. 
5 - Prípravky lekárnické, veterinárne a hygienické, 
chemicko-farmaceutické výrobky všetkých dru-
hov, preventívne preparáty na humánne a veteri-
nárne použitie, drogy farmaceutické, prírodné lie-
čivé prípravky a potraviny na osobitné výživové 
účely s liečivými účinkami, kôra, korene, kvety  
a okvetné lístky medicinálne, odvary farmaceutic-
ké, medicinálne a bylinné oleje, výťažky a šťavy, 
elixíry - lieky, masti lekárnické, medicinálne emul-
zie, medicinálne tinktúry, éterické roztoky - far- 
 

maceutické liečivé kapsuly a kvapky, nosové sub-
stancie, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické prí-
pravky na odsunutie prejavov staroby, prípravky 
na tvorbu krvi - farmaceutické prípravky z prame-
nitých vôd, žriedlových vôd - farmaceutické prí-
pravky z žriedlových vôd pre farmáciu, prípravky 
na kúpanie - farmaceutické kúpeľné liečebné prí-
pravky, liečebné prípravky do kúpeľov, kúpele  
z prírodných minerálnych vôd, medicinálne mine-
rálne bahno a rašelinový výluh do kúpeľov, lie-
čebné prísady do kúpeľov, medicinálne minerálne 
vody upravené na liečebné účely, medicinálne soli, 
minerálne soli na liečebné účely, diabetické prí-
pravky pre liečebné účely, posilňujúce potraviny  
a extrakty s liečivým účinkom pre deti a chorých, 
posilňujúca soľ na žalúdok alebo na nervy, po-
vzbudzujúce prípravky - farmaceutické prípravky 
podporujúce trávenie - farmaceutické potraviny na 
osobitné výživové účely s liečivými účinkami, te-
rapeutické výťažky bohaté na rastlinné bielkoviny 
na výživu detí a chorých, farmaceutické potraviny 
a farmaceutické potraviny na osobitné výživové 
účely, dietetické potraviny s terapeutickými účin-
kami, dietetické potraviny na osobitné výživové 
účely s terapeutickými účinkami, nápoje a iné vý-
robky na liečebné účely, biologické potraviny  
a posilňujúce potraviny pre deti, chorých a rekon-
valescentov ovplyvňujúce fyziologické funkcie, 
liečebná výživa a špeciálne potraviny s terapeutic-
kým účinkom pre chorých a rekonvalescentov, 
prípravky výživné obsahujúce enzýmy alebo bio-
chemické katalyzátory pre deti a chorých, výživa 
pre deti s terapeutickým posilňujúcim účinkom, 
potraviny pre deti s terapeutickým diétnym účin-
kom, dojčenská výživa, potraviny pre batoľatá, 
biologické výrobky na lekárnické účely, pastilky 
farmaceutické - tiež minerálne, bonbóny, oplátky  
a karamely na medicinálne účely, liečivé byliny, 
medicinálne čaje, medicinálne alkoholy, medici-
nálne vína, medicinálne sirupy, žuvačka liečebná, 
vitamínové prípravky, balzamy vrátane balzamov 
na spáleniny, vody na balzamovanie, čuchacie so-
li, farbivá a tinktúry medicinálne, dezinfekčné pro-
striedky - lekárnické alebo veterinárne, kŕmne prí-
sady liečebné, hygienické prípravky pre lekárstvo, 
kozmetické prípravky na účely liečebné, drogistic-
ké a kozmetické výrobky pre zdravie a hygienu 
človeka s liečebným účinkom, zdravotné mydlá  
s terapeutickým účinkom, zdravotné šampóny s te-
rapeutickým účinkom, zdravotné zubné pasty s te-
rapeutickým účinkom, medicinálne prípravky na 
ošetrovanie a dezinfekciu úst, medicinálne pomá-
dy, dezodoranty iné ako na osobnú hygienu, prá-
šok na pokožku - farmaceutické prostriedky proti 
lupinám - farmaceutické prostriedky proti mozo-
ľom, prostriedky proti omrzlinám - farmaceutické 
vtieracie posilňujúce tekuté prípravky pre športo-
vcov s terapeutickým účinkom, prípravky na 
zmierňovanie bolestí, arómy do pečiva s éterický-
mi olejmi. 
16 - Tlačoviny vôbec - tiež reklamné a propagač-
né, tlačiarenské výrobky, časopisy vôbec, knihy 
všetkých druhov, brožúry, obaly na fľaše z vlnitej 
lepenky, papier na balenie fliaš, lekárske receptáre, 
lepenkové škatule, lepenkový razený tovar, inzert-
né listy, obrázky, obrazy všetkých druhov, reklam-
né tlačivá, reklamné tlačoviny a papier, baliaci pa-
pier všetkých druhov, papier reklamný, papiere 
obchodné. 
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29 - Konzervované, sušené a zavarené, zmrazené 
alebo premrazené ovocie a zelenina, ovocie a ze-
lenina v sirupe, ovocie a zelenina varené, zeleni-
nové šupky a zeleninové plátky, jedlé oleje, rast-
linné oleje potravinárske, rastlinné tuky jedlé, šťa-
vy a rastlinné výťažky do požívatín zahrnuté v tej-
to triede, jedlé rastlinné výťažky zahrnuté v tejto 
triede, výživné extrakty obsiahnuté v tr. 29 a po-
užívané na výživu, proteíny na výživu humánnu, 
čerstvé semená upravené na ľudskú výživu. 
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, nápoje 
pripravené z kávy, kakaa alebo čokolády, med 
pravý alebo umelý, sirup melasový, korenie všet-
kých druhov, potraviny na osobitné výživové úče-
ly obsiahnuté v tr. 30, prípravky aromatické - po-
travinárske, aromáty alebo arómy do nápojov iné 
ako éterické oleje, arómy do pečiva, bonbóny vše-
obecne - okrem farmaceutických, cukrárske vý-
robky, žuvacia guma a žuvacie tablety neliečebné, 
tablety cukrárske, výrobky zo sladkého drievka 
cukrárske, esencie do potravín - okrem esencií éte-
rických alebo éterických olejov, pastilky - cukro-
vinky, soli na výživu humánnu, potraviny s upra-
veným obsahom špecifických živín výlučne ras-
tlinného pôvodu zahrnuté v tejto triede, posilňujú-
ce potraviny a výživné extrakty obsiahnuté v tr. 
30, rastlinné výťažky na výživu ako prísada do je-
dál a potravín, balzamické látky používané ako 
prísada vo výžive, proteín ako prísada do pokrmov 
- proteínové prípravky, nutričné prípravky pre vý-
živu ako prísada do potravín pre kulturistov. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 
potravinárstvo v nespracovanom stave, čerstvé by-
liny neliečebné, krmivá pre zvieratá vrátane vý-
živných doplnkov, výživné a posilňujúce látky  
a kŕmne výťažky pre zvieratá, krmivá všetkých 
druhov, kŕmne prísady neliečebné, potravinárske 
prípravky pre domáce zvieratá, soli minerálne pre 
zvieratá, výrobky lesnícke a poľnohospodárske  
s posilňujúcim účinkom v nespracovanom stave, 
živé rastliny. 
32 - Šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy  
a iné prípravky na prípravu nápojov, extrakty na 
výrobu bezliehových nápojov, minerálne vody prí-
rodné alebo umelé, nápoje osviežujúce, šťavy  
a výťažky rastlinné ako nápoje, dietetické nápoje 
neliečebné. 
33 - Alkoholické nápoje, alkoholické esencie a ex-
trakty, bylinná pálenka, bylinný likér, destiláty - 
nápoje, elixíry - alkoholické nápoje, esencie do pá-
leniek, liehoviny, šumivé nápoje s obsahom alko-
holu, vína okrem vín medicinálnych, tonizujúce 
vína, posilňujúce vína, žalúdočný likér, esencie  
a výťažky alkoholické, kapsuly a esencie na výro-
bu likérov, nápoje s malým obsahom alkoholu. 

(540) 

  
 

(732) Kameň mudrcov, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bra-
tislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 195946 
(151) 12.7.2001 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1579-98 
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 7 (511) 2, 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 2 - Prírodné živice v surovom stave, živicové roz-

toky (prírodné živice) v ľahko prchavých rozpúš-
ťadlách, farby minerálne, farby rastlinné, farby  
z miazgy, farbivá všetkých druhov a na všetky 
účely, najmä farbivá a tinktúry potravinárske, far-
bivá tekutín, tiež alkoholických likérov. 
3 - Čistiaca vodička, oleje na kozmetické účely, 
pasty, prášky, umývacie prípravky na toaletné úče-
ly, mydlá všetkých druhov a všetkých tvarov, 
mydlové náhradky, mydlové zmesi, šampóny te-
kuté alebo v prášku, voňavkársky tovar, ako aj zá-
kladné látky prírodné alebo syntetické na kvetino-
vé parfumy, vonné oleje, čistiace oleje, éterické 
oleje, éterické výťažky, éterické esencie, kozme-
tické prípravky všetkých druhov, napr. na kúpele, 
na opaľovanie, krémy, masky, esencie, prísady do 
kúpeľov, pomády, púdre, farbivá, vlasové vody - 
lotiony, toniká na vlasy, prípravky na regeneráciu 
a rast vlasov, prípravky na pestovanie vlasov, prí-
pravky na odstraňovanie lupín, toaletné farbivá 
vôbec - na vlasy, fúzy, na kozmetiku, ústne vody, 
zubné pasty, pilulky a prípravky na ošetrovanie, 
čistenie a dezinfekciu úst - nie medicinálne, rastli-
ny a rastlinné výťažky na kozmetické účely - napr. 
mäta, mätová silica, hygienické prípravky na 
osobnú hygienu. 
5 - Prípravky lekárnické, veterinárne a hygienické, 
chemicko-farmaceutické výrobky všetkých dru-
hov, preventívne preparáty na humánne a veteri-
nárne použitie, drogy farmaceutické, prírodné lie-
čivé prípravky a potraviny na osobitné výživové 
účely s liečivými účinkami, kôra, korene, kvety  
a okvetné lístky medicinálne, odvary farmaceutic-
ké, medicinálne a bylinné oleje, výťažky a šťavy, 
elixíry - lieky, masti lekárnické, medicinálne 
emulzie, medicinálne tinktúry, éterické roztoky - 
farmaceutické liečivé kapsuly a kvapky, nosové 
substancie, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické 
prípravky na odsunutie prejavov staroby, príprav-
ky na tvorbu krvi - farmaceutické prípravky z pra-
menitých vôd, žriedlových vôd - farmaceutické 
prípravky z žriedlových vôd pre farmáciu, prí-
pravky na kúpanie - farmaceutické kúpeľné lie-
čebné prípravky, liečebné prípravky do kúpeľov, 
kúpele z prírodných minerálnych vôd, medicinálne 
minerálne bahno a rašelinový výluh do kúpeľov, 
liečebné prísady do kúpeľov, medicinálne mine-
rálne vody upravené na liečebné účely, medicinál-
ne soli, minerálne soli na liečebné účely, diabetic-
ké prípravky pre liečebné účely, posilňujúce po-
traviny a extrakty s liečivým účinkom pre deti  
a chorých, posilňujúca soľ na žalúdok alebo na 
nervy, povzbudzujúce prípravky - farmaceutické 
prípravky podporujúce trávenie - farmaceutické 
potraviny na osobitné výživové účely s liečivými 
účinkami, terapeutické výťažky bohaté na rastlin-
né bielkoviny na výživu detí a chorých, farmaceu-
tické potraviny a farmaceutické potraviny na oso- 
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bitné výživové účely, dietetické potraviny s tera-
peutickými účinkami, dietetické potraviny na oso-
bitné výživové účely s terapeutickými účinkami, 
nápoje a iné výrobky na liečebné účely, biologické 
potraviny a posilňujúce potraviny pre deti, cho-
rých a rekonvalescentov ovplyvňujúce fyziologic-
ké funkcie, liečebná výživa a špeciálne potraviny  
s terapeutickým účinkom pre chorých a rekonva-
lescentov, prípravky výživné obsahujúce enzýmy 
alebo biochemické katalyzátory pre deti a chorých, 
výživa pre deti s terapeutickým posilňujúcim 
účinkom, potraviny pre deti s terapeutickým diét-
nym účinkom, dojčenská výživa, potraviny pre ba-
toľatá, biologické výrobky na lekárnické účely, 
pastilky farmaceutické - tiež minerálne, bonbóny, 
oplátky a karamely na medicinálne účely, liečivé 
byliny, medicinálne čaje, medicinálne alkoholy, 
medicinálne vína, medicinálne sirupy, žuvačka 
liečebná, vitamínové prípravky, balzamy vrátane 
balzamov na spáleniny, vody na balzamovanie, 
čuchacie soli, farbivá a tinktúry medicinálne, dez-
infekčné prostriedky - lekárnické alebo veterinár-
ne, kŕmne prísady liečebné, hygienické prípravky 
pre lekárstvo, kozmetické prípravky na účely lie-
čebné, drogistické a kozmetické výrobky pre zdra-
vie a hygienu človeka s liečebným účinkom, zdra-
votné mydlá s terapeutickým účinkom, zdravotné 
šampóny s terapeutickým účinkom, zdravotné 
zubné pasty s terapeutickým účinkom, medicinál-
ne prípravky na ošetrovanie a dezinfekciu úst, me-
dicinálne pomády, dezodoranty iné ako na osobnú 
hygienu, prášok na pokožku - farmaceutické pros-
triedky proti lupinám - farmaceutické prostriedky 
proti mozoľom, prostriedky proti omrzlinám - 
farmaceutické vtieracie posilňujúce tekuté prí-
pravky pre športovcov s terapeutickým účinkom, 
prípravky na zmierňovanie bolestí, arómy do peči-
va s éterickými olejmi. 
16 - Tlačoviny vôbec - tiež reklamné a propagač-
né, tlačiarenské výrobky, časopisy vôbec, knihy 
všetkých druhov, brožúry, obaly na fľaše z vlnitej 
lepenky, papier na balenie fliaš, lekárske receptáre, 
lepenkové škatule, lepenkový razený tovar, inzert-
né listy, obrázky, obrazy všetkých druhov, reklam-
né tlačivá, reklamné tlačoviny a papier, baliaci pa-
pier všetkých druhov, papier reklamný, papiere 
obchodné. 
29 - Konzervované, sušené a zavarené, zmrazené 
alebo premrazené ovocie a zelenina, ovocie a ze-
lenina v sirupe, ovocie a zelenina varené, zeleni-
nové šupky a zeleninové plátky, jedlé oleje, rast-
linné oleje potravinárske, rastlinné tuky jedlé, šťa-
vy a rastlinné výťažky do požívatín zahrnuté v tej-
to triede, jedlé rastlinné výťažky zahrnuté v tejto 
triede, výživné extrakty obsiahnuté v tr. 29 a po-
užívané na výživu, proteíny na výživu humánnu, 
čerstvé semená upravené na ľudskú výživu. 
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky, nápoje 
pripravené z kávy, kakaa alebo čokolády, med 
pravý alebo umelý, sirup melasový, korenie všet-
kých druhov, potraviny na osobitné výživové úče-
ly obsiahnuté v tr. 30, prípravky aromatické - po-
travinárske, aromáty alebo arómy do nápojov iné 
ako éterické oleje, arómy do pečiva, bonbóny vše-
obecne - okrem farmaceutických, cukrárske vý-
robky, žuvacia guma a žuvacie tablety neliečebné, 
tablety cukrárske, výrobky zo sladkého drievka 
cukrárske, esencie do potravín - okrem esencií éte- 
 

rických alebo éterických olejov, pastilky - cukro-
vinky, soli na výživu humánnu, potraviny s upra-
veným obsahom špecifických živín výlučne ras-
tlinného pôvodu zahrnuté v tejto triede, posilňujú-
ce potraviny a výživné extrakty obsiahnuté v tr. 
30, rastlinné výťažky na výživu ako prísada do je-
dál a potravín, balzamické látky používané ako 
prísada vo výžive, proteín ako prísada do pokrmov 
- proteínové prípravky, nutričné prípravky pre vý-
živu ako prísada do potravín pre kulturistov. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 
potravinárstvo v nespracovanom stave, čerstvé by-
liny neliečebné, krmivá pre zvieratá vrátane vý-
živných doplnkov, výživné a posilňujúce látky  
a kŕmne výťažky pre zvieratá, krmivá všetkých 
druhov, kŕmne prísady neliečebné, potravinárske 
prípravky pre domáce zvieratá, soli minerálne pre 
zvieratá, výrobky lesnícke a poľnohospodárske  
s posilňujúcim účinkom v nespracovanom stave, 
živé rastliny. 
32 - Šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy  
a iné prípravky na prípravu nápojov, extrakty na 
výrobu bezliehových nápojov, minerálne vody prí-
rodné alebo umelé, nápoje osviežujúce, šťavy  
a výťažky rastlinné ako nápoje, dietetické nápoje 
neliečebné. 
33 - Alkoholické nápoje, alkoholické esencie a ex-
trakty, bylinná pálenka, bylinný likér, destiláty - 
nápoje, elixíry - alkoholické nápoje, esencie do pá-
leniek, liehoviny, šumivé nápoje s obsahom alko-
holu, vína okrem vín medicinálnych, tonizujúce 
vína, posilňujúce vína, žalúdočný likér, esencie  
a výťažky alkoholické, kapsuly a esencie na výro-
bu likérov, nápoje s malým obsahom alkoholu. 

(540) 

  
 

(732) Kameň mudrcov, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 196921 
(151) 15.10.2001 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1585-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 10.7.2001 
(450) 7.1.2002 

 7 (511) 3, 5, 16 
(511) 3 - Čistiaca vodička, oleje na kozmetické účely, 

pasty, prášky, umývacie prípravky na toaletné 
účely, mydlá všetkých druhov a všetkých tvarov, 
mydlové náhradky, mydlové zmesi, šampóny te-
kuté alebo v prášku, voňavkársky tovar, ako aj 
základné látky prírodné alebo syntetické na kve-
tinové parfumy, vonné oleje, éterické oleje, čis-
tiace oleje, éterické výťažky, éterické esencie, 
kozmetické prípravky všetkých druhov (napr. do 
kúpeľov, na opaľovanie, krémy, masky, esencie,  
 



258 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

 prísady do kúpeľov, pomády, púdre, farbivá), vla-
sové vody (lotions), toniká na vlasy, prípravky na 
regeneráciu a rast vlasov, prípravky na pestovanie 
vlasov, prípravky na odstraňovanie lupín, toaletné 
farbivá vôbec (na vlasy, fúzy, pre kozmetiku), úst-
ne vody, zubné pasty, pilulky a prípravky na ošet-
rovanie, čistenie a dezinfekciu úst (nie medicinál-
ne), rastliny a rastlinné výťažky na kozmetické 
účely (napr. mäta, mätová silica). 
5 - Prípravky lekárnické, veterinárne a hygienické, 
chemicko-farmaceutické výrobky všetkých dru-
hov, preventívne preparáty na humánne a veteri-
nárne použitie, drogy farmaceutické, prírodné lie-
čivé prípravky a potraviny na osobitné výživové 
účely s liečivými účinkami, kôra, korene, kvety  
a okvetné lístky medicinálne, odvary (farm.), me-
dicinálne a bylinné oleje, výťažky a šťavy, elixíry 
(lieky), masti lekárnické, medicinálne emulzie, 
medicinálne tinktúry, éterické roztoky (farm.), lie-
čivé kapsuly a kvapky, nosové substancie, hojivé 
náplasti, polyopoterapeutické prípravky na odsu-
nutie prejavov staroby, prípravky na tvorbu krvi 
(farm.), prípravky z pramenitých vôd (zo žriedlo-
vých vôd) (farm.), prípravky zo žriedlových vôd 
pre farmáciu, prípravky na kúpanie (farm.), kú-
peľné liečebné prípravky, liečebné prípravky do 
kúpeľov, kúpele z prírodných minerálnych vôd, 
medicinálne minerálne bahno a rašelinový výluh 
do kúpeľov, liečebné prísady do kúpeľov, medici-
nálne minerálne vody upravené na liečebné účely, 
medicinálne soli, minerálne soli na liečebné účely, 
diabetické prípravky na liečebné účely, posilňujú-
ce potraviny a extrakty s liečivým účinkom pre de-
ti a chorých, posilňujúca soľ na žalúdok alebo na 
nervy, povzbudzujúce prípravky (farm.), prípravky 
podporujúce trávenie (farm.), potraviny na osobit-
né výživové účely s liečivými účinkami, terapeu-
tické výťažky bohaté na rastlinné bielkoviny na 
výživu detí a chorých, farmaceutické potraviny  
a farmaceutické potraviny na osobitné výživové 
účely, dietetické potraviny s terapeutickými účin-
kami, dietetické potraviny na osobitné výživové 
účely s terapeutickými účinkami, nápoje a iné vý-
robky na liečebné účely, biologické potraviny  
a posilňujúce potraviny pre deti, chorých a rekon-
valescentov ovplyvňujúce fyziologické funkcie, 
liečebná výživa a špeciálne potraviny s terapeutic-
kým účinkom pre chorých a rekonvalescentov, 
prípravky výživné obsahujúce enzýmy alebo bio-
chemické katalyzátory pre deti a chorých, výživa 
pre deti s terapeutickým posilňujúcim účinkom, 
potraviny pre deti s terapeutickým diétnym účin-
kom, dojčenská výživa, potraviny pre batoľatá, 
biologické výrobky na lekárnické účely, pastilky 
farmaceutické (tiež minerálne), bonbóny, oplátky 
a karamelky na medicinálne účely, liečivé byliny, 
medicinálne čaje, medicinálne alkoholy, medici-
nálne vína, medicinálne sirupy, žuvačky liečivé, 
vitamínové prípravky, balzamy vrátane balzamov 
na spáleniny, balzamické vody, čuchacie soli, far-
bivá a tinktúry medicinálne, dezinfekčné pros- 
triedky (lekárnické alebo veterinárne), kŕmne prí-
sady liečebné, hygienické prípravky pre lekárstvo, 
hygienické prípravky pre osobnú hygienu zahrnuté 
v tejto triede, kozmetické prípravky na účely lie-
čebné, drogistické a kozmetické výrobky pre zdra-
vie a hygienu človeka s liečivým účinkom, zdra-
votné mydlá s terapeutickým účinkom, zdravotné  
 

šampóny s terapeutickým účinkom, zdravotné zub-
né pasty s terapeutickým účinkom, medicinálne 
prípravky na ošetrovanie a dezinfekciu úst, medi-
cinálne pomády, dezodoranty iné ako na osobnú 
hygienu, prášok na pokožku (farm.), prostriedky 
proti lupinám (farm.), prostriedky proti mozoľom, 
prostriedky proti omrzlinám (farm.), vtieracie po-
silňujúce tekuté prípravky pre športovcov s tera-
peutickým účinkom, prípravky na zmierňovanie 
bolestí. 
16 - Tlačoviny vôbec (tiež reklamné a propagač-
né), tlačiarenské výrobky, časopisy vôbec, knihy 
všetkých druhov, brožúry, obaly na fľaše z vlnitej 
lepenky, papier na balenie fliaš, lekárske receptáre, 
lepenkové škatule, lepenkový razený tovar, inzert-
né listy, obrázky, obrazy všetkých druhov, rekla-
mné tlačivá, reklamné tlačoviny a papier, baliaci 
papier všetkých druhov, papier reklamný, papiere 
obchodné. 

(540) 

  
 

(732) Kameň mudrcov, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 200091 
(151) 6.9.2002 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1577-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

 7 (511) 2, 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 2 - Farby minerálne, farby rastlinné, farby z miaz-

gy, farbivá potravinárske, farbivá do tekutín, tiež 
do alkoholických likérov, všetko uvedené v tab-
letách, či spracované do tabliet. 
3 - Umývacie prípravky na toaletné účely, koz-
metické prípravky (napr. na kúpele, prísady do 
kúpeľov), toniká na vlasy, prípravky na regene-
ráciu a rast vlasov, prípravky na pestovanie vla-
sov, prípravky na odstraňovanie lupín, pilulky na 
ošetrovanie, čistenie a dezinfekciu úst (nie medi-
cinálne), rastlinné výťažky na kozmetické účely, 
všetko uvedené obsiahnuté v tabletách, či spra-
cované do tabliet. 
5 - Prípravky lekárnické a veterinárne, chemicko-
farmaceutické výrobky, preventívne preparáty na 
humánne a veterinárne použitie, drogy farmaceu-
tické, prírodné liečivé prípravky a potraviny na 
osobitné výživové účely s liečivými účinkami, 
kôra, korene, kvety a okvetné lístky medicinálne, 
medicinálne a bylinné oleje, výťažky a šťavy, 
elixíry (lieky), liečivé kapsuly, polyopoterapeu-
tické prípravky na odsunutie prejavov staroby, 
farmaceutické prípravky na tvorbu krvi, medici- 
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nálne soli, minerálne soli na liečebné účely, dia-
betické prípravky na liečebné účely, posilňujúce 
potraviny a extrakty s liečebným účinkom pre 
deti a chorých, farmaceutické povzbudzujúce 
prípravky, farmaceutické prípravky podporujúce 
trávenie, potraviny na osobitné výživové účely  
s liečebnými účinkami, terapeutické výťažky bo-
haté na rastlinné bielkoviny na výživu detí a cho-
rých, farmaceutické potraviny a farmaceutické 
potraviny na osobitné výživové účely, dietetické 
potraviny s terapeutickými účinkami, dietetické 
potraviny na osobitné výživové účely s terapeu-
tickými účinkami, nápoje na liečebné účely, bio-
logické potraviny a posilňujúce potraviny pre de-
ti, chorých a rekonvalescentov ovplyvňujúce fy-
ziologické funkcie, liečebná výživa a špeciálne 
potraviny s terapeutickým účinkom pre chorých  
a rekonvalescentov, prípravky výživné obsahujú-
ce enzýmy alebo biochemické katalyzátory pre 
deti a chorých, výživa pre deti s terapeutickým 
posilňujúcim účinkom, potraviny pre deti s tera-
peutickým diétnym účinkom, dojčenská výživa, 
potraviny pre batoľatá, biologické výrobky na le-
kárnické účely, pastilky farmaceutické (tiež mi-
nerálne), liečivé byliny, medicinálne čaje, vita-
mínové prípravky, balzamy vrátane balzamov na 
spáleniny, kŕmne prísady liečebné, farmaceutické 
prostriedky proti lupinám, prípravky na zmierňo-
vanie bolestí. 
16 - Tlačoviny vôbec (tiež reklamné a propagač-
né), tlačiarenské výrobky, časopisy vôbec, knihy, 
brožúry, obaly na fľaše z vlnitej lepenky, papier na 
balenie fliaš, lekárske receptáre, lepenkové škatu-
le, lepenkový razený tovar, inzertné listy, obrázky, 
obrazy, reklamné tlačivá, reklamné tlačoviny a pa-
pier, baliaci papier všetkých druhov, papier reklam-
ný, papiere obchodné. 
29 - Sušené ovocie a zelenina, jedlé oleje, rastlinné 
oleje potravinárske, rastlinné tuky jedlé, šťavy  
a rastlinné výťažky do požívatín zahrnuté v tejto 
triede, jedlé rastlinné výťažky zahrnuté v tejto 
triede, výživné extrakty obsiahnuté v triede 29  
a používané na výživu, proteíny na výživu humánnu. 
30 - Čaj, med umelý, potraviny na osobitné výži-
vové účely obsiahnuté v triede 30, prípravky aro-
matické (potravinárske), cukrárske výrobky, žuva-
cie tablety neliečebné, tablety cukrárske, pastilky 
(cukrovinky), potraviny s upraveným obsahom 
špecifických živín organického pôvodu používané 
ako prísada vo výžive, tabletované posilňujúce po-
traviny a výživné extrakty obsiahnuté v triede 30, 
rastlinné výťažky na výživu ako prísada do jedál  
a potravín, balzamické látky používané ako prísa-
da vo výžive, proteín ako prísada do pokrmov 
(proteínové prípravky), nutričné prípravky na vý-
živu ako prísada do potravín pre kulturistov. 
31 - Krmivá pre zvieratá vrátane výživných do-
plnkov, výživné a posilňujúce látky a kŕmne vý-
ťažky pre zvieratá, kŕmne prísady neliečebné, po-
travinárske prípravky pre domáce zvieratá, soli 
minerálne pre zvieratá. 
32 - Šumivé a iné nealkoholické nápoje, prípravky 
na prípravu nápojov, extrakty na výrobu bezlieho-
vých nápojov, nápoje osviežujúce, šťavy a výťaž-
ky rastlinné ako nápoj, dietetické nápoje nelie-
čebné. 
33 - Tabletovaná esencia do páleniek, tabletova-
né výťažky na výrobu likérov. 
 

(540) 

  
 

(732) Kameň mudrcov, s. r. o., Košická 6, 821 09 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 222565 
(151) 16.9.2008 
(156) 20.3.2018 
(180) 20.3.2028 
(210) 550-2008 
(220) 20.3.2008 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 1, 19 
(511) 1 - Chemické prípravky pre priemysel, najmä na 

použitie do cementu a pri výrobe betónu; chemic-
ké prísady do cementových a maltových zmesí  
s výnimkou farieb a olejov; spojovacie činidlá na 
priemyselné účely. 
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä cement, 
balený cement, cementové omietky, suché cemen-
tové a maltové zmesi. 

(540) Multicem 
(732) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 222566 
(151) 16.9.2008 
(156) 20.3.2018 
(180) 20.3.2028 
(210) 551-2008 
(220) 20.3.2008 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 1, 19 
(511) 1 - Chemické prípravky pre priemysel najmä na 

použitie do cementu a pri výrobe betónu; che-
mické prísady do cementových a maltových zmesí 
s výnimkou farieb a olejov; spojovacie činidlá na 
priemyselné účely. 
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä cement, 
balený cement, cementové omietky, suché cemen-
tové a maltové zmesi. 

(540) Extracem 
(732) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 222567 
(151) 16.9.2008 
(156) 20.3.2018 
(180) 20.3.2028 
(210) 552-2008 
(220) 20.3.2008 
(442) 6.6.2008 
 



260 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

(450) 6.11.2008 
 9 (511) 1, 19 

(511) 1 - Chemické prípravky pre priemysel najmä na 
použitie do cementu a pri výrobe betónu; chemic-
ké prísady do cementových a maltových zmesí  
s výnimkou farieb a olejov; spojovacie činidlá na 
priemyselné účely. 
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä cement, 
balený cement, cementové omietky, suché ce-
mentové a maltové zmesi. 

(540) Profimalt 
(732) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 222807 
(151) 13.10.2008 
(156) 6.5.2018 
(180) 6.5.2028 
(210) 880-2008 
(220) 6.5.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 6, 11, 35 
(511) 6 - Kovové stavebné obklady. 

11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia; vykuro-
vacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; ventilá-
tory (klimatizácia); ventilátory ako časti vetra-
cích zariadení. 
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky). 

(540) Tisan 
(732) T i s a n d t spol. s r.o., Zámocká 1889/1, 036 01 

Martin, SK; 
 
 

(111) 222863 
(151) 13.10.2008 
(156) 28.1.2018 
(180) 28.1.2028 
(210) 171-2008 
(220) 28.1.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 39, 41, 43 
(511) 39 - Autobusová doprava, automobilová prepra-

va, organizovanie ciest, osobná doprava, prena-
jímanie plavidiel, prenájom automobilov, prená-
jom dopravných prostriedkov, preprava cestujú-
cich, sprevádzanie turistov, sprostredkovanie 
prepravy, uskladňovanie plavidiel, zájazdy. 
41 - Diskotéky, estrády, fotografická reportáž, in-
formácie o možnostiach rekreácie, informácie  
o možnostiach rozptýlenia, klubové služby, me-
ranie času na športových podujatiach, nahrávanie 
videopások, organizovanie a vedenie koncertov, 
organizovanie a vedenie konferencií, organizo-
vanie a vedenie kongresov, organizovanie a vede-
nie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, 
organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, 
organizovanie plesov, organizovanie predstavení, 
organizovanie športových súťaží, zábavné parky,  
 
 

plánovanie a organizovanie večierkov, požičiava-
nie športového výstroja s výnimkou dopravných 
prostriedkov, služby prázdninových táborov, pre-
nájom štadiónov, prevádzkovanie športových za-
riadení, služby na oddych a rekreáciu, služby 
športovísk, tvorba videofilmov. 
43 - Služby barov, bufety, hotelierske služby, pre-
vádzkovanie kempingov, motelové služby, pen-
zióny, poskytovanie hotelového ubytovania, práz-
dninové tábory, ubytovacie služby, prenájom pre-
nosných stavieb, prenájom stoličiek, stolov, ob-
rusov a sklenených výrobkov, prenájom turistic-
kých stanov, príprava a dodávka jedál na objed-
návku do domu, rezervácia hotelov, rezervácia 
penziónov, turistické ubytovne. 

(540) 

  
 

(732) ACTION LAND, s. r. o., Na hrádzi 174, 851 10 
Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223019 
(151) 13.10.2008 
(156) 17.1.2018 
(180) 17.1.2028 
(210) 5038-2008 
(220) 17.1.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické produkty, kardiovaskulárne 

produkty ako liečivá. 

(540) ROSIX 
(732) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223107 
(151) 11.11.2008 
(156) 19.3.2018 
(180) 19.3.2028 
(210) 5282-2008 
(220) 19.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 35, 36, 37, 42 
(511) 35 - Reklama, obchodný manažment a podnikové 

poradenstvo, prieskum trhu. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom 
nehnuteľností, realitné kancelárie, správa majet-
ku, investovanie kapitálu. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebný 
dozor, stavebné informácie. 
42 - Expertízy (inžinierske práce). 
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(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 223109 
(151) 11.11.2008 
(156) 19.3.2018 
(180) 19.3.2028 
(210) 5284-2008 
(220) 19.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 35, 36, 37, 42 
(511) 35 - Reklama, obchodný manažment a podnikové 

poradenstvo, prieskum trhu. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom ne-
hnuteľností, realitné kancelárie, správa majetku, 
investovanie kapitálu. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebný 
dozor, stavebné informácie. 
42 - Expertízy (inžinierske práce). 

(540) 

  
 

(591) červená, sivá 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 223311 
(151) 12.11.2008 
(156) 19.3.2018 
(180) 19.3.2028 
(210) 5292-2008 
(220) 19.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 35, 36, 37, 42 
(511) 35 - Reklama, obchodný manažment a podnikové 

poradenstvo, prieskum trhu. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom 
nehnuteľností, realitné kancelárie, správa majet-
ku, investovanie kapitálu. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebný 
dozor, stavebné informácie. 
42 - Expertízy (inžinierske práce). 

(540) 

  
 

(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 
Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223312 
(151) 12.11.2008 
(156) 19.3.2018 
(180) 19.3.2028 
(210) 5293-2008 
(220) 19.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 35, 36, 37, 42 
(511) 35 - Reklama, obchodný manažment a podnikové 

poradenstvo, prieskum trhu. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom 
nehnuteľností, realitné kancelárie, správa majet-
ku, investovanie kapitálu. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebný 
dozor, stavebné informácie. 
42 - Expertízy (inžinierske práce). 

(540) 

  
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 223392 
(151) 10.12.2008 
(156) 19.3.2018 
(180) 19.3.2028 
(210) 5290-2008 
(220) 19.3.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 35, 36, 37, 42 
(511) 35 - Reklama, obchodný manažment a podnikové 

poradenstvo, prieskum trhu. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom 
nehnuteľností, realitné kancelárie, správa majet-
ku, investovanie kapitálu. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebný 
dozor, stavebné informácie. 
42 - Expertízy (inžinierske práce). 

(540) 

  
 

(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 
Bratislava, SK; 
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(111) 223394 
(151) 10.12.2008 
(156) 18.6.2018 
(180) 18.6.2028 
(210) 5776-2008 
(220) 18.6.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 29, 35 
(511) 5 - Potravinové doplnky na posilnenie imunitné-

ho systému; dietetické prípravky na lekárske úče-
ly, potravinové prípravky na lekárske účely; lie-
čivá pre ľudskú potrebu. 
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely 
obsahujúce výťažky z húb s prídavkom vitamí-
nov alebo minerálov, alebo stopových prvkov. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými to-
varmi. 

(540) Imunoglukan P4H 
(732) PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 

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

 
 

(111) 223471 
(151) 11.12.2008 
(156) 11.4.2018 
(180) 11.4.2028 
(210) 672-2008 
(220) 11.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 16, 25, 28, 35, 41, 43, 44 
(511) 16 - Inštruktážne listy a karty, predovšetkým so 

zobrazením súborov cvikov a cvičebných postu-
pov, grafické zobrazenia, tlačené úžitkové manuá-
ly, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, príručky, 
prospekty a publikácie so zameraním na cvičebné 
programy, databázy na papierových nosičoch, tla-
čivá, katalógy, atlasy, kalendáre, albumy, pohľad-
nice, fotografie, plagáty všetkých druhov a rozme-
rov, grafiky, obrazy, papierové propagačné mate-
riály, podložky na písanie, tlačené reklamné ma-
nuály, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo  
z lepenky, skicáre, stojany na fotografie, záložky 
do kníh, papierové vlajky, papierové zástavky, pú-
tače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, pa-
piernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné 
etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, 
predovšetkým kancelárske potreby použité ako re-
klamné alebo darčekové predmety, plastové fólie 
na balenie, formuláre, predmety z kartónu, spisové 
obaly, stolové prestieranie z papiera, papierové 
servítky, papierové utierky, vrecia a vrecká z pa-
piera alebo z plastických materiálov, vzory na vý-
robu odevov. 
25 - Odevy, obuv, predovšetkým športové odevy  
a športová obuv, oblečenie a obuv pre gymnastiku, 
konfekcia, kostýmy, sukne, obleky, vrchné ošate-
nie, pokrývky hlavy, bielizeň, plavky, bundy, saká, 
čelenky, čiapky, kabáty, tričká, košele, kravaty, 
obuv a plášte na kúpanie, nohavice, opasky, plášte, 
pleteniny ako oblečenie, svetre, pulóvre, ponožky, 
pracovné plášte, rukavice, šály, šatky, šerpy, župa-
ny, sandále. 
28 - Gymnastické zariadenia na cvičenie, cvičebné 
žinenky, telocvičné a športové potreby, ktoré nie  
 

sú zahrnuté v iných triedach, hry a hračky, výbava 
pre rôzne druhy športov a hier nezahrnutá v iných 
triedach, stacionárne bicykle na cvičenie, valce na 
stacionárne bicykle, cvičebné zariadenie na posil-
ňovanie hrudníka, cvičebné náradie, vzpieračské 
činky, činky, disky (športové náradie), stroje na 
fyzické cvičenie, hracie lopty, odrazové dosky 
(športové náradie), spoločenské hry, stavebnice, 
stolové hry, zariadenia na kulturistiku, zariadenia 
na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich 
televízne prijímače, stolové hry, ochranné vy-
pchávky ako časti športových úborov patriace do 
tejto triedy, zariadenia na kulturistiku, zariadenia 
na squash, zariadenia na bowling. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby v ob-
lasti telocvičných a športových potrieb, cvičeb-
ných zariadení, strojov na fyzické cvičenie, kníh, 
brožúr, časopisov, periodík, príručiek, prospektov 
a publikácií so zameraním na cvičebné programy  
a zdravú životosprávu, činnosti reklamnej agentú-
ry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov, prenájom reklamných plôch, 
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklam-
ných textov, inzertné činnosti, zhromažďovanie 
rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem do-
pravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si moh-
li tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, 
a to prostredníctvom maloobchodných predajní, 
veľkoobchodných predajní, prostredníctvom kata-
lógového predaja alebo elektronickými prostried-
kami, prostredníctvom webových stránok alebo 
prostredníctvom telenákupu, obchodné prieskumy, 
obchodný manažment, marketingové štúdie, orga-
nizovanie výstav na obchodné, komerčné a rekla-
mné účely, poradenstvo v obchodnej činnosti, ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; personálne 
poradenstvo, odborné obchodné poradenstvo; úč-
tovníctvo, poskytovanie uvedených služieb pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triedach 35, 41, 43, 44. 
41 - Výcvik, telesné cvičenia, gymnastika, gym-
nastický výcvik, prevádzkovanie športových za-
riadení, predovšetkým prevádzkovanie gymnastic-
kého centra, fitnescentra, posilňovne, tenisového 
centra, služby športovísk, telesné cvičenia, aero-
bik, kluby zdravia, požičiavanie športového vý-
stroja s výnimkou dopravných prostriedkov, pre-
nájom štadiónov, služby diskoték, organizovanie 
zábavných súťaží, organizovanie kurzov, vydáva-
nie kníh, časopisov a periodík najmä so zamera-
ním na cvičebné programy a zdravú životosprávu, 
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo 
náborových, online vydávanie kníh a časopisov  
v elektronickej forme, služby v oblasti estrád, zá-
bavy a kultúrnych podujatí, služby pre verejnú 
prezentáciu umeleckých a literárnych diel na kul-
túrne alebo vzdelávacie účely, filmová a fotogra-
fická tvorba, tvorba videofilmov, požičiavanie vi-
deopások, prevádzkovanie zábavných klubov, 
vzdelávanie, školenia, informácie o vzdelávaní  
a možnostiach zábavy, služby nahrávacích štúdií, 
požičiavanie filmov organizovanie a vedenie kon-
gresov, konferencií, seminárov, organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie 
lotérií, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, ži-
vých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako  
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reklamných, výroba rozhlasových alebo televíz-
nych programov, zábava, pobavenie, poskytovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počí-
tačových sietí a internetu. 
43 - Kaviarne, reštaurácie, služby barov, bufety, 
rýchle občerstvenie, jedálne, hotelierske služby, 
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prená-
jom prednáškových sál, prenájom prenosných sta-
vieb. 
44 - Fyzioterapia, služby chiropraktikov, parné 
kúpele, kadernícke salóny, salóny krásy, služby 
vizážistov, lekárska starostlivosť v oblasti hygieny 
tela a krásy, manikúra, pedikúra, tetovanie, masá-
že, služby solária, služby sauny, zotavovne, opat-
rovateľské služby (lekárske služby), kvetinárske 
služby, opatrovanie detí (lekárska starostlivosť). 

(540) 

  
 

(591) tyrkysovo modrá, sivá, biela 
(732) Atrium Relax, s.r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 223534 
(151) 15.12.2008 
(156) 14.5.2018 
(180) 14.5.2028 
(210) 936-2008 
(220) 14.5.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35, 41, 44 
(511) 5 - Liečivá na ľudskú spotrebu, farmaceutické vý-

robky, chemické prípravky na farmaceutické alebo 
lekárske účely, chemické činidlá na lekárske  
a zverolekárske účely, zverolekárske výrobky, 
narkotiká, digestíva na farmaceutické účely, en-
zýmy na lekárske účely, krv na lekárske účely, lie-
čivé prípravky do kúpeľa, plné lekárničky, liečivé 
nápoje, liečivé čaje, absorpčné tampóny, hygienic-
ké výrobky na lekárske použitie, dietetické látky 
prispôsobené na lekárske účely, náplasti, obväzo-
vý materiál. 
35 - Obchodné poradenstvo pri riadení gynekolo-
gicko-pôrodníckych nemocníc, zdravotných stre-
dísk, lekární, nemocníc, kliník, sanatórií, odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, pre-
dovšetkým obchodné alebo podnikateľské pora-
denstvo v zdravotníctve a farmácii, obchodné ale-
bo podnikateľské informácie a prieskum, maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s farmaceutický-
mi výrobkami, liečivami, vzťahy s verejnosťou 
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami  
a spoločenským prostredím), marketingové štúdie, 
účtovníctvo, analýzy nákladov, vedenie kartoték  
v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch pre zákazníkov, kopírovanie alebo 
rozmnožovanie dokumentov, prepisovanie, spra-
covanie textov, sekretárske služby, personálne po- 
 
 
 
 

radenstvo, organizovanie výstav a verejných pre-
zentácií na obchodné alebo reklamné účely, pre-
dovšetkým v súvislosti s uvedenými tovarmi  
a v súvislosti s lekárskymi a zdravotníckymi služ-
bami, sprostredkovanie obchodu s tovarom, pre-
dovšetkým s liekmi a liečivami, reklama, online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti, roz-
hlasová a televízna reklama, vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných alebo náborových materiálov 
a textov, propagačná činnosť so zameraním na 
zdravotnú osvetu, rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky), poskytovanie uvedených služieb prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu, ob-
chodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 41 
a 44. 
41 - Telesné cvičenia, najmä predpôrodné cvičenia, 
školenia, semináre, vzdelávanie zamerané predo-
všetkým na prípravu na pôrod, výcvik, vzdeláva-
nie, skúšanie, preskúšavanie, informácie o výcho-
ve a vzdelávaní, vydávanie periodickej a neperio-
dickej tlače, časopisov, novín, kníh, predovšetkým 
z oblasti gynekológie a pôrodníctva, vydávanie pe-
riodickej a neperiodickej tlače, časopisov, novín, 
kníh, predovšetkým z oblasti zdravotníctva, far-
mácie a zdravej životosprávy, informácie o zdra-
vej výžive, vydávanie online kníh a časopisov  
v elektronickej podobe, vydávanie a zverejňovanie 
textov s výnimkou reklamných alebo náborových, 
organizovanie a vedenie konferencií, kongresov  
a seminárov, organizovanie a vedenie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, 
športových súťaží, živých vystúpení, služby v ob-
lasti estrád, zábavy a kultúrnych podujatí, služby 
športovísk, informácie o vzdelávaní, zábava, in-
formácie o možnostiach zábavy, poskytovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počí-
tačových sietí a internetu. 
44 - Lekárske služby, zdravotná a zdravotnícka 
starostlivosť, predovšetkým gynekológia a pôrod-
níctvo, neonatológia a perinatológia, fyziatria, bal-
neológia a liečebná rehabilitácia, patologická ana-
tómia, anestéziológia a intenzívna medicína, služ-
by pôrodnej asistentky, ošetrovateľské služby, 
umelé oplodnenie, služby nemocníc, zdravotných 
stredísk, kliník, zdravotných zariadení, zotavovní, 
sanatórií, súkromných kliník, útulkov, odborné po-
radenstvo pre nemocnice, kliniky, sanatóriá, zdra-
votné strediská, diagnostické strediská, lekárne, 
farmaceutické poradenstvo, zdravotné alebo zdra-
votnícke poradenstvo, zdravotnícka starostlivosť, 
veterinárna pomoc, aromaterapeutické služby, far-
maceutické poradenstvo, zdravotné alebo zdravot-
nícke poradenstvo, odborné poradenstvo pre ne-
mocnice, kliniky, sanatóriá, zdravotné strediská  
a lekárne, fyzioterapia, služby chiropraktikov, 
služby optikov, plastická chirurgia, psychologické 
služby, stomatológia, implantovanie vlasov, masá-
že, poskytovanie uvedených služieb prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
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(540) 

  
 

(732) GPN s. r. o., Ružinovská 10, 820 07 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 223609 
(151) 15.12.2008 
(156) 4.6.2018 
(180) 4.6.2028 
(210) 5716-2008 
(220) 4.6.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 16, 35, 41, 42 
(511) 16 - Časopisy, noviny, periodická a neperiodická 

tlač, tlačoviny, plagáty všetkých druhov a rozme-
rov, papierové zástavky, knihy, brožúry, pros-
pekty, kalendáre, príručky, plagáty, katalógy, 
obežníky, papier, kartón, lepenka a výrobky  
z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach, papiernický tovar, predmety z kartónu, 
albumy, atlasy, fotografie, tlačivá, formuláre, gra-
fické reprodukcie, grafiky, spisové obaly (zaraďo-
vače), papierové vlajky, pútače z papiera alebo le-
penky, formuláre, formuláre na zmluvy a podania, 
netextilné etikety, pečiatky, pečate, pečatné vosky, 
písacie potreby, školské potreby, kancelárske po-
treby s výnimkou nábytku, predovšetkým kance-
lárske potreby použité ako reklamné predmety, le-
piace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti, vrecia a vrecká  
z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Reklama, reklamné činnosti, online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti, vzťahy s verej-
nosťou, prieskum vzťahov medzi občanmi, pod-
nikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, 
vedenie kartoték v počítači, hospodárske a eko-
nomické predpovede, odborné obchodné poraden-
stvo, lepenie plagátov, prieskum verejnej mienky, 
vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo ná-
borových materiálov, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom, štatistické informácie, 
služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstriž-
kov z časopisov, zbieranie údajov do počítačových 
databáz, organizovanie komerčných alebo rekla-
mných výstav a veľtrhov, vyhľadávanie sponzo-
rov, lobingové služby na obchodné účely, obchod-
né sprostredkovanie uvedených služieb, sprostred-
kovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uve-
deným tovarom, poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu. 
41 - Vzdelávanie, spoločenská výchova, školenia, 
organizovanie a vedenie kongresov, konferencií,  
 
 

seminárov, organizovanie spoločenských a poli-
tických zhromaždení, organizovanie manifestácií 
 a sprievodov, činnosť politických strán spočívajú-
ca vo výchove a vzdelávaní, organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lo-
térií, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, ži-
vých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako 
reklamných, vydávanie kníh, časopisov, periodík, 
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo 
náborových, online vydávanie kníh a časopisov  
v elektronickej forme, informácie o výchove  
a vzdelávaní, pedagogické informácie, poraden-
stvo v oblasti vzdelávania, knižnice, výroba roz-
hlasových alebo televíznych programov, výchov-
no-zábavné klubové služby, služby v oblasti es-
trád, zábavných hier, kultúrnych a politických 
podujatí, poskytovanie uvedených estrád, zábavy, 
hier, kultúrnych a politických podujatí, poskyto-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 
42 - Spoločenské, politické alebo politologické 
analýzy a predpovede, vytváranie a udržiavanie 
počítačových webových stránok pre zákazníkov, 
odborné poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, 
architektúry, urbanistického plánovania, expertíz, 
inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu, 
počítačových databáz, softvéru a hardvéru, posky-
tovanie uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(732) Mladí sociálni demokrati, Gunduličova 12, 811 05 

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

 
 

(111) 223738 
(151) 16.1.2009 
(156) 4.6.2018 
(180) 4.6.2028 
(210) 5715-2008 
(220) 4.6.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 9, 14, 18, 25, 35 
(511) 9 - Okuliare, slnečné okuliare, retiazky a šnúrky na 

okuliare, kontaktné šošovky, ochranné okuliare, 
okuliarové rámy, dioptrické okuliare, okuliare na 
šport, okuliare proti oslneniu; korekčné šošovky, 
okuláre, okuliarové obrúčky, okuliarové sklá, puz-
drá na okuliare, optické prístroje a nástroje, zrkad-
lá (optika), ďalekohľady, súčasti a diely pre uve-
dené tovary patriace do tejto triedy. 
14 - Bižutéria, imitácie šperkov, šperky z drahých 
kovov a drahokamov, šperky, drahokamy, manže-
tové gombíky, kravatové ihlice, drahé kovy a ich 
zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky 
pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté 
v iných triedach, hodinárske výrobky a iné chro-
nometre. 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (obnovené ochranné známky) 265 
 

18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov 
nezahrnuté v iných triedach, surové kože, kufre  
a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádz-
kové palice, biče, postroje a sedlárske výrobky, 
kabelky, kabelkové rámy, peňaženky, kufre, kufrí-
ky, diplomatické kufríky, aktovky, školské tašky, 
plážové tašky, batohy, lodné kufre, torby, ruksaky, 
cestovné obaly na odevy, palice na podporu pri 
chôdzi, horolezecké palice, koža, imitácia kože, 
kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené ni-
te, šnúrky, kožené obloženia nábytku, kožušinové 
pokrývky, kožušiny, náhubky, obojky pre zvieratá, 
postroje pre zvieratá, opraty, kľúče z kože (kožená 
galantéria), poľovnícke tašky, puzdrá na navští-
venky, vaky pre turistov, vrecká z kože na balenie. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy, konfekcia, 
oblečenie, košele, obleky, saká, kostýmy, detská 
obuv, vysoká obuv, celé topánky, pracovná obuv 
patriaca do triedy 25, papuče, spodná bielizeň, 
bundy, boa, body, cyklistické oblečenie, čelenky, 
čiapky, chrániče uší ako pokrývka hlavy, detská 
výbavička, goliere, kabáty, kapucne, klobúky, 
kombiné, kombinézy ako oblečenie, korzety, ko-
žušiny ako oblečenie, krátke kabátiky, peleríny, 
krátke kabáty s kapucňou, krátke nohavice jazdec-
ké alebo spodné, kravaty, kúpacie plášte, manžety 
ako časti odevov, náprsenky, nohavice, kožené ru-
kavice, opasky, pančuchy, pančuchové nohavice, 
pánske spodky, plášte, plavky, plážová obuv, plá-
žové oblečenie, obuv a plášte na kúpanie, pleteni-
ny ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože, pod-
prsenky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovné pláš-
te, pulóvre, pyžamá, rukavice, spodničky, sukne, 
šály, šaty, šatky, šerpy, tielka, potníky, tričká, ves-
ty, uniformy, vrchné oblečenie, zástery, závoje, 
zvrchníky, župany, vrecká na odevy, gymnastické 
dresy, maškarné kostýmy, šilty na pokrývky hlavy, 
celé topánky, galoše, podpätky, sandále, šnurova-
cie topánky, športová obuv. 
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby 
s okuliarmi, bižutériou, šperkami, imitáciou šper-
kov, odevmi, textilom, posteľnou bielizňou, byto-
vým textilom, obuvou, textilnými výrobkami, ga-
lantériou, kožušinami, ozdobami a doplnkami pre 
odevy, zhromažďovanie rozličných výrobkov, pre 
tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť 
zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne 
prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom ma-
loobchodných predajní, veľkoobchodných predaj-
ní, prostredníctvom katalógového predaja alebo 
elektronickými prostriedkami, prostredníctvom 
webových stránok alebo prostredníctvom telená-
kupu, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom, reklama, online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti, organizovanie komerčných alebo 
reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja 
pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, poskytova-
nie uvedených služieb prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(591) fialová 
 

(732) PPPplus, s.r.o., Cabaj - Čápor 165, 951 17 Cabaj 
- Čápor, SK; 

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

(111) 223817 
(151) 19.1.2009 
(156) 14.5.2018 
(180) 14.5.2028 
(210) 939-2008 
(220) 14.5.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 1, 19 
(511) 1 - Chemické prípravky pre priemysel, najmä na 

použitie do cementu a pri výrobe betónu; che-
mické prísady do cementových a maltových zmesí 
s výnimkou farieb a olejov; spojovacie činidlá na 
priemyselné účely. 
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä cement, 
balený cement, cementové omietky, suché cemen-
tové a maltové zmesi. 

(540) Zabudnite na šedý priemer 
(732) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223840 
(151) 19.1.2009 
(156) 30.5.2018 
(180) 30.5.2028 
(210) 1070-2008 
(220) 30.5.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 9, 16 
(511) 9 - Elektronické publikácie, najmä s obsahom re-

portáží, správ, informácií, elektronicky šírené in-
formačné materiály, časopisy. 
16 - Časopisy. 

(540) 

  
(591) cyanová 
(732) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Pre-

šovská 48, 826 46 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 223846 
(151) 19.1.2009 
(156) 3.6.2018 
(180) 3.6.2028 
(210) 1088-2008 
(220) 3.6.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Reklamné služby, obchodný manažment, 

obchodná správa, obchodná administratíva, kan-
celárske práce. 
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov, školení, zábava, športová a kultúrna činnosť. 
43 - Reštauračné služby, prechodné ubytovanie. 
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(540) 

  
 

(732) GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľu-
bovňa, SK; 

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

(111) 223854 
(151) 19.1.2009 
(156) 13.6.2018 
(180) 13.6.2028 
(210) 1182-2008 
(220) 13.6.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Prevádzkovanie športových zariadení. 
(540) 

  
 

(732) Bekeš Štefan, Bachledova dolina 28, 059 55 Ždiar, 
SK; 

 
 

(111) 223963 
(151) 13.2.2009 
(156) 5.6.2018 
(180) 5.6.2028 
(210) 1114-2008 
(220) 5.6.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 3, 18, 25, 35 
(511) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie 

bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, 
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové 
vodičky; prípravky na čistenie zubov. 
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov 
patriace do tejto triedy; koža, surové kože; kufre  
a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádz-
kové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Maloobchodné služby vo vzťahu k bieliacim 
a iným prípravkom na pranie a čistenie bielizne, 
k prípravkom na čistenie, leštenie, odmasťovanie 
a brúsenie, k mydlám, voňavkárskym výrobkom, 
éterickým olejom, kozmetickým prípravkom, 
vlasovým vodičkám, prípravkom na čistenie zu-
bov; drahým kovom a ich zliatinám a výrobkom 
z drahých kovov alebo k výrobkom pokovova-
ným drahými kovmi, patriacim do triedy 14,  
k šperkom, bižutérii, drahokamom, hodinárskym 
výrobkom a iným chronometrickým zariadeniam; 
usniam, koženkám a výrobkom z týchto materiá-
lov (patriacim do triedy 18); kožiam, surovým ko-
žiam; kufrom a cestovným taškám; dáždnikom, sl- 
 

nečníkom a vychádzkovým paliciam, bičom, pos-
trojom a sedlárskym výrobkom; odevom, obuvi  
a pokrývkam hlavy. 

(540) 

  
 

(732) Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 
Düsseldorf, DE; 

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

(111) 223980 
(151) 13.2.2009 
(156) 12.6.2018 
(180) 12.6.2028 
(210) 1173-2008 
(220) 12.6.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 35, 42 
(511) 35 - Reklama; reklamné agentúry; grafická úpra-

va tlačovín na reklamné účely. 
42 - Grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnér-
stvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(732) Čeleďa Rastislav, Mgr. art., PROGRES REKLA-

MA, Šoltésovej 1, 917 01 Trnava, SK; 
 
 

(111) 223996 
(151) 13.2.2009 
(156) 18.6.2018 
(180) 18.6.2028 
(210) 1226-2008 
(220) 18.6.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 9, 18, 21, 24, 25 
(511) 9 - Šnúrky na mobil (príslušenstvo na mobil). 

18 - Športové tašky. 
21 - Termosky, hrnce, hrnčeky, fľaše. 
24 - Prikrývky. 
25 - Tričká, tielka, bundy, plášte, šatky, šály, čiap-
ky, klobúky, mikiny. 

(540) 

  
 

(591) hnedá, oranžová 
(732) bee&honey, s.r.o., Legionárska 17, 831 04 Brati-

slava, SK; 
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(111) 224006 
(151) 13.2.2009 
(156) 27.6.2018 
(180) 27.6.2028 
(210) 1285-2008 
(220) 27.6.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie 

bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, 
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové 
vodičky; prípravky na čistenie zubov. 

(540) 

  
 

(732) CHARMZONE CO., LTD, 318 Yeongdong-daero, 
Gangnam-gu, Seoul, KR; 

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

(111) 224089 
(151) 13.2.2009 
(156) 23.5.2018 
(180) 23.5.2028 
(210) 5655-2008 
(220) 23.5.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 1, 7, 9, 17 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ume-
lé živice v nespracovanom stave, plastické hmoty 
v nespracovanom stave; pôdne hnojivá; zmesi do 
hasiacich prístrojov; prípravky na kalenie a zvára-
nie kovov; chemické látky na konzervovanie po-
travín; triesloviny; lepidlá a spojivá používané  
v priemysle. 
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie stroje 
(okrem motorov do pozemných vozidiel); súkole-
sia, prevody a ich časti (okrem súkolesí a prevo-
dov do pozemných vozidiel); poľnohospodárske 
náradie okrem náradia na ručný pohon; liahne. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námornícke, geo-
detické, fotografické, kinematografické, optické, 
signalizačné, kontrolné (inšpekcia); záchranné, 
vzdelávacie a prístroje na meranie a váženie; prí-
stroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transfor-
máciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elek-
trického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos  
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické no-
siče údajov, záznamové disky; predajné automaty 
a mechanizmy pre prístroje uvádzané do činnosti 
vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie 
stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počíta-
če; hasiace prístroje. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a vý-
robky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté  
v iných triedach; plastové výlisky ako polotovary; 
baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné rúry 
a hadice s výnimkou kovových. 
 

(540) 

  
(732) UL LLC, 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 

60062-2096, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 224214 
(151) 13.3.2009 
(156) 5.6.2018 
(180) 5.6.2028 
(210) 1117-2008 
(220) 5.6.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment, ob-

chodná správa; obchodná administratíva; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
marketing; marketingové štúdie; poradenstvo  
v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchod-
ných a priemyselných podnikov; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum 
verejnej mienky; organizovanie výstav na ko-
merčné účely; reklamná, inzertná a propagačná 
činnosť prostredníctvom akýchkoľvek komuni-
kačných médií, prostredníctvom telefónnych, in-
formačných alebo dátových sietí; podpora predaja; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre zákazníkov; predvádzanie tovaru na reklamné 
účely a na podporu predaja; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; aktualizovanie re-
klamných materiálov alebo textov; vydávanie re-
klamných alebo náborových textov; vylepovanie 
plagátov; prenájom reklamných priestorov a plôch; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozhlasová reklama; 
televízna reklama; spracovanie textov; distribúcia 
vzoriek tovarov; zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom; účtovníctvo; poskytovanie a spros-
tredkovanie služieb uvedených v tejto triede  
a v triedach 38 a 41; poskytovanie a sprostredko-
vanie služieb uvedených v tejto triede a v triedach 
38 a 41 prostredníctvom internetu; personálne po-
radenstvo; nábor zamestnancov; vyhľadávanie 
osôb na manažérske pozície; služby outsourcingu; 
sprostredkovateľne práce; výber zamestnancov 
pomocou psychologických testov; vedenie karto-
ték v počítači; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; poradenské služby v oblasti obchodného 
alebo podnikateľského riadenia; profesionálne ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo. 
38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; 
komunikácia prostredníctvom optických káblov; 
počítačová komunikácia; poskytovanie priestoru  
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na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do 
databáz; poskytovanie užívateľského prístupu do 
svetovej počítačovej siete; e-mailové dátové služ-
by; zbieranie a dodávanie správ na internete; pre-
nos správ a informácií všetkého druhu; služby vy-
hľadávanie (pomocou operátora); prenos správ, aj 
elektronicky; webmessaging, najmä opätovné po-
sielanie správ všetkých druhov na internetové ad-
resy; poskytovanie prístupu do databáz na stiahnu-
tie informácií pre elektronické médiá (internet); 
poskytovanie prístupu k vyhľadávacím zariade-
niam a hyperspojeniam na dosiahnutie údajov a in-
formácií z globálnych počítačových sietí; posky-
tovanie diskusných miestností na opätovné posie-
lanie správ medzi používateľmi počítača; poskyto-
vanie prístupu k interným multimediálnym data-
bázam pomocou internetu pre rešerše; bezplatné 
poskytovanie a prenájom prístupových časov do 
databáz na stiahnutie informácií prostredníctvom 
elektronických médií (internet). 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kolok-
vií, kongresov, seminárov a sympózií; organizo-
vanie a vedenie seminárov; vyučovanie, vzdeláva-
nie; služby športovísk; školenie; vydávanie textov 
s výnimkou reklamných alebo náborových; online 
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; 
vydávanie kníh; vydávanie periodických a nepe-
riodických publikácií; vydávanie publikácií na CD 
a DVD nosičoch, magnetických kazetách a video-
kazetách; organizovanie športových súťaží; služby 
na oddych a rekreáciu; fotografické reportáže; fo-
tografovanie; informácie o možnostiach rekreácie; 
informácie o možnostiach zábavy; poradenstvo pri 
voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia); praktický výcvik (ukážky); skúšanie, preskú-
šavanie (pedagogická činnosť); vyučovanie, vzde-
lávanie; vedenie praktických cvičení a seminárov 
(praktické ukážky); nakladateľská a vydavateľská 
činnosť v odbore zábavných, spravodajských, 
vzdelávacích a odborných tlačovín; poskytovanie 
informácií v oblasti vzdelávania; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby) 

(540) MENITY 
(732) MENITY GROUP s.r.o., Karadžičova 8/A, 821 08 

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

 
 

(111) 224398 
(151) 16.3.2009 
(156) 3.6.2018 
(180) 3.6.2028 
(210) 5691-2008 
(220) 3.6.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 29 
(511) 29 - Syry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) tehlová, bledomodrá, jasnomodrá, hnedá, čierna, 
červená, biela, žltohnedá, tmavozelená, bledozelená 

(732) Bryndziareň a syráreň, s.r.o., SNP 7, 962 01 Zvo-
lenská Slatina, SK; 

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

(111) 224399 
(151) 16.3.2009 
(156) 3.6.2018 
(180) 3.6.2028 
(210) 5692-2008 
(220) 3.6.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 29 
(511) 29 - Syry. 
(540) 

  
 

(591) bledomodrá, jasnomodrá, tmavomodrá, hnedá, čier-
na, červená, biela, žltohnedá, tmavozelená, bledoze-
lená 

(732) Bryndziareň a syráreň, s.r.o., SNP 7, 962 01 Zvo-
lenská Slatina, SK; 

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

(111) 224404 
(151) 16.3.2009 
(156) 16.6.2018 
(180) 16.6.2028 
(210) 5763-2008 
(220) 16.6.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 3, 5, 16, 18, 25, 28, 35 
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(511) 3 - Kozmetika pre deti. 
5 - Potrava pre dojčatá. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried; papier-
nický tovar; kancelárske potreby (s výnimkou 
nábytku); publikácie, knihy a periodiká. 
18 - Koža, imitácie kože, výrobky z týchto mate-
riálov, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried; ces-
tovné tašky, batohy, dáždniky, slnečníky. 
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 
28 - Hry a hračky, automatické hry iné než tele-
vízne hry, stolové hry. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vý-
robkami uvedenými v triedach 3, 5, 16, 18, 25 a 28. 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, zelená, čierna 
(732) Art-Invest Sp. z o. o., Ul. Prusa 2, 00-493 War-

szawa, PL; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 224411 
(151) 16.3.2009 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 5814-2008 
(220) 24.6.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 16, 35, 36, 41, 45 
(511) 16 - Publikácie periodické, neperiodické; perio-

dické a neperiodické tlačoviny; knihy; kníhvia-
začský materiál; knižné záložky; časopisy; tlačo-
viny; brožúry; letáky; informačné a propagačné 
materiály v papierovej forme; plagáty; pohľadni-
ce; listový papier, kalendáre; príručky; prospek-
ty; propagačné materiály a predmety z papiera  
a plastických hmôt patriace do tejto triedy, najmä 
brožúry, letáky, katalógy; publikácie; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky; 
obežníky; papiernický tovar a písacie potreby; 
papiernické výrobky; knihárske výrobky; foto-
grafie; samolepky; obalový materiál z papiera  
a plastických hmôt patriaci do tejto triedy; kance-
lárske potreby okrem nábytku. 
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; obchodný manažment; obchodná sprá-
va; obchodná administratíva; reklama; propagá-
cia a reklama online; marketingové štúdie; prie-
skum verejnej mienky; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prieskum trhu; obchodné odha-
dy; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov, public relations; polygrafické rozmno-
žovacie služby; personálne poradenstvo; nábor 
zamestnancov pre tretie osoby; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti 
obchodného alebo podnikateľského riadenia; po-
skytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; analýzy nákladov; prí- 
 

prava a vyhotovovanie daňových priznaní; draž-
by; fakturácia; fotokopírovanie; hospodárske, eko-
nomické predpovede; obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné 
rady a informácie spotrebiteľom; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; odborné obchodné 
poradenstvo; posudzovanie efektívnosti v ob-
chodnej činnosti; prenájom kancelárskych strojov 
a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; sek-
retárske služby; vyhľadávanie sponzorov; účtov-
níctvo; vedenie kartoték v počítači; vedenie úč-
tovných kníh; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch; spracovanie textov; služby out-
sourcingu; sprostredkovanie právnych služieb, slu-
žieb patentových a známkových zástupcov. 
36 - Prenájom kancelárskych a iných nehnuteľ-
ných priestorov a nehnuteľností; sprostredkovanie 
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; správa 
nehnuteľností; obstarávanie služieb spojených so 
správou nehnuteľností, ako vyberanie nájomného, 
poistného a za služby spojené s nájmom od ná-
jomcov; finančné analýzy; konzultačné služby  
v oblasti poisťovníctva; colné služby; daňové od-
hady; spravovanie financií; správcovstvo; finančné 
informácie; investovanie kapitálu; kapitálové in-
vestície; kancelárie zaoberajúce sa inkasom po-
hľadávok; finančné konzultačné služby; služby 
daňových poradcov; sprostredkovanie služieb da-
ňových poradcov; oceňovanie známok; realitné 
kancelárie; správa informácií o nehnuteľnostiach; 
správa informácií týkajúca sa financií, daní a úč-
tovníctva; zriaďovanie fondov; organizovanie 
zbierok; finančné poradenstvo; úschovné služby, 
úschova v bezpečnostných schránkach; sprostred-
kovanie služieb patriacich do tejto triedy. 
41 - Organizovanie a vedenie seminárov a/alebo 
školení; organizovanie a vedenie kolokvií; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie sympózií; vyučovanie, vzdelávanie; na-
kladateľská, vydavateľská činnosť v odbore od-
borných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, 
publikácií, správa informácií o vzdelaní; správa in-
formácií o publikáciách; vydávanie publikácií; 
publikačná činnosť s výnimkou vydávania reklam-
ných publikácii; vydávanie kníh a časopisov v elek-
tronickej forme online; vydávanie kníh, periodic-
kých a neperiodických publikácií; vydávanie pub-
likácií na CD a DVD nosičoch, magnetických ka-
zetách a videokazetách; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie špor-
tových súťaží a športových podujatí; organizova-
nie a vedenie plesov a/alebo koncertov; preklada-
teľské služby; písanie textov okrem reklamných. 
45 - Poskytovanie právnej pomoci; poskytovanie 
právnych služieb a právnych rád; služby patento-
vých a známkových zástupcov; konzultačné služ-
by v oblasti práva duševného vlastníctva; sledova-
cie služby v oblasti duševného vlastníctva; správa 
práv duševného vlastníctva; rešeršné služby, naj-
mä rešeršovanie v databázach registrovaných práv 
duševného vlastníctva; konanie vo veciach zápisu 
registrovateľných práv duševného vlastníctva 
(ochranné známky, patenty, dizajny, úžitkové vzo-
ry); poskytovanie služieb proti-falšovateľského 
programu (anti-counterfeiting agenda); právne po-
radenstvo zahrnujúce okrem iného aj právne pora-
denstvo vo veciach cenných papierov, lízingu, po-
istenia, likvidácie podnikov, vymáhania pohľa- 
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dávok, prevodov a správy nehnuteľností, práv 
duševného vlastníctva; spravovanie autorských 
práv; spisovanie právnych listín a zmlúv; pora-
denstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; 
právny výskum; vypracovávanie právnych stano-
vísk a rozborov (analýz); zastupovanie právnic-
kých a fyzických osôb v konaní pred súdmi  
a inými štátnymi orgánmi; registrácia doméno-
vých mien; služby advokátov a právnikov; práv-
ne služby týkajúce sa licencií na počítačové prog-
ramy a iné práva duševného vlastníctva; správa 
právnych informácií. 

(540) BRICHTA & PARTNERS 
(732) Brichta Július, JUDr., Vrchná 3, 811 02 Bratisla-

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

 
 

(111) 224412 
(151) 16.3.2009 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 5815-2008 
(220) 24.6.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 9, 16, 25, 35, 36, 41 
(511) 9 - Prístroje a nástroje fotografické, kinematogra-

fické, optické, vzdelávacie; prístroje na nahráva-
nie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu (vi-
deokazety, audiokazety, kompaktné disky, CD, 
DVD, magnetofónové pásky, gramofónové plat-
ne); magnetické nosiče údajov; záznamové disky; 
zariadenia na spracovanie údajov a počítače; mag-
netické disky; optické disky; optické nosiče úda-
jov; elektronické publikácie (stiahnuté z teleko-
munikačnej siete); elektronické perá (na vizuálne 
zobrazovacie zariadenia); elektronické svetelné 
ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáš-
kach); fotoaparáty; podložky pod myš; okuliare; 
slnečné okuliare; okuliare na šport; pásky na zvu-
kové nahrávanie; počítačové programy stiahnuté  
z telekomunikačnej siete; počítačový softvér; pre-
mietacie plátna; videopásky, videokazety; nosiče 
zvukových nahrávok. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papier-
nický tovar a písacie potreby; kancelárske potreby 
okrem nábytku; obalové materiály z plastických 
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; bro-
žúry; časopisy (periodiká); spevníky; grafiky; ka-
lendáre; knihy; noviny; obaly a obálky (papiernic-
ký tovar); katalógy; papierové obrúsky; podložky 
pod poháre; perá; plagáty; pohľadnice; prospekty; 
publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; samolepky; papierové servítky; sto-
lové prestieranie z papiera; tlačoviny; vrecká (vre-
cia, vaky) z papiera alebo plastických materiálov 
na balenie; vrecká na odpadky z papiera alebo 
plastických materiálov. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; organizovanie a ve-
denie poskytovania organizačnej podpory tvorbe  
 

programov a organizácii programov zameraných 
na pomoc deťom a mládeži, a to programom v ob-
lastiach rozvoja kvality a metodiky organizácií, ich 
manažmentu, vzťahov s verejnosťou; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; marketing; marketingové štúdie; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum ve-
rejnej mienky; organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely; reklamná, inzertná a propa-
gačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo in-
formačnej siete; podpora predaja; zbieranie a zo-
raďovanie údajov do počítačových databáz; pred-
vádzanie tovaru na reklamné účely a na podporu 
predaja; reklama; online reklama v počítačovej 
komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov a reklamných alebo nábo-
rových textov; vylepovanie plagátov; prenájom 
reklamných priestorov; public relations; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklam-
ných plôch; uverejňovanie reklamných textov; 
rozhlasová a televízna reklama; vyhľadávanie spon-
zorov; spracovanie textov; distribúcia vzoriek to-
varov; zasielanie reklamných materiálov zákazní-
kom; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 9, 16 a 25; maloobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 9, 16 a 25 poskytova-
né prostredníctvom internetu; poskytovanie slu-
žieb uvedených v triede 35 aj prostredníctvom in-
ternetu. 
36 - Organizovanie dobročinných verejných zbie-
rok, sponzoring; elektronický prevod kapitálu; 
spravovanie financií; sprostredkovanie záruk; zbie-
ranie peňazí na dobročinné účely; organizovanie 
zbierok; finančné informácie; správa nehnuteľnos-
tí; poskytovanie finančnej podpory programom  
a organizáciám so zameraním najmä na deti a mlá-
dež, na podporu rozvojových krajín; organizovanie 
a vedenie poskytovania organizačnej podpory pri 
tvorbe programov a organizácii programov zame-
raných najmä na pomoc deťom a mládeži a rozvo-
jovým krajinám, a to programom v oblasti získa-
vania finančných prostriedkov; poskytovanie slu-
žieb uvedených v triede 36 aj prostredníctvom in-
ternetu. 
41 - Vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť; organizovanie spoločenských podujatí, ve-
čierkov (eventov); služby v oblasti estrády; filmo-
vá tvorba; prenájom filmov; formátovanie textov  
s výnimkou na reklamné účely; fotografická repor-
táž; fotografovanie; informácie o možnostiach zá-
bavy; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie 
seminárov, konferencií, kongresov; organizovanie 
a vedenie koncertov; organizovanie lotérií; nahrá-
vanie videopások; obveselenie; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
plesov; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie športových súťaží, živých vystúpení; pí-
sanie textov (okrem reklamných); plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; publikovanie a vydávanie 
tlačiarenských výrobkov vo forme elektronicky 
reprodukovateľných textových, grafických a obra-
zových informácií, ktoré sú stiahnuteľné cez dáto-
vé siete; vydávanie nosičov so zvukovými infor-
máciami, ktoré sú stiahnuteľné cez dátové siete;  
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vydávanie (online) kníh a časopisov a publikácií  
v elektronickej forme; prevádzkovanie karaoke; 
reportérske služby; poskytovanie kultúrnych a špor-
tových informácií prostredníctvom online služieb; 
zabezpečenie školenia, zábavy, športových a kul-
túrnych činností; produkcia filmových, televíz-
nych, rozhlasových, teletextových, internetových 
programov alebo vysielaní, predovšetkým interak-
tívnych programov alebo vysielaní; nahrávacie 
štúdiá, organizovanie živých predstavení, rozhla-
sové a televízne programy, televízna a rozhlasová 
zábava, poskytovanie informácií týkajúcich sa špor-
tových, spoločenských a kultúrnych podujatí; digi-
tálne spracovanie obrazu; poskytovanie služieb 
uvedených v triede 41 aj prostredníctvom interne-
tu. 

(540) TEHLIČKA 
(732) SAVIO o.z., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224437 
(151) 16.3.2009 
(156) 11.7.2018 
(180) 11.7.2028 
(210) 5874-2008 
(220) 11.7.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 7, 16, 20, 21 
(511) 7 - Domáce stroje na vákuové balenie a ich sú-

časti. 
16 - Plastové vrecká a zvitky (kotúče) na vákuo-
vé balenie na domáce použitie. 
20 - Uzávery na fľaše, nie z kovu, na domáce po-
užitie. 
21 - Plastové nádoby na vákuové balenie s vieč-
kami a kanistre s viečkami, všetko na domáce po-
užitie. 

(540) 

  
 

(732) Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive Center 
Drive, Boca Raton, FL 33431, US; 

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

 
 

(111) 224450 
(151) 16.3.2009 
(156) 30.7.2018 
(180) 30.7.2028 
(210) 5939-2008 
(220) 30.7.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Insekticídy, herbicídy, fungicídy, antiparaziti-

ká, prípravky na ničenie škodlivých zvierat. 

(540) BANDERA 
(732) Rotam Limited, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 

Cheung Lee Street, Chai Wan, HK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 224456 
(151) 16.3.2009 
(156) 6.8.2018 
(180) 6.8.2028 
(210) 5962-2008 
(220) 6.8.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 32 
(511) 32 - Prípravky na výrobu minerálnych vôd; mi-

nerálne vody (nápoje); izotonické nápoje; neal-
koholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; 
sóda; stolové vody; sýtená voda; prípravky na 
výrobu sýtenej vody; lítna voda; sódová voda; 
vody (nápoje). 

(540) 

  
 

(732) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Pre-
šovská 48, 826 46 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224527 
(151) 17.4.2009 
(156) 19.9.2018 
(180) 19.9.2028 
(210) 1744-2008 
(220) 19.9.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) žltá, čierna, červená, modrá, zelená 
(732) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 224550 
(151) 17.4.2009 
(156) 7.11.2018 
(180) 7.11.2028 
(210) 2051-2008 
(220) 7.11.2008 
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(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
(540) 

  
 

(732) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 
064 01 Stará Ľubovňa, SK; 

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

(111) 224587 
(151) 17.4.2009 
(156) 15.8.2018 
(180) 15.8.2028 
(210) 6007-2008 
(220) 15.8.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 35, 37, 39, 43 
(511) 35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvede-

ných v triedach 37, 39 a 43 s výnimkou spros-
tredkovania prepravy. 
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov, 
automobilov, nákladných vozidiel), údržba doprav-
ných prostriedkov, opravy pneumatík. 
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave, 
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných 
prostriedkov pri poruchách, organizovanie ciest, or-
ganizovanie exkurzií, organizovanie okružných vý-
letov, poskytovanie pomoci pri doprave, prenájom 
dopravných prostriedkov, nosenie batožín, prená-
jom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doru-
čovacie služby, kuriérske služby, rezervácia (v do-
prave), rezervácia miesteniek na cestovanie, služby 
v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turis-
tické prehliadky, preprava turistov, turistické kance-
lárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezervá-
ciu hotelového ubytovania, organizovanie výletov, 
sprostredkovanie prepravy. 
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti uby-
tovania a stravovacích služieb. 

(540) 

  
 

(591) červená, sivá, biela 
(732) Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, 

SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 224588 
(151) 17.4.2009 
(156) 15.8.2018 
(180) 15.8.2028 
(210) 6008-2008 
(220) 15.8.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 35, 37, 39, 43 
(511) 35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvede-

ných v triedach 37, 39 a 43 s výnimkou spros-
tredkovania prepravy. 
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobu-
sov, automobilov, nákladných vozidiel), údržba 
dopravných prostriedkov, opravy pneumatík. 
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave, 
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie doprav-
ných prostriedkov pri poruchách, organizovanie 
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie 
okružných výletov, poskytovanie pomoci pri do-
prave, prenájom dopravných prostriedkov, nose-
nie batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na 
parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služ-
by, rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek 
na cestovanie, služby v doprave a v preprave, 
sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, pre-
prava turistov, turistické kancelárie s výnimkou 
kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového 
ubytovania, organizovanie výletov, sprostredko-
vanie prepravy. 
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti uby-
tovania a stravovacích služieb. 

(540) 

  
(591) červená, sivá 
(732) Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 224648 
(151) 17.4.2009 
(156) 4.6.2018 
(180) 4.6.2028 
(210) 1095-2008 
(220) 4.6.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 11, 19, 21, 37, 40, 42 
(511) 11 - Sanitárne výrobky - vane, vírivé a hydroma-

sážne vane, umývadlá, toalety, bidety, sauny, spr-
chy, sprchovacie kúty, drevené vane, umývadlá  
a sauny. 
19 - Stavebné nekovové materiály s výnimkou 
prenosných stavieb a konštrukcií, nekovových 
reklamných panelov, tabúľ a podobne; stavebné 
drevo; úžitkové drevo; tropické drevo; exotické 
drevo; piliarske produkty - rezivo, trámy, dosky, 
fošne, dyhy, guľatina, podlahové a fasádne dre-
vené profily; drevené výrobky patriace do tejto 
triedy - okná, dvere, zárubne, okenné a dverové 
rámy, nosné konštrukcie, ľahké konštrukcie, sta-
vebné profily, lišty, hranoly; obloženia podláh  
a stien, drevené parkety; dlažby a podlahy; pláva-
júce podlahy; podlahy z napodobenín dreva;  
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schody, schodiská; zábradlia; priečky; mreže; tera-
sy; pochôdzkové rošty; balkóny; verandy; fasády; 
clony proti slnku; žalúzie; pergoly; pojazdné ram-
py; vráta; brány, bránky; ploty; lávky; móla; proti-
hlukové steny; výdrevy; debnenia; treláže; záste-
ny; drevené držadlá a kľučky a ostatné drevené 
výrobky patriace do tejto triedy; stavebné plasty; 
plastové stavebné výrobky - okná a dvere, plastové 
okenné a dverové rámy; plastové obloženia podláh 
a stien; plastové konštrukcie a priečky; stavebné 
sklo; ploché okenné sklo; izolačné stavebné sklo. 
21 - Náradie a nádoby pre domácnosť patriace do 
tejto triedy; vedrá, fľaše, kanistre a iné nádoby; ná-
radie, nádoby a potreby kuchynské patriace do tej-
to triedy; riad; nádoby na rastliny; boxy; preprav-
ky; drevené prepravné palety; výrobky zo skla, 
porcelánu a keramiky patriace do tejto triedy; vý-
robky z dreva pre domácnosť patriace do tejto 
triedy. 
37 - Servisno-montážne služby v stavebníctve; op-
ravy a montáž stavebných prvkov a konštrukcií - 
okien, dvier, nábytku, podláh a ďalšieho vybave-
nia interiérov a exteriérov; stavebné činnosti; po-
mocné stavebné činnosti - maľovanie a lakovanie, 
morenie dreva, stavebné opravy; opravy a reštau-
rovanie nábytku; stolárske a zámočnícke opravy; 
čistiace a upratovacie práce, stavebné informácie. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov, najmä dre-
va, plastov, kovov a skla; stolárstvo - stolárska vý-
roba na objednávku; tesárstvo, povrchová úprava 
materiálov, sušenie dreva; zámočníctvo; informá-
cie o spracovaní a úprave materiálov; potlač a far-
benie výrobkov; frézovanie; gravírovanie; spraco-
vanie odpadu; recyklácia materiálov. 
42 - Odborná konzultačná činnosť; technické po-
radenstvo a projektová činnosť v stavebnom a dre-
vospracujúcom priemysle; priemyselný a umelec-
ký dizajn. 

(540) TOTEM 
(732) TOTEM, s.r.o., Kpt. Stránského 989/16, 198 00 

Praha 9, CZ; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 224651 
(151) 17.4.2009 
(156) 12.6.2018 
(180) 12.6.2028 
(210) 1171-2008 
(220) 12.6.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 6, 16, 17, 19, 20, 24, 35, 37, 40, 42 
(511) 6 - Cloniace a ochranné výrobky na okná a dvere, 

najmä medzi sklené, exteriérové, vertikálne žalú-
zie, rolety, kovové rolovacie žalúzie, časti a diely 
týchto výrobkov - všetko kovové, kovové žalúzie, 
kovové rolety, kovové markízy, kovové strešné 
krytiny, kovové striešky, kovové okná, kovové 
okenice, kovové okenné rámy, kovové dvere, ko-
vové brány, pánty a závesy, kovania, stavebné ko-
vania, kovania na okná, dvere a nábytok, stavebný 
materiál z valcovaného a liateho kovu, zámočníc-
ke výrobky, kovové rúry, iné výrobky z kovov, 
kovový spojovací materiál, železiarske výrobky, 
parapetné dosky z kovových materiálov, obyčajné 
kovy v surovom a polospracovanom stave a ich  
 

 zliatiny, drobný železiarsky tovar, kovové rozper-
né kolíky, háčiky (železiarsky tovar), kovové pod-
pery a konzoly pre stavebníctvo, kovové závesy  
a siete proti hmyzu. 
16 - Prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované 
knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plas-
tických materiálov (na balenie), časopisy, etikety, 
s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobra-
zenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kataló-
gy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové ale-
bo papierové škatule, lepenkové alebo papierové 
obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický to-
var), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie 
v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický 
tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papier-
nický tovar, periodické a neperiodické publikácie, 
plagáty, predmety z kartónu, grafické reprodukcie, 
tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, 
umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera 
alebo plastických materiálov. 
17 - Dosky a tyče z plastov (polotovary), hmoty 
tesniace, upchávkové a izolačné, hadice, polotova-
ry z plastických hmôt v tvare profilov a tvarova-
ných kusov pre nábytkársky priemysel a na výrobu 
okien, profily z plastických hmôt. 
19 - Cloniace a ochranné výrobky na okná a dvere, 
najmä medzi sklené, exteriérové, vertikálne žalú-
zie, rolety, rolovacie žalúzie nekovové, časti a die-
ly týchto výrobkov - všetko z plastov, dreva  
a iných nekovových materiálov, žalúzie s výnim-
kou kovových, vonkajšie rolety a žalúzie časti  
a diely týchto výrobkov - všetko z plastov, dreva  
a iných nekovových materiálov, vonkajšie plasto-
vé rolety, debnenie s výnimkou kovového, dosky - 
stavebné drevo, latky, drevené dyhy, drevené  
a plastové obloženie, opracované drevo, opraco-
vané drevo - stolárske, strešné krokvy, lišty s vý-
nimkou kovových, mriežky s výnimkou kovo-
vých, palisády s výnimkou kovových, podlahové 
dosky, schodiská s výnimkou kovových, schodni-
ce ako časti schodísk s výnimkou kovových, dre-
votrieskové dosky, hranoly, nekovový stavebný 
materiál, prírodný a umelý kameň, inzertné stĺpy  
s výnimkou kovových, reklamné stĺpy s výnimkou 
kovových, nekovové reklamné panely s výnimkou 
svetelných, plastové okná, plastové dvere, drevené 
okná, drevené dvere, okná s rámami z plastových 
hmôt, dvere s výnimkou kovových, dverové prahy 
s výnimkou kovových, dverové rámy s výnimkou 
kovových, okenice s výnimkou kovových, okenné 
rámy s výnimkou kovových, okná s výnimkou ko-
vových, rámové konštrukcie s výnimkou kovo-
vých, skladacie dvere s výnimkou kovových, vý-
plne dverí s výnimkou kovových, zárubne s vý-
nimkou kovových, plastové garážové brány, scho-
dišťové zábradlia, nekovové závesy a siete proti 
hmyzu. 
20 - Interiérové žalúzie a rolety lamelové a ich 
časti, drobný nekovový materiál na okná a dvere, 
dverové obloženie s výnimkou kovového, kladky  
z plastických hmôt pre rolety, koľajnice na záclo-
ny, závesy a žalúzie, kovanie na okná a dvere  
s výnimkou kovového, závory s výnimkou kovo-
vých, interiérové plastové rolety. 
24 - Textilné rolety, siete a sitá proti hmyzu. 
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35 - Maloobchodné služby v oblasti žalúzií, tieni-
diel, plastových a drevených okien a dverí a sta-
vebníctva; veľkoobchodné služby v oblasti žalúzií, 
tienidiel, plastových a drevených okien a dverí  
a stavebníctva; reklamná činnosť, zasielanie re-
klamných materiálov zákazníkom, obchodná ad-
ministratíva, kancelárske práce, kancelárie zaobe-
rajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie, kopí-
rovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokla-
dov, nábor zamestnancov, organizovanie výstav na 
obchodné a reklamné účely, zbieranie údajov do 
počítačovej databázy, hospodárske alebo ekono-
mické predpovede, prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení, prenájom reklamných materiálov, 
prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, 
prieskum trhu, prenájom reklamných plôch, zá-
sielkové reklamné služby, rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov, spracovanie tex-
tov, vydávanie reklamných materiálov, vydávanie 
reklamných alebo náborových textov, vylepovanie 
plagátov, analýzy nákupných cien, veľkoobchod-
ných cien, automatizované spracovanie dát v ad-
ministratíve, barterové operácie, komerčné infor-
mačné kancelárie, marketing, marketingové štúdie, 
obchodné administratívne služby, obchodné alebo 
podnikateľské informácie, obchodný alebo podni-
kateľský prieskum, obchodný manažment a pod-
nikové poradenstvo, podpora predaja (pre tretie 
osoby), pomoc pri riadení komerčných a priemy-
selných podnikov, pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti, poradenské služby v oblasti obchodného 
alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo v ob-
chodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií, poskytovanie pomoci 
pri riadení obchodných alebo priemyselných pod-
nikov, prieskum trhu, profesionálne obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo, sekretárske služby, 
spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzač-
ných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a me-
dzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu  
s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných 
textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy  
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, 
inštitúciami a spoločenským prostredím), zbiera-
nie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach, sprostredkova-
nie uvedených služieb v tejto triede, obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37 a 42. 
37 - Montáž, inštalácia a opravy žalúzií, okien, 
dverí a iných stavebných prvkov, údržba nábytku, 
reštaurovanie nábytku, vykonávanie inžinierskych, 
priemyselných, bytových a občianskych stavieb, 
prípravné a pomocné stavebné práce, montáž, kla-
denie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, 
izolovanie stavieb, realizácia fasád so zateplením  
a bez zateplenia, zasklievanie balkónov a lodžií, 
maľovanie a natieranie, lepenie fólií, murovanie, 
klampiarstvo a inštalatérstvo, prípravné a pomocné 
stavebné práce, čistenie, čistenie exteriérov a inte-
riérov, prenájom čistiacich strojov, inštalácia a op-
ravy chladiacich a klimatizačných zariadení, in-
formácie o opravách, izolovanie proti vlhkosti, 
izolovanie stavieb, čalúnenie, čalúnnické práce, 
čalúnnické opravy, stavebné informácie, montáž 
kuchynských zariadení, montáž nábytku a zaria-
dení, montáž a opravy vzduchotechnických zaria-
dení, montáž a opravy vykurovacích zariadení, ex- 
 

teriérové a interiérové maľovanie a natieranie, 
montovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce 
na strechách, dozor nad stavbami, demolácia bu-
dov, tapetovanie, umelecká stolárska výroba a op-
ravy, utesňovanie stavieb a budov, inštalácia a op-
ravy výťahov, prenájom náradia a nástrojov, pre-
nájom podlahových strojov. 
40 - Spracovanie dreva a plastových materiálov, 
frézovanie, hobľovanie, farbenie dreva a plastov, 
morenie dreva, lakovanie dreva a plastov, obruso-
vanie, brúsenie, presné rezanie, informácie o sta-
rostlivosti o materiál, čistenie povrchov (chemic-
kými rozpúšťadlami), spájanie materiálov (pre tre-
tie osoby). 
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce 
sa žalúzií, plastových a drevených okien a dverí, 
stavebných prác a zatepľovania budov, výskum  
a vývoj nových výrobkov pre tretie osoby, navr-
hovanie pre tretie osoby, priemyselný dizajn, prie-
skumy (inžinierske práce), projektovanie stavieb, 
dizajn nábytku a bytového zariadenia, vypracova-
nie stavebných výkresov, technický prieskum, vý-
zdoba interiérov, architektonické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) žltá, čierna, biela 
(732) MIBA SK, s.r.o., Továrenská 44/371, 976 31 Vl-

kanová, SK; 
 
 

(111) 224677 
(151) 17.4.2009 
(156) 25.8.2018 
(180) 25.8.2028 
(210) 1603-2008 
(220) 25.8.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 9, 35, 44 
(511) 9 - Očná optika všetkých druhov patriaca do trie-

dy 9 ako okuliarové obruby, okuliarové sklá  
a šošovky, slnečné a športové okuliare, retiazky  
a šnúrky na okuliare, puzdrá na okuliare, lupy, 
ďalekohľady, malé ďalekohľady, priezory, drob-
nohľady. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob-
chodu s uvedenými výrobkami; dovozná a vý-
vozná kancelária; marketing, reklama; propagá-
cia a inzercia všetkými druhmi médií; sprostred-
kovateľská činnosť v uvedených oblastiach. 
44 - Optické služby; činnosť refrakčného stredi-
ska; poradenská a sprostredkovateľská činnosť  
v oblasti očnej techniky. 

(540) 

  
(591) modrá, biela 
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(732) FOKUS očná optika a.s., Vajnorská 142, 832 57 
Bratislava, SK; 

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

 
 

(111) 224678 
(151) 17.4.2009 
(156) 25.8.2018 
(180) 25.8.2028 
(210) 1604-2008 
(220) 25.8.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 9, 35, 44 
(511) 9 - Očná optika všetkých druhov patriaca do trie-

dy 9 ako okuliarové obruby, okuliarové sklá  
a šošovky, slnečné a športové okuliare, retiazky  
a šnúrky na okuliare, puzdrá na okuliare, lupy, 
ďalekohľady, malé ďalekohľady, priezory, drob-
nohľady. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob-
chodu s uvedenými výrobkami; dovozná a vývozná 
kancelária; marketing, reklama; propagácia a in-
zercia všetkými druhmi médií; sprostredkovateľ-
ská činnosť v uvedených oblastiach. 
44 - Optické služby; činnosť refrakčného stredi-
ska; poradenská a sprostredkovateľská činnosť  
v oblasti očnej techniky. 

(540) 

  
(591) modrá, biela 
(732) FOKUS očná optika a.s., Vajnorská 142, 832 57 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 224679 
(151) 17.4.2009 
(156) 25.8.2018 
(180) 25.8.2028 
(210) 1605-2008 
(220) 25.8.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 9, 35, 44 
(511) 9 - Očná optika všetkých druhov patriaca do trie-

dy 9 ako okuliarové obruby, okuliarové sklá  
a šošovky, slnečné a športové okuliare, retiazky  
a šnúrky na okuliare, puzdrá na okuliare, lupy, 
ďalekohľady, malé ďalekohľady, priezory, 
 drobnohľady. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob-
chodu s uvedenými výrobkami; dovozná a vývoz-
ná kancelária; marketing, reklama; propagácia  
a inzercia všetkými druhmi médií; sprostredko-
vateľská činnosť v uvedených oblastiach. 
44 - Optické služby; činnosť refrakčného stredi-
ska; poradenská a sprostredkovateľská činnosť  
v oblasti očnej techniky. 
 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(732) FOKUS očná optika a.s., Vajnorská 142, 832 57 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 224712 
(151) 17.4.2009 
(156) 26.9.2018 
(180) 26.9.2028 
(210) 1776-2008 
(220) 26.9.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 32 
(511) 32 - Pivo. 

(540) BRANÍK 
(732) Staropramen-Slovakia, s.r.o., Tomášikova 30, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 224744 
(151) 17.4.2009 
(156) 2.10.2018 
(180) 2.10.2028 
(210) 6173-2008 
(220) 2.10.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; dietetické látky upra-

vené na lekárske účely, (posilňujúca) potrava na 
lekárske použitie, a to potrava pre dojčatá, deti  
a invalidov; vyživovacie diétne doplnky na lekár-
ske použitie; vyživovacie produkty na lekárske 
použitie. 

(540) D'AMIN 
(732) SHS INTERNATIONAL LTD, 100 Wavertree 

Boulevard, Wavertree Technology Park, Liver-
pool L7 9PT, GB; 

(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 224848 
(151) 13.5.2009 
(156) 24.10.2018 
(180) 24.10.2028 
(210) 1936-2008 
(220) 24.10.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 35, 39, 42 
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(511) 35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumen-
tov; reprografia dokumentov; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; prepisovanie; spraco-
vanie textov; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz. 
39 - Kuriérske služby (dokumenty alebo tovar); 
skladovanie údajov a dokumentov uložených elek-
tronicky; skladovanie. 
42 - Prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; aktualizovanie počí-
tačových programov; inštalácia počítačových 
programov; hosťovanie na počítačových stránkach 
(webových stránkach); návrh počítačových systé-
mov; zhotovovanie kópií počítačových progra-
mov; servis počítačových programov; prenájom 
webových serverov; prenájom počítačového soft-
véru; vytváranie a udržiavanie počítačových strá-
nok (webových) pre zákazníkov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, biela 
(732) Dokument Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 224864 
(151) 13.5.2009 
(156) 7.11.2018 
(180) 7.11.2028 
(210) 2050-2008 
(220) 7.11.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(732) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 224883 
(151) 13.5.2009 
(156) 26.8.2018 
(180) 26.8.2028 
(210) 6041-2008 
(220) 26.8.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 4, 9, 35, 38, 39, 40, 42 
(511) 4 - Elektrina, elektrická energia. 

9 - Elektrické stroje a zariadenia zaradené v tejto 
triede; softvér počítačov. 
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť; 
poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu; 
obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť  
v oblasti obchodu, predovšetkým v oblasti ener-
getiky; dovoz a vývoz elektriny; marketing. 
38 - Spoje a komunikácia. 
39 - Doprava a skladovanie, predovšetkým dis-
tribúcia a transfer energie, rozvod elektriny a tep-
la, doprava a skladovanie rádioaktívnych odpadov. 
40 - Výroba energie a tepla. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi spo-
jený výskum a návrhy, predovšetkým v oblasti 
energetiky; inštalácia, prenájom, tvorba softvéru. 

(540) 

  
 

(732) ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 224935 
(151) 14.5.2009 
(156) 26.5.2018 
(180) 26.5.2028 
(210) 5658-2008 
(220) 26.5.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 35, 37, 39, 43 
(511) 35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvede-

ných v triede 37, 39 a 43 s výnimkou sprostredko-
vania prepravy. 
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov, 
automobilov, nákladných vozidiel), údržba do-
pravných prostriedkov, opravy pneumatík. 
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave, 
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie doprav-
ných prostriedkov pri poruchách, organizovanie 
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okruž-
ných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave, 
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie bato-
žín, prenájom garáží, prenájom miesta na parko-
vanie, doručovacie služby, kuriérske služby, re-
zervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na ces-
tovanie, služby v doprave a v preprave, sprevá-
dzanie turistov, turistické prehliadky, preprava tu-
ristov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií 
poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, 
organizovanie výletov, sprostredkovanie prepravy. 
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubyto-
vania a stravovacích služieb. 
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(540) 

  
(732) Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 224936 
(151) 14.5.2009 
(156) 26.5.2018 
(180) 26.5.2028 
(210) 5659-2008 
(220) 26.5.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 35, 37, 39, 43 
(511) 35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvede-

ných v triede 37, 39 a 43 s výnimkou sprostredko-
vania prepravy. 
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov, 
automobilov, nákladných vozidiel), údržba do-
pravných prostriedkov, opravy pneumatík. 
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave, 
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie doprav-
ných prostriedkov pri poruchách, organizovanie 
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie 
okružných výletov, poskytovanie pomoci pri do-
prave, prenájom dopravných prostriedkov, nosenie 
batožín, prenájom garáží, prenájom miesta na par-
kovanie, doručovacie služby, kuriérske služby, re-
zervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na ces-
tovanie, služby v doprave a v preprave, sprevá-
dzanie turistov, turistické prehliadky, preprava tu-
ristov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií 
poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, 
organizovanie výletov, sprostredkovanie prepravy. 
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubyto-
vania a stravovacích služieb. 

(540) 

  
(732) Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 224951 
(151) 14.5.2009 
(156) 3.9.2018 
(180) 3.9.2028 
(210) 6068-2008 
(220) 3.9.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a hygienické 

prípravky, dietetické látky upravené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá, náplasti, obväzový 
materiál, materiál na plombovanie zubov, dentál-
ne vosky. 

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

 
 

(111) 224963 
(151) 14.5.2009 
(156) 17.9.2018 
(180) 17.9.2028 
(210) 6145-2008 
(220) 17.9.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 3, 16 
(511) 3 - Predvlhčené jednoúčelové utierky a servítky 

impregnované látkami na osobnú hygienu. 
16 - Výrobky z absorpčného papiera ako obrúsky 
na tvár, toaletný papier, papierové uteráky a pa-
pierové servítky. 

(540) 

  
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Nee-

nah, Wisconsin 54956, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 225062 
(151) 12.6.2009 
(156) 12.5.2018 
(180) 12.5.2028 
(210) 918-2008 
(220) 12.5.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44 

(511) 1 - Chladiace prípravky (zmesi); chladiace zmesi 
do motorov vozidiel; prevodové kvapaliny; kva-
paliny (pomocné) na použitie s abrazívami; brz-
dové kvapaliny; chemické prípravky na čistenie 
olejov, tukov, voskov a ropných produktov; prí-
pravky na odstraňovanie oleja, odmasťovacie 
prípravky na použitie vo výrobnom procese; ne-
mrznúce a rozmrazovacie zmesi; chemické adití-
va do palív a mazív; prípravky na úsporu palív; 
stužené plyny na priemyselné účely - propán  
a bután; chemické prídavné látky do luminis-
cenčných látok a palív. 
3 - Pracie prípravky; bieliace prípravky; čistiace, 
leštiace, odmasťovacie a brúsne prípravky; myd-
lá; vlasové a telové šampóny; parfumy; éterické 
oleje; kozmetické prípravky; vlasová voda; voda 
po holení; gél na vlasy; prípravky na čistenie zu-
bov; krémy a leštiace krémy na topánky; depi-
lačné prípravky; dezodoranty na osobnú potrebu; 
bieliace krémy na pokožku; vata na kozmetické 
účely; skrášľovacie farbivá, farbivá na telo a na 
kozmetické účely, skrášľovacie masky; telové 
čistiace mlieko a skrášľovacie čistiace mlieko;  
 
 



278 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2018 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

umelé nechty a umelé mihalnice; ústne vody nie 
na lekárske účely; holiace prípravky; prípravky na 
odstraňovanie škvŕn; prípravky na ochranu proti 
slnečnému žiareniu; čistiace prípravky na čelné 
sklá. 
4 - Priemyselné tuky a oleje; mazivá; motorové 
oleje; horľavé oleje; kerozín; rafinovaný petrolej. 
5 - Dezinfekčné prípravky; zdravotnícke a tlakové 
obväzy; zdravotnícke náplasti a náplasti; zdravot-
nícky materiál; insekticídy; lieky bez lekárskeho 
receptu; osviežovače vzduchu do automobilov; 
farmaceutické a veterinárne prípravky; potrava pre 
dojčatá. 
9 - Elektrické akumulátory a elektrické akumuláto-
ry do vozidiel; elektrické cievky; spojky a články; 
nabíjačky akumulátorov; merače kyseliny; merače 
kyseliny; merače kyseliny pre elektrické akumulá-
tory; odrazové disky na odevy na zabránenie do-
pravným nehodám; ochranné rukavice; magnetic-
ké identifikačné karty; vernostné zákaznícke karty 
na elektronické, optické alebo magnetické uklada-
nie dát; bankomaty; magnetické karty - autorizač-
né, zaúčtovacie a preukazy; videopásky, magne-
tické, kompaktné alebo optické disky; slnečné 
okuliare; fotofilmy; výstražné trojuholníky pre au-
tomobily; prístroje na zaznamenávanie dát; hasia-
ce prístroje. 
11 - Elektrické žiarovky; elektrické lampy a elek-
trické vreckové lampy. 
12 - Kolesá vozidiel; kolesá automobilov; kryty 
kolies vozidiel; obruče na kolesá vozidiel; duše na 
kolesá; ventily na automobilové kolesá; brzdové 
obloženie do vozidiel; spätné zrkadlá; poťahy na 
sedadlá vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; stie-
rače, všetky uvedené tovary pre pozemné vozidlá. 
16 - Tlačiarenské produkty, najmä atlasy, mapy, 
knihy, časopisy, karty, kalendáre, diáre, noviny, 
pozemné a námorné mapy, pohľadnice, plagáty, 
pozdravy, poukazy; baliace materiály na báze 
škrobu; baliaci papier; vrecká, vrecia, vaky z pa-
piera alebo z plastických materiálov; papierové 
obálky; fotografie; obrazy; držiaky na ceruzky  
a perá; strúhadlá na ceruzky; papierové vreckovky, 
papierové obrúsky, papierové utierky; gumy na 
gumovanie; perá a ceruzky. 
18 - Cestovné a príručné kufre; dáždniky. 
21 - Toaletné pomôcky ako kefy, hrebene a špon-
gie; zubné kefky; lapače hmyzu; tácky a podnosy 
na použitie v domácnosti (nie z ušľachtilého kovu). 
22 - Laná na vlečenie vozidiel; povrazy. 
24 - Čistiace a prachové utierky (textilné). 
25 - Odevný a topánkový tovar; pokrývky hlavy. 
27 - Koberce; rohožky. 
28 - Hracie karty; hry; hračky; zmenšené modely 
vozidiel. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-
ky; kandizované, konzervované, sušené a varené 
ovocie a zelenina; huspenina (želé); zaváraniny; 
kompóty; ovocné želé; vaječné, smotanové a mlieč-
ne produkty; jedlé oleje a tuky; upravené orechy; 
mäsové, rybie a zeleninové konzervy; mäkkýše  
a kôrovce na gastronomické účely; polievky; ze-
miakové lupienky a hranolčeky. 
30 - Káva, čaj, kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo; 
kávové náhrady; múčne a obilné prípravky; chlieb; 
jemné pečivo a cukrovinky; zmrzlina a mrazené 
krémy; melasový sirup; kvasnice a prášok do pe-
čiva; soľ; horčica; ocot, šalátové zálievky; omáčky  
 

(koreniny); šalátové dresingy; koreniny; ľad; ma-
jonéza; paštéty; hotdog a hamburger (plnené peči-
vo); sladkosti (cukrovinky); žuvačky nie na lekár-
ske použitie; čokolády; sendviče. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina; bylinky na varenie 
a hríby; živé rastliny a prírodné kvety; semená; 
kvetové cibuľky a hrudky; krmivo pre zvieratá; 
podstielky pre zvieratá; vianočné stromčeky; suše-
né kvety na dekoračné účely; pôdne, záhradné  
a lesné náradie, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných 
triedach. 
32 - Pivo; minerálna voda a perlivá voda; nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; si-
rupy a ostatné prípravky na prípravu nápojov; 
hrušková šťava. 
33 - Víno; jablkové víno; alkoholické nápoje (ok-
rem piva). 
34 - Tabak; fajčiarske potreby; cigary; zápalky; 
popolníky (nie z ušľachtilého kovu); zapaľovače; 
cigaretové puzdrá (nie z ušľachtilého kovu). 
35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumen-
tov; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
manažment podnikov; správa podnikov. 
36 - Vydávanie platobných kariet, kreditných ka-
riet, zúčtovacích kariet a diskontných kariet. 
37 - Opravy, prestavby, údržba a čistenie automo-
bilov; montáž automobilových dielov a príslušen-
stva; ošetrovanie vozidiel proti korózii; čistenie, 
leštenie, odmasťovanie, voskovanie, údržba a op-
ravy pozemných vozidiel a prívesov; umývanie 
automobilov; oprava a úprava kolies (pneuservis); 
montáž a opravy kúrenia; čistenie bielizne; údržba, 
čistenie a opravy kože; servisné služby vozidiel na 
čerpacích staniciach pohonných hmôt. 
38 - Faxové služby; telegrafné a telefonické služ-
by; telekomunikačné služby; e-mailové služby; 
prípravné montážne práce na internetové rozvody; 
prípravné montážne práce na faxové a telefónne 
rozvody. 
39 - Odťahovanie vozidiel, najmä z krajníc ciest 
na základe cestnej poruchovej pomoci; parkovacie 
služby pre automobily; preprava, balenie a usklad-
nenie tovarov; dodávka, doprava a uskladnenie 
pohonných hmôt, olejov, ropných produktov, ply-
nu a mazív. 
43 - Stravovacie služby pre hostí, najmä v kaviar-
ňach, rýchlom občerstvení, reštauráciách, bufetoch 
a motorestoch. 
44 - Prevádzka verejných toaliet a spŕch na účely 
telesnej hygieny. 

(540) NAŠŤASTIE JE TU VIVA ! 
(732) OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 

Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PAR-

TNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 225067 
(151) 12.6.2009 
(156) 20.6.2018 
(180) 20.6.2028 
(210) 1229-2008 
(220) 20.6.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 16, 29, 30, 35 
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(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, kalendáre, kartón, lepenka, le-
penkové alebo papierové škatule, lepenkové plat-
ne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelár-
ske účely a použitie v domácnosti, obálky (papier-
nický tovar), obaly (papiernický tovar), plagáty, 
predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera 
alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené re-
klamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, 
vrecia z papiera alebo plastických materiálov. 
29 - Bujóny, vývary; bujóny, prípravky na výva-
ry, držky, klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové 
konzervy, mäsové výťažky, prípravky na výrobu 
polievok, zeleninové šťavy na varenie, šunka, 
údeniny, zeleninové šaláty, jedlá želatína, nakla-
daná zelenina, nakladané uhorky, konzervovaná, 
sušená a zaváraná zelenina a ovocie, konzervova-
né hľuzovky, konzervované mäso a mäsové vý-
robky, konzervované olivy, konzervované ovocie, 
konzervované ryby, konzervované šampiňóny. 
30 - Aromatické prípravky do potravín, nálevy (na 
ochucovanie), marináda (chuťové prísady), výťaž-
ky z korenín a rastlín, najmä na použitie ako chu-
ťové prísady, chuťové prísady, korenie, koreniny, 
zmes korenín, konzervačná soľ, príchute do potra-
vín s výnimkou esencií a éterických olejov, prí-
chute (arómy), príchute do koláčov a zákuskov,  
s výnimkou éterických olejov, ochutená kuchyn-
ská soľ, majonéza, horčica, kečup, sójová omáčka, 
paradajková omáčka, ocot, pekárske droždie, kvas-
nice, prášok do pečiva, cestá, cestá na koláče, ces-
toviny, droždie do cesta, chlieb, nekysnutý chlieb, 
chlieb všetkých druhov, pečivo (rožky), jemné pe-
čivo, sušienky, oblátky, sucháre, keksy, biskvity, 
zákusky, koláče, sladké a slané žemle, koláče  
s plnkou, krekery (slané pečivo), cukrovinky, pa-
lacinky, perníky, medovníky, piškóty, pirohy (ces-
toviny), krupica, kukuričná múka, lepok, lístkové 
cesto, lupienky, vločky (obilninové), makaróny, 
maslové, tukové cesto, výrobky z múky, müsli, 
prípravky z obilnín, ovsená múka, ovsená potrava, 
potravinárska múka, pšeničná múka (vyrážková), 
lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, 
výrobky z kukuričnej múky, sójová múka, pochu-
tiny na báze obilnín, ryža a výrobky z ryže, ex-
pandované a extrudované výrobky z obilnín, ryže, 
strukovín a kukurice, zahusťovacie prípravky na 
kuchynské použitie, konzervované záhradné by-
linky. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklam-
ná činnosť, maloobchodná činnosť s potravinami  
a prísadami do potravín, veľkoobchodná činnosť  
s potravinami a prísadami do potravín, predvádza-
nie tovaru, rozširovanie reklamných oznamov, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie 
textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov, vydávanie a aktualizovanie zvukovo-
obrazových záznamov a periodických a neperio-
dických publikácií na reklamné účely, vydávanie  
a rozširovanie reklamných textov, vydávanie re-
klamných alebo náborových textov, obchodné ale-
bo podnikateľské informácie, komerčné informač-
né kancelárie, organizovanie audiovizuálnych pred- 
 

stavení na komerčné a reklamné účely, organizo-
vanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, 
personálne poradenstvo, pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnos-
ti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií, prenájom kancelárskych strojov 
a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamest-
nancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, biela, zelená, hnedá, čierna, žltá 
(732) Mäspoma, spol. s r. o., ul. T. G. Masaryka 8, 960 01 

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

 
 

(111) 225068 
(151) 12.6.2009 
(156) 20.6.2018 
(180) 20.6.2028 
(210) 1230-2008 
(220) 20.6.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 16, 21, 29, 30, 35 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-

žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, 
etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické 
zobrazenie, kalendáre, kartón, lepenka, lepenkové 
alebo papierové škatule, lepenkové platne (papier-
nický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely  
a použitie v domácnosti, obálky (papiernický to-
var), obaly (papiernický tovar), plagáty, predmety 
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo le-
penky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné 
materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia  
z papiera alebo plastických materiálov. 
21 - Obaly a dózy na uskladnenie potravín, obaly 
na mrazenie potravín, hermetické obaly na potra-
viny, vákuové obaly najmä na potraviny, plastové 
obaly, skladovacie obaly, obalové nádoby z plas-
tických hmôt, drevené obaly. 
29 - Bujóny, vývary; bujóny, prípravky na vývary, 
držky, klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové kon-
zervy, mäsové výťažky, prípravky na výrobu po-
lievok, zeleninové šťavy na varenie, šunka, údeni-
ny, zeleninové šaláty, jedlá želatína, nakladaná ze-
lenina, nakladané uhorky, konzervovaná, sušená  
a zaváraná zelenina a ovocie, konzervované hľu-
zovky, konzervované mäso a mäsové výrobky, 
konzervované olivy, konzervované ovocie, kon-
zervované ryby, konzervované šampiňóny. 
30 - Aromatické prípravky do potravín, nálevy (na 
ochucovanie), marináda (chuťové prísady), výťaž- 
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ky z korenín a rastlín, najmä na použitie ako chu-
ťové prísady, chuťové prísady, korenie, koreniny, 
zmes korenín, konzervačná soľ, príchute do potra-
vín s výnimkou esencií a éterických olejov, prí-
chute (arómy), príchute do koláčov a zákuskov,  
s výnimkou éterických olejov, ochutená kuchynská 
soľ, majonéza, horčica, kečup, sójová omáčka, pa-
radajková omáčka, ocot, pekárske droždie, kvasni-
ce, prášok do pečiva, cestá, cestá na koláče, cestovi-
ny, droždie do cesta, chlieb, nekysnutý chlieb, 
chlieb všetkých druhov, pečivo (rožky), jemné pe-
čivo, sušienky, oblátky, sucháre, keksy, biskvity, 
zákusky, koláče, sladké a slané žemle, koláče s pln-
kou, krekery (slané pečivo), cukrovinky, palacinky, 
perníky, medovníky, piškóty, pirohy (cestoviny), 
krupica, kukuričná múka, lepok, lístkové cesto, lu-
pienky, vločky (obilninové), makaróny, maslové, 
tukové cesto, výrobky z múky, müsli, prípravky  
z obilnín, ovsená múka, ovsená potrava, potravinár-
ska múka, pšeničná múka (vyrážková), lúpaný 
jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, výrobky  
z kukuričnej múky, sójová múka, pochutiny na bá-
ze obilnín, ryža a výrobky z ryže, expandované  
a extrudované výrobky z obilnín, ryže, strukovín  
a kukurice, zahusťovacie prípravky na kuchynské 
použitie, konzervované záhradné bylinky. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklam-
ná činnosť, maloobchodná činnosť s potravinami  
a prísadami do potravín, veľkoobchodná činnosť  
s potravinami a prísadami do potravín, predvádza-
nie tovaru, rozširovanie reklamných oznamov, roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie tex-
tov, vydávanie a aktualizovanie reklamných mate-
riálov, vydávanie a aktualizovanie zvukovoobra-
zových záznamov a periodických a neperiodic-
kých publikácií na reklamné účely, vydávanie  
a rozširovanie reklamných textov, vydávanie re-
klamných alebo náborových textov, obchodné ale-
bo podnikateľské informácie, komerčné informač-
né kancelárie, organizovanie audiovizuálnych pred-
stavení na komerčné a reklamné účely, organizo-
vanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, 
personálne poradenstvo, pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnos-
ti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií, prenájom kancelárskych strojov 
a zariadení, marketingové štúdie, nábor zames-
tnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo. 

(540) 

  
(554) trojrozmerná známka 
(591) modrá, červená, biela, zelená, hnedá, čierna, žltá 
(732) Mäspoma, spol. s r. o., ul. T. G. Masaryka 8, 960 01 

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

 
 

(111) 225106 
(151) 12.6.2009 
(156) 9.10.2018 
(180) 9.10.2028 
(210) 1846-2008 
(220) 9.10.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 35, 41, 43 
(511) 9 - Ochranné prilby na šport. 

16 - Papier a výrobky z papiera a lepenky patria-
ce do tejto triedy, brožúry, brožované knihy; bur-
zové príručky, časopisy (periodiká); držiaky na pí-
sacie potreby; grafické reprodukcie, informačne 
reklamné a propagačné letáky, plagáty; plagáty na 
bilbordy; kancelárske potreby s výnimkou nábyt-
ku; kalendáre, knihy, knižné záložky; katalógy; li-
tografie, mapy, nálepky na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; noviny; pútače a reklamné, 
propagačné a úžitkové výrobky z papiera, naprí-
klad etikety s výnimkou textilných, podnosy na 
rýchle občerstvenie (nie pre domácnosť), papiero-
vé utierky, papierové obrusy, obrúsky (papierové 
prestieranie), papierové servítky; papierové uterá-
ky, tlačoviny, periodické a neperiodické publiká-
cie, prospekty, pohľadnice, sprievodcovia (ako 
knihy a brožúry), listové obálky, samolepky pre 
domácnosť a na kancelárske účely; nálepky (ako 
papiernický tovar), obrázky, obtlačky, vystriho-
vačky, maľovanky, vizitky, grafiky, obaly (papier-
nický tovar); obrazy (maľby) zarámované aj neza-
rámované papierové tašky, zošity, skicáre, ceruz-
ky, tlačiarenské písmo a kartonážne výrobky, pa-
pierové pásky, dáta a databázy na papierových no-
sičoch, papierové reklamné stojančeky, ťažidlá, 
papiernictvo nezahrnuté v ďalších triedach. 
18 - Športové tašky. 
24 - Textil a textilné výrobky, ktoré nie sú zarade-
né v iných triedach, tkaniny a textílie na výrobu 
odevov a kusového textilu, bytového textilu, pos-
teľnej bielizne, textilné uteráky, textilné utierky, 
obliečky, prestieradlá, prikrývky patriace do triedy 
24, poťahy na nábytok, textilné alebo umelohmot-
né závesy, záclony, obrusy a prestierania s výnim-
kou papierových, látkové vreckovky, šatovky, ná-
bytkové, posteľné a stolové tkaniny, darčekové 
predmety z textilu. 
25 - Odevy, obuv, športová obuv, najmä lyžiarske 
topánky, športové topánky, tretry, domáca obuv, 
nohavice, športové odevy, teplákové súpravy, trič-
ká, športové tričká, dresy, košele, teplákové bun-
dy, svetre, plavky, spodná bielizeň, nepremokavé 
vetrovky s kapucňou, bundy, ponožky, obleky, ru-
kavice; pokrývky hlavy; čapice; čelenky (obleče-
nie); športový tovar, potreby, vybavenie a náradie 
zaradené do triedy 25. 
28 - Športové a telocvičné prístroje, náradie a ná-
stroje vrátane ich súčiastok a doplnkov nezahrnuté 
v iných triedach, najmä lyže, lyžiarske palice, vý-
cvikové zariadenia na lyžovanie, lyžiarske viaza-
nie, vosk na lyže, športové rukavice, hry a hračky, 
poťahy na lyže a surfy, športové potreby pre lyžia-
rov, sánkarov a horolezcov. 
30 - Neliečivé potravinové doplnky na posilnenie 
imunity organizmu a zlepšenie zdravia, rastlinného 
pôvodu, na báze produktov patriacich do triedy 30, 
v tuhom i tekutom stave, vo forme práškových 
zmesi, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumi- 
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vých tabliet, pastiliek, dražé toboliek, kapsúl, bon-
bónov, želé, práškov, všetko uvedené na neliečeb-
né účely a v rámci tejto triedy, káva a kávové ná-
hradky, obilné vločky müsli, čaje, kakao, cukor, 
ryža, maniok, ságo, múka a výrobky z obilia, 
chlieb, pečivo a cukrárske výrobky, zmrzlina, 
med, soľ, horčica, ocot, omáčky (aromatické), ko-
renia, polevy, príchute do potravín, prášky na vý-
robu zmrzliny, pizza potravinárska múka, palacin-
ky, niťovky, muškátové orechy, med. 
35 - Organizácia a usporadúvanie reklamných a pro-
pagačných akcií, promotion akcií, reklamné pre-
zentácie firiem, výrobkov a služieb, činnosť re-
klamnej a marketingovej agentúry predvádzanie 
modeliek na reklamné účely a podporu predaja 
vrátane poskytovania s tým spojených informácií, 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely, vy-
hľadávanie a poskytovanie obchodných a podnika-
teľských informácií, komerčné informačné kance-
lárie, marketingové štúdie, personálne poraden-
stvo, obchodné a odborné poradenstvo, obchodný 
prieskum a manažment, organizovanie komerč-
ných výstav a veľtrhov, prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod, spros-
tredkovateľne práce. 
41 - Tréning športových trénerov, inštruktorov, 
rozhodcov a športovcov, vzdelávanie a vyučova-
nie, organizácia a vedenie seminárov a výcviko-
vých kurzov a školení, zvlášť športového lekárstva 
realizácia a organizácia športových disciplín, naj-
mä športových pretekov; činnosť športových za-
riadení, táborov, požičovňa športového vybavenia, 
organizácia a usporadúvanie spoločenských, kul-
túrnych, zábavných akcií, súťaží a vystúpení, ex-
hibícií a tanečných zábav, diskoték, plesov, hu-
dobných produkcií, koncertov, zábav, open air 
party, organizovanie a vedenie kolokvií, organizo-
vanie a vedenie koncertov, vzdelávacie akadémie, 
požičiavanie s prenájom športového výstroja s vý-
nimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie 
športových zariadení, športovísk, organizovanie  
a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sym-
pózií skolení, kurzov, prezentácií, teambuildingov, 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizo-
vanie lotérií, plesov, predstavení (manažérske 
služby), organizovanie vedomostných alebo zá-
bavných súťaží, organizovanie živých vystúpení, 
plánovanie a organizovanie večierkov, banketov, 
recepcií, vydávanie kníh, poskytovanie informácií 
o možnostiach vzdelávania rekreácie, zábavy, vy-
učovanie a vzdelávanie, klubová činnosť, vydáva-
nie periodických a neperiodických publikácií a tla-
čovín, vyhľadávanie a poskytovanie športových 
informácií. 
43 - Pohostinská a reštauračná činnosť, poskyto-
vanie gastronomických služieb, stravovacie služby 
príprava jedál a výrobkov studenej kuchyne, pre-
vádzkovanie reštaurácií, kaviarní, cybercafé, ba-
rov, internetových kaviarní a barov, bufetov a stán-
kov s občerstvením. 

(540) 

  
(591) červená, modrá 

(732) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Doli-
na 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK; 

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

(111) 225150 
(151) 12.6.2009 
(156) 7.11.2018 
(180) 7.11.2028 
(210) 2048-2008 
(220) 7.11.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva a vína. 
(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) žltá, modrá, čierna, červená 
(732) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 225151 
(151) 12.6.2009 
(156) 7.11.2018 
(180) 7.11.2028 
(210) 2049-2008 
(220) 7.11.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva a vína. 
(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) žltá, oranžová, čierna, červená 
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(732) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 
064 01 Stará Ľubovňa, SK; 

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

(111) 225152 
(151) 12.6.2009 
(156) 7.11.2018 
(180) 7.11.2028 
(210) 2052-2008 
(220) 7.11.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva a vína. 
(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) žltá, čierna, červená 
(732) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 225153 
(151) 12.6.2009 
(156) 7.11.2018 
(180) 7.11.2028 
(210) 2053-2008 
(220) 7.11.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva a vína. 
(540) 

  

(554) trojrozmerná známka 
(591) žltá, fialová, čierna, červená 
(732) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 225154 
(151) 12.6.2009 
(156) 7.11.2018 
(180) 7.11.2028 
(210) 2054-2008 
(220) 7.11.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva a vína. 
(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) žltá, zelená, čierna, červená 
(732) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 225155 
(151) 12.6.2009 
(156) 7.11.2018 
(180) 7.11.2028 
(210) 2055-2008 
(220) 7.11.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva a vína. 
(540) 
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(554) trojrozmerná známka 
(591) žltá, čierna, červená 
(732) GAS Familia, s. r. o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 225205 
(151) 12.6.2009 
(156) 29.9.2018 
(180) 29.9.2028 
(210) 6163-2008 
(220) 29.9.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, prí-

lohy, periodiká a elektronické nosiče informácií 
všetkých druhov. 
16 - Papier, lepenka, výrobky z papiera a z lepen-
ky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačovi-
ny, knihy, ročenky, publikácie, letáky, noviny, al-
bumy, periodiká, časopisy, katalógy, manuály, 
mapy, prospekty, plagáty, papiernický tovar, štít-
ky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, ná-
stroje na kreslenie a maľovanie, písacie potreby, 
knižné väzby, záložky do kníh, kresby, maľby, fo-
tografie, pečiatky, obrazy, kalendáre, perá, ceruz-
ky, značkovacie ceruzky, darčekové balenia tova-
rov patriace do tejto triedy, menovky na darčeky, 
hodvábny papier na balenie darčekov, škatule na 
darčeky ako tovary patriace do tejto triedy, baliaci 
papier, poznámkové bloky, papierové obrúsky  
a ostatný dekoratívny papierový tovar, papierový 
tovar a papierové dekorácie na spoločenské zába-
vy, papierové obrusy a prikrývky na stôl, papiero-
vé podložky pod riad, papierové stužky a vlajky na 
spoločenské zábavy, predtlače a vzorky na vyšíva-
nie, dekoratívne obtlačky, blahoželania, štítky  
a nálepky, papierové značky, transparenty, náhradné 
diely a príslušenstvo k všetkým uvedeným druhom 
výrobkov, všetko uvedené patriace do tejto triedy. 
35 - Administratívna správa hotelov, grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely, spravovanie hote-
lov, reklama, reklamná činnosť, online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti, televízna reklama, 
rozhlasová reklama, komerčné informačné kance-
lárie, prenájom reklamných plôch a priestorov, po-
radenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, 
poradenské služby v oblasti obchodného alebo 
podnikateľského riadenia; organizovanie komerč-
ných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organi-
zovanie výstav na obchodné a reklamné účely, or-
ganizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely, predvádzanie (služby modeliek) na rekla-
mné účely a podporu predaja, predvádzanie tova-
ru, spracovanie textov, kopírovanie alebo rozmno-
žovanie dokumentov, návrh a úprava reklamných 
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov 
(letáky, prospekty, tlačivá) zákazníkom, vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydáva-
nie reklamných alebo náborových textov, uverej-
ňovanie reklamných textov, rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov, marketingové 
štúdie, prieskum trhu a verejnej mienky, prieskum 
vzťahov s verejnosťou, vedenie kartoték v počíta-
či, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačo-
vých databáz, vyhľadávanie informácií v počíta- 
 

čových súboroch pre zákazníkov, poskytovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počí-
tačových sietí a internetu; prenájom priestorov na 
účely organizovania komerčných výstav; prená-
jom priestorov na účely organizovania prezentácií 
a módnych prehliadok na podporu predaja. 
36 - Služby cestovnej kancelárie (zmenárenské 
služby). 
38 - Výmena správ, rozširovanie a výmena infor-
mácií a správ, získavanie správ a informácií a iné 
komunikácie, poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete, prenos signálu pomocou satelitu, 
spravodajské agentúry, telekomunikačné informá-
cie, televízne vysielanie, vysielanie káblovej tele-
vízie, tlačové kancelárie, poskytovanie užívateľ-
ského prístupu do svetovej počítačovej siete. 
39 - Organizovanie ciest, exkurzií a výletov, do-
voz, osobná doprava, automobilová, autobusová, 
lodná, vzdušná doprava, sprostredkovanie auto-
mobilovej, autobusovej, lodnej, vzdušnej a želez-
ničnej dopravy, prenájom automobilov, služby 
parkovania automobilov, nosenie batožín, infor-
mácie o doprave a preprave, rezervácia dopravy, 
poskytovanie pomoci pri doprave, rezervácia mies-
teniek, služby v doprave a v preprave, sprevádza-
nie turistov, sprostredkovanie prepravy, sprostred-
kovanie prenájmu lodí, vozidiel a iných doprav-
ných prostriedkov, turistické prehliadky, rezervá-
cia zájazdov, služby pri zaobstarávaní víz, služby 
poskytované výletnými loďami, služby cestovnej 
kancelárie v oblasti dopravy a prepravy, poskyto-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, seminá-
rov, kolokvií a kongresov, organizovanie kultúr-
nych, spoločenských alebo vzdelávacích podujatí, 
športová a kultúrna činnosť, služby fitnescentra, 
zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, in-
formácie o výcvikoch, kurzoch a školeniach, zá-
bava, obveselenie, služby, ktorých zámerom je 
pobavenie, rozptýlenie alebo rekreácia osôb, pre-
vádzkovanie kasína, prevádzkovanie stávkových 
hier v kasíne, informácie o možnostiach zábavy, 
služby v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych 
podujatí, organizovanie lotérií, plesov, športových 
súťaží, živých vystúpení, organizovanie zábav-
ných súťaží, služby zamerané na rekreáciu osôb 
(rekreačné služby), výchovno-zábavné klubové 
služby, poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej po-
šty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; 
služby cestovnej kancelárie v oblasti zábavy; pre-
nájom priestorov na účely organizovania kultúr-
nych a vzdelávacích výstav, konferencií a seminá-
rov; prenájom priestorov na účely organizovania 
plesov, večierkov, recepcií; prenájom priestorov 
na účely organizovania prezentácií a módnych 
prehliadok nie na podporu predaja; prenájom prie-
storov na účely organizovania svadieb a promócií. 
43 - Reštauračné a kaviarenské služby, služby ba-
ru, prevádzka reštaurácie a kaviarne, hotelierske 
služby, služby ponúkané osobami alebo podnikmi, 
ktorých cieľom je príprava potravín alebo nápojov 
na konzumáciu, ako aj služby ponúkajúce ubyto-
vanie a nocľah v hoteli, penzióny alebo iné zaria-
denia zabezpečujúce dočasné ubytovanie, pre- 
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chodné ubytovanie, poskytovanie hotelového uby-
tovania, prevádzkovanie hotelového ubytovania, 
reštaurácie, kaviarne a baru, poskytovanie pre-
chodného ubytovania, prenájom prechodného uby-
tovania, rezervácia penziónov a hotelov, služby 
cestovnej kancelárie v oblasti ubytovania a stravo-
vania, prenájom prednáškových sál, poskytovanie 
ubytovania pre zvieratá, poskytovanie uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu. 
44 - Kúpele, masáže, kadernícke salóny, manikúra, 
parné kúpele, verejné kúpele, salóny krásy, fyzio-
terapia, masáže, ošetrovateľské služby, služby 
sauny, služby solária, tetovanie, služby vizážistov, 
zdravotnícka starostlivosť, zotavovne, starostli-
vosť o hygienu a krásu ľudí, poskytovanie uvede-
ných služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 

(540) ALBRECHT 
(732) SLAVIA CAPITAL Group, a.s., Mostová 2, 811 02 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 225265 
(151) 13.7.2009 
(156) 18.7.2018 
(180) 18.7.2028 
(210) 1424-2008 
(220) 18.7.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 7, 12, 37, 42 
(511) 7 - Cestné stroje; nakladače; odmínovacie stroje; 

poľnohospodárske a záhradné stroje; stroje na 
zemné práce; hnacie motory uvedených strojov  
s výnimkou hnacích motorov do pozemných vo-
zidiel; hydraulické a pneumatické obvody uve-
dených strojov s výnimkou hydraulických a pneuma-
tických obvodov do pozemných vozidiel; mechaniz-
my uvedených strojov s výnimkou mechanizmov pre 
pozemné vozidlá; pracovné nástroje ako časti 
uvedených strojov. 
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi; 
odmínovacie vozidlá; vojenské vozidlá; hnacie mo-
tory do uvedených vozidiel; hydraulické a pneuma-
tické obvody pre uvedené vozidlá; mechanizmy 
uvedených vozidiel; pracovné nástroje ako časti 
uvedených vozidiel. 
37 - Opravy a údržba cestných strojov, naklada-
čov, odmínovacích strojov, poľnohospodárskych 
a záhradných strojov, strojov na zemné práce, 
dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, od-
mínovacích vozidiel, vojenských vozidiel, ich čas-
tí, mechanizmov a pracovných nástrojov. 
42 - Grafický dizajn; inštalácia a aktualizovanie 
počítačových programov; kontrola kvality; prie-
myselný dizajn; projektovanie v strojárstve; vý-
skum a vývoj nových výrobkov. 

(540) UNC 
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 

963 01 Krupina, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 225408 
(151) 14.7.2009 
(156) 7.5.2018 
(180) 7.5.2028 
(210) 5578-2008 
(220) 7.5.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 10 
(511) 10 - Korzety na zdravotnícke účely; korzety 

(brušné); lekárske prístroje a nástroje; lekárske 
tašky; masážne prístroje; nábytok vyrobený špe-
ciálne na lekárske účely; nafukovacie matrace na 
lekárske účely; obklady (termoelektrické); orto-
pedické pásy a bandáže na spevnenie kĺbov; or-
topedické pásy; ortopedické topánky; ortopedic-
ké výrobky; pančuchy (elastické, chirurgické); 
pásy (elektrické na lekárske účely); pásy (ortope-
dické); popruhy na lekárske účely; fyzioterapeu-
tické zariadenia; zariadenia na fyzické cvičenie 
na lekárske účely. 

(540) 

  
 

(591) červeno-čierna 
(732) Dr. Straightenup s.r.o., Konvetná 625/7, 811 03 

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

 
 

(111) 225410 
(151) 14.7.2009 
(156) 19.6.2018 
(180) 19.6.2028 
(210) 5791-2008 
(220) 19.6.2008 
(310) 2006/2008 
(320) 13.6.2008 
(330) IS 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) EMOTION 
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta, Georgia 30313, US; 
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225412 
(151) 14.7.2009 
(156) 8.7.2018 
(180) 8.7.2028 
(210) 5856-2008 
(220) 8.7.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 9, 38 
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(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-
komunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné 
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektrické 
a elektronické zariadenia a nástroje na spracova-
nie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, nápravu 
alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje na za-
znamenávanie, prenos, zosilňovanie alebo repro-
dukciu zvuku, obrazov, informácií alebo kódova-
ných údajov; kamery; fotografické prístroje, zaria-
denia a nástroje; zariadenia, prístroje a nástroje na 
spracovanie obrazov; televízne a rádiové prístroje 
a zariadenia; vysielače a prijímače telekomunikač-
ného, rádiového a televízneho vysielania, prístroje 
na zabezpečenie prístupu k vysielaným alebo pre-
nášaným programom, hologramy, počítače, peri-
férne vybavenie počítačov, programované elektro-
nické obvody na prenos údajov, počítačové prog-
ramy, počítačový softvér, disky, pásky a drôty, 
pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté 
a už nahrané magnetické karty, pamäťové médiá, 
pamäťové karty, počítačové karty, karty obsahujú-
ce mikroprocesory, karty pamäťové a mikroproce-
sorové, elektronické identifikačné karty, telefónne 
karty, telefónne kreditné karty, kreditné karty, de-
betné karty, karty na elektronické hry určené na 
použitie s telefónmi, CDROM, magnetické, digi-
tálne a optické prenášače údajov, magnetické, di-
gitálne a optické médiá na zaznamenávanie  
a uchovávanie údajov (čisté a už nahrané), počíta-
čový softvér z internetu, elektronické publikácie 
(ktoré možno načítať) poskytované online z počí-
tačových databáz alebo internetu, počítačový sof-
tvér a telekomunikačné zariadenia (vrátane mo-
demov) umožňujúce pripojenie k databázam, lo-
kálne počítačové siete a internet, počítačový soft-
vér umožňujúci telekonferenciu, videokonferenciu 
a videotelefónne služby, počítačový softvér umož-
ňujúci vyhľadávanie a nápravu údajov, počítačový 
softvér na prístup k databázam, telekomunikač-
ným službám, počítačovým sieťam a elektronic-
kým tabuľkám, softvér na počítačové hry, digitál-
na hudba (ktorú možno načítať) poskytovaná z po-
čítačovej databázy alebo internetu, digitálna hudba 
(ktorú možno načítať) poskytovaná z interneto-
vých webových stránok vo formáte MP3, zariade-
nia na prehrávanie hudby z internetu, MP3 prehrá-
vače, fotografie, obrázky, grafiky, zvukové byty, 
filmy, videá a audiovizuálne programy (ktoré 
možno načítať) poskytované online alebo z počíta-
čových databáz alebo internetu alebo interneto-
vých stránok, diaľkové monitorovacie zariadenia  
a prístroje, počítačový softvér na použitie v diaľ-
kovom monitorovaní, satelitné vysielače a prijí-
mače, telekomunikačné a vysielacie satelity, tele-
fónne stožiare, elektrické drôty a káble, optické 
káble, odporové káble, elektródy na použitie s tele-
fónnymi prístrojmi, počítačmi a batériami, tele-
komunikačné systémy a zariadenia, terminály na 
telefónne siete, telefónne ústredne, telekomuni-
kačné signálové vstupy, prístroje na uchovanie, 
premenu a spracovanie telekomunikačných signá-
lových vstupov, telefónne zariadenia, prístroje na 
pevné, schopné prevozu, mobilné, hands-free tele-
fóny alebo telefóny aktivovateľné zvukom, multi-
médiové terminály, interaktívne terminály na zob-
razenie a objednanie tovarov a služieb, pager a rá-
diopager a rádiotelefónne prístroje a zariadenia, te-
lefóny, mobilné telefóny a telefónne príručné za- 
 

 riadenia, faksimilné prístroje, príslušenstvo k tele-
fónom a príručným telefónnym zariadeniam, adap-
téry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky 
batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové ale-
bo do auta zabudovateľné jednotky obsahujúce 
reproduktory umožňujúce používanie príručných 
telefónnych zariadení bez použitia rúk, držiaky 
príručných telefónov zabudovateľné do auta, tašky 
a kufríky špeciálne upravené na držanie alebo pre-
nášanie prenosných telefónov a telefónneho vyba-
venia a príslušenstva, osobné výpočtové organizé-
ry, antény, batérie, mikroprocesory, klávesnice, 
modemy, kalkulačky, premietače, globálne elek-
tronické systémy určujúce polohu, elektronické 
navigačné, sledovacie a polohu určujúce zariade-
nia a nástroje, zariadenia a nástroje na monitoring 
(iný ako monitoring typu in vivo), rádiozariadenia 
a nástroje, elektrické ovládanie, testovacie zaria-
denia (iné ako testovanie typu in vivo), signalizač-
né, kontrolné (dohliadacie) a učebné zariadenia  
a nástroje, optické a elektrooptické zariadenia  
a nástroje, videofilmy, audiovizuálne prístroje  
a zariadenia, prístroje a zariadenia na elektronické 
hry fungujúce po pripojení na externú obrazovku 
alebo monitor, elektrické a elektronické zariadenia 
a periférne vybavenie určené alebo prispôsobené 
na používanie s počítačmi, audiovizuálne zariade-
nia a vybavenie a nástroje na elektronické hry fun-
gujúce po pripojení na externú obrazovku alebo 
monitor, časti a súčasti pre všetky spomenuté tovary. 
38 - Telekomunikačné služby, komunikačné služ-
by, zber a prenos správ telefónom, mobilným tele-
fónom, faxom, telexom, rádiopaginovacie služby, 
presmerovanie hovoru, hlasová odkazová služba, 
služby adresárov a služby elektronickej pošty; 
prenos, dodanie a príjem zvuku, údajov, obrázkov, 
hudby a informácií, služby doručovania elektro-
nických správ, online informačné služby súvisiace 
s telekomunikáciami, služby výmeny údajov, pre-
nos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej 
komunikácie, vysielacie služby, vysielanie alebo 
prenos rádiových alebo televíznych programov, 
filmov a programov teleshoppingu a webshoppin-
gu, služby prenosu videotextu, teletextu a prehlia-
dania údajov, vysielanie a prenos multimediálneho 
obsahu cez elektronické komunikačné siete, služby 
prenosu videospráv, služby videokonferencií, 
služby videotelefónu, telekomunikačný prenos in-
formácií a poskytovanie telekomunikačného pri-
pojenia do svetovej počítačovej siete, počítačo-
vých programov a iných údajov, poskytovanie 
užívateľského prístupu na internet, poskytovanie 
telekomunikačného spojenia alebo linky na inter-
net alebo databázy, poskytovanie a prevádzka 
elektronických konferencií, diskusných skupín  
a diskusných miestností, poskytovanie prístupu na 
webové stránky s digitálnou hudbou na internete, 
poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na 
internete, doručovanie digitálnej hudby telekomu-
nikáciami, poskytovanie prístupu k telekomuni-
kačným infraštruktúram pre iných operátorov, 
prevádzka a poskytovanie internetových vyhľadá-
vacích strojov s cieľom umožniť užívateľovi ľah-
ký prístup na internetové webové stránky, služby 
telekomunikačného prístupu, prenos správ a obra-
zov pomocou výpočtovej techniky, komunikácia 
cez počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos 
správ a informácií o súčasnom dianí, prenájom za- 
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riadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponen-
tov slúžiacich na poskytovanie spomenutých slu-
žieb, poradenské, informačné a konzultačné služby 
súvisiace s uvedeným. 

(540) IPAUŠÁL 
(732) Orange Brand Services Limited, 3 More London 

Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB; 
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 225413 
(151) 14.7.2009 
(156) 16.7.2018 
(180) 16.7.2028 
(210) 5889-2008 
(220) 16.7.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 18 
(511) 18 - Umelé kožušiny a imitácie kože. 

(540) NEUZEN 
(732) LG Chem, Ltd., 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, 

Seoul, KP; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225416 
(151) 14.7.2009 
(156) 11.9.2018 
(180) 11.9.2028 
(210) 6118-2008 
(220) 11.9.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a hygienické 

prípravky, dietetické látky upravené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá, náplasti, obväzový 
materiál, materiál na plombovanie zubov, dentál-
ne vosky, dezinfekčné prostriedky, prípravky na 
ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy. 

(540) RADOSŤ Z POHYBU 
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225493 
(151) 21.7.2009 
(156) 2.11.2017 
(180) 2.11.2027 
(210) 1989-2007 
(220) 2.11.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 45 
(511) 45 - Právne služby; poskytovanie právnej pomo-

ci; zastupovanie fyzických a právnických osôb  
v konaní pred súdmi a inými orgánmi; spisovanie 
listín; poskytovanie právnych rád; vypracúvanie 
právnych rozborov a stanovísk; vypracúvanie 
správ o celkovom postavení právnických osôb  
v právnych vzťahoch s inými subjektmi práva; 
sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy; poraden-
stvo v uvedených činnostiach. 

 
 

(540) 

  
 

(591) modrá, oranžová 
(732) LEGAL COUNSELS s. r. o., Tallerova 10, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 225651 
(151) 17.8.2009 
(156) 12.5.2018 
(180) 12.5.2028 
(210) 919-2008 
(220) 12.5.2008 
(442) 7.5.2009 
(450) 7.10.2009 

 9 (511) 35, 36, 45 
(511) 35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; revízia 

účtov; audítorské služby týkajúce sa účtovníctva  
a prípravy daňových priznaní; analýzy nákladov; 
príprava a vyhotovenie daňových priznaní; ob-
chodné konzultácie a riadenie týkajúce sa fúzie 
podnikov, zakladania, prepájania, rozdeľovania  
a akvizície podnikov; príprava podnikových správ; 
dražby; hospodárske a ekonomické predpovede; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; ko-
merčné informačné kancelárie; pomoc pri riadení 
komerčných a priemyselných podnikov; marketin-
gové štúdie; poradenstvo v obchodnej činnosti; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo; obchod-
né expertízy o efektívnosti a výnosnosti podnikov; 
prieskum trhu; obchodné plánovanie; ekonomické 
expertízy a štúdie; reklama; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; zbieranie a zoraďo-
vanie údajov do počítačových databáz; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch pre zá-
kazníkov; vedenie kartoték v počítači; nábor za-
mestnancov; personálne poradenstvo; organizova-
nie komerčných alebo reklamných výstav a veľtr-
hov; podpora predaja pre tretie osoby; poskytova-
nie uvedených služieb prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, počítačových 
sietí, SMS správ alebo internetu; obchodné spros-
tredkovanie služieb v triedach 35, 36, 45. 
36 - Finančné analýzy; finančné analýzy podnikov 
a komerčných spoločností; finančné informácie; 
finančné odhady a oceňovanie; vrátane oceňovania 
obchodných podnikov a vrátane odhadov a oceňo-
vania v oblasti podnikania; finančné poradenstvo; 
finančné riadenie; finančné konzultačné služby; 
sprostredkovanie nehnuteľností; realitné kancelá-
rie; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom 
a správa nehnuteľností; daňové oceňovanie a od-
hady; správcovstvo; audítorské služby týkajúce sa 
daňového oceňovania a daňových odhadov; služby 
faktoringové, forfaitingové, franchisingové; služby 
v oblasti kapitálového financovania; finančné 
služby spojené s fúziami, prepojovaním, zlučova-
ním, rozdeľovaním, reštrukturalizáciou, revitalizá- 
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ciou, zakladaním alebo predajom podnikov; fi-
nančné oceňovanie podnikových súpisov, aktív, 
vybavení, nehnuteľností, duševného vlastníctva  
a ľudského kapitálu; bankovníctvo; služby v ob-
lasti finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva; 
garancie; záruky; kaucie; kapitálové investície; pos-
kytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, počíta-
čových sietí, SMS správ alebo internetu. 
45 - Služby komerčných právnikov; právne služby 
pri zakladaní, riadení, reštrukturalizácii, revitalizá-
cii, fúzii, akvizícii, predaji alebo likvidácii podni-
ku; služby arbitráže; právne služby v oblasti ob-
chodných sporov; mediačné služby; registrácia 
doménových mien; právne služby v oblasti daňo-
vých sporov; poskytovanie uvedených služieb pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, počítačových sietí, SMS správ alebo inter-
netu. 

(540) 

  
(591) čierna, modrá 
(732) TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o., Kapitul- 

ská 14, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 225784 
(151) 20.8.2009 
(156) 29.5.2018 
(180) 29.5.2028 
(210) 1064-2008 
(220) 29.5.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 7.10.2009 

 9 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných mé-

diách pre maloobchod; pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; 
pomoc pri riadení obchodných a priemyselných 
podnikov; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; profesionálne obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
pomoc pri riadení priemyselných alebo obchod-
ných podnikov; poradenstvo pri vedení podnikov; 
poradenstvo v obchodnej činnosti; reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie kongresov; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie sympó-
zií; školenie; vydávanie kníh; vydávanie textov  
s výnimkou reklamných alebo náborových; online 
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; 
vzdelávanie. 
42 - Výskum v oblasti ochrany životného prostre-
dia; poradenstvo v oblasti počítačových progra-
mov; prenájom počítačového softvéru. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, zelená 
(732) Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Kut-

líkova 17, 852 50 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 226427 
(151) 13.11.2009 
(156) 4.11.2018 
(180) 4.11.2028 
(210) 6314-2008 
(220) 4.11.2008 
(442) 6.8.2009 
(450) 7.1.2010 

 9 (511) 9, 16, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vývoj, výrobu a montáž 

optických a metalických káblov a sietí; káble  
s optickými vláknami; prístroje a nástroje na vý-
voj, výrobu, montáž a testovanie výrobkov z ob-
lasti elektroniky, optoelektroniky, snímačov fy-
zikálnych veličín a snímacích systémov. 
16 - Papier a výrobky z papiera, obaly z plastic-
kých materiálov, periodické a neperiodické tla-
čoviny. 
42 - Služby vývoja, testovania a kompletácie v rám-
ci skúšok optických a metalických káblov a sietí. 

(540) 

  
(591) svetločervená 
(732) Sylex, s.r.o., Mlynské luhy 31, 821 05 Bratislava, 

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

SK; 
 
 

(111) 226493 
(151) 11.12.2009 
(156) 29.9.2018 
(180) 29.9.2028 
(210) 1793-2008 
(220) 29.9.2008 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 9, 11, 44 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-

tické, fotografické, kinematografické, optické, 
signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, 
vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie  
a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distri-
búciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu ale-
bo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na na- 
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 hrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo ob-
razu; magnetické nosiče údajov, záznamové dis-
ky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov 
uvádzaných do činnosti vhodením mince; regis-
tračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na 
spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie; parné 
kotly; zariadenia na varenie, chladenie a sušenie; 
vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia. 
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; staros-
tlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľ-
nohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 

(540) 

  
(732) Blue step spol. s r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 

Šaľa, SK; 
 
 

(111) 226520 
(151) 11.12.2009 
(156) 25.3.2019 
(180) 25.3.2029 
(210) 434-2009 
(220) 25.3.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; brožúry; brožúrky; bublinové 

obaly z plastických materiálov (na balenie); časo-
pisy; etikety s výnimkou textilných; grafické zob-
razenia; grafiky; chromolitografy (polygrafia); ka-
lendáre; kartón; lepenka; lepenkové alebo papie-
rové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepia-
ce pásky na kancelárske účely a použitie v domác-
nosti; obálky (papiernický tovar); obaly (papier-
nický tovar); papiernický tovar, periodické a nepe-
riodické publikácie; plagáty; polygrafické písmo; 
predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera 
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera; kartónu 
alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené re-
klamné materiály; umelohmotné fólie na balenie; 
vrecia z papiera alebo plastických materiálov. 
29 - Repkový olej, margarín a stužený rastlinný tuk. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 16 a 29; marketing; 
reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentú-
ry; podpora predaja pre tretie osoby; prieskum tr-
hu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnos-
ťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitú-
ciami a spoločenským prostredím); spracovanie 
textov; sprostredkovateľská činnosť v oblasti pre-
daja reklamných predmetov; vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných materiálov; rozširovanie re-
klamných oznamov; prenájom reklamných mate-
riálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-
riodických a neperiodických publikácií; predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; predvádzanie tovaru; obchodné  
 
 

a podnikateľské informácie; komerčné informačné 
kancelárie; marketingové štúdie; obchodný a pod-
nikateľský prieskum; personálne poradenstvo, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
v obchodnej činnosti; obchodný manažment a pod-
nikové poradenstvo; podpora predaja (pre tretie 
osoby); organizovanie audiovizuálnych predstave-
ní na komerčné a reklamné účely; organizovanie 
výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydá-
vanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie 
reklamných alebo náborových textov, zásielkové 
reklamné služby; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; sprostredkovanie obchodu s tovarom; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triede 35. 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, biela, hnedá, modrá, zelená, čierna 
(732) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

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

 
 

(111) 226521 
(151) 11.12.2009 
(156) 25.3.2019 
(180) 25.3.2029 
(210) 435-2009 
(220) 25.3.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; brožúry; brožúrky; bublinové 

obaly z plastických materiálov (na balenie); časo-
pisy; etikety s výnimkou textilných; grafické zob-
razenia; grafiky; chromolitografy (polygrafia); ka-
lendáre; kartón; lepenka; lepenkové alebo papie-
rové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepia-
ce pásky na kancelárske účely a použitie v domác-
nosti; obálky (papiernický tovar); obaly (papier-
nický tovar); papiernický tovar, periodické a nepe-
riodické publikácie; plagáty; polygrafické písmo; 
predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera 
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera; kartónu 
alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené re-
klamné materiály; umelohmotné fólie na balenie; 
vrecia z papiera alebo plastických materiálov. 
29 - Slnečnicový olej, margarín a stužený rastlinný tuk. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 16 a 29; marketing; 
reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentú-
ry; podpora predaja pre tretie osoby; prieskum tr-
hu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnos-
ťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitú-
ciami a spoločenským prostredím); spracovanie 
textov; sprostredkovateľská činnosť v oblasti pre- 
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daja reklamných predmetov; vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných materiálov; rozširovanie re-
klamných oznamov; prenájom reklamných mate-
riálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-
riodických a neperiodických publikácií; predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja; predvádzanie tovaru; obchodné  
a podnikateľské informácie; komerčné informačné 
kancelárie; marketingové štúdie; obchodný a pod-
nikateľský prieskum; personálne poradenstvo, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
v obchodnej činnosti; obchodný manažment a pod-
nikové poradenstvo; podpora predaja (pre tretie 
osoby); organizovanie audiovizuálnych predstave-
ní na komerčné a reklamné účely; organizovanie 
výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydá-
vanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie 
reklamných alebo náborových textov, zásielkové 
reklamné služby; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; sprostredkovanie obchodu s tovarom; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triede 35. 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, biela, hnedá, modrá, zelená, čierna 
(732) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

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

 
 

(111) 226522 
(151) 11.12.2009 
(156) 25.3.2019 
(180) 25.3.2029 
(210) 437-2009 
(220) 25.3.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; brožúry; brožúrky; bublinové 

obaly z plastických materiálov (na balenie); časo-
pisy; etikety s výnimkou textilných; grafické zob-
razenia; grafiky; chromolitografy (polygrafia); ka-
lendáre; kartón; lepenka; lepenkové alebo papie-
rové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepia-
ce pásky na kancelárske účely a použitie v domác-
nosti; obálky (papiernický tovar); obaly (papier-
nický tovar); papiernický tovar, periodické a nepe-
riodické publikácie; plagáty; polygrafické písmo; 
predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera 
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera; kartónu 
alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené re-
klamné materiály; umelohmotné fólie na balenie; 
vrecia z papiera alebo plastických materiálov. 
29 - Slnečnicový olej, margarín a stužený rastlinný tuk. 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 16 a 29; marketing; 
reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentú-
ry; podpora predaja pre tretie osoby; prieskum tr-
hu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnos-
ťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitú-
ciami a spoločenským prostredím); spracovanie 
textov; sprostredkovateľská činnosť v oblasti pre-
daja reklamných predmetov; vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných materiálov; rozširovanie re-
klamných oznamov; prenájom reklamných mate-
riálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-
riodických a neperiodických publikácií; predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; predvádzanie tovaru; obchodné 
a podnikateľské informácie; komerčné informačné 
kancelárie; marketingové štúdie; obchodný a pod-
nikateľský prieskum; personálne poradenstvo, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
v obchodnej činnosti; obchodný manažment a pod-
nikové poradenstvo; podpora predaja (pre tretie 
osoby); organizovanie audiovizuálnych predstave-
ní na komerčné a reklamné účely; organizovanie 
výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydá-
vanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie 
reklamných alebo náborových textov, zásielkové 
reklamné služby; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; sprostredkovanie obchodu s tovarom; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triede 35. 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, biela, hnedá, modrá, zelená, čierna 
(732) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

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

 
 

(111) 226819 
(151) 14.1.2010 
(156) 5.6.2018 
(180) 5.6.2028 
(210) 1113-2008 
(220) 5.6.2008 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 3, 18, 25, 35 
(511) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie 

bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, 
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové 
vodičky; prípravky na čistenie zubov. 
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiá-
lov (patriace do triedy 18); koža, surové kože; 
kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vy-
chádzkové palice; biče, postroje a sedlárske vý-
robky. 
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25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Maloobchodné služby vo vzťahu k bieliacim 
a iným prípravkom na pranie a čistenie bielizne, 
prípravkom na čistenie, leštenie, odmasťovanie  
a brúsenie, mydlám, voňavkárskym výrobkom, 
éterickým olejom, kozmetickým prípravkom, vla-
sovým vodičkám, prípravkom na čistenie zubov; 
drahým kovom a ich zliatinám a výrobkom z dra-
hých kovov alebo výrobkom pokovovaným dra-
hými kovmi, patriacim do triedy 14, šperkom, bi-
žutérií, drahokamom, hodinárskym výrobkom  
a iným chronometrickým zariadeniam; usniam, 
koženkám a výrobkom z týchto materiálov (pat-
riacim do triedy 18); kožiam, surovým kožiam; 
kufrom a cestovným taškám; dáždnikom, slneč-
níkom a vychádzkovým paliciam, bičom, pos-
trojom a sedlárskym výrobkom; odevom, obuvi  
a pokrývkam hlavy. 

(540) Peek 
(732) Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 40212 

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

 
 

(111) 228485 
(151) 16.9.2010 
(156) 4.6.2018 
(180) 4.6.2028 
(210) 1455-2009 
(220) 4.6.2008 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a protiepileptické prípravky 

patriace do tejto triedy. 

(540) TOPIMARK 
(732) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Glenmark 

House, HDO - Corporate Building, Wing - A, B. D. 
Sawant Marg, Chakala, Anheri, Mumbai, 400099, 
IN; 

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

 
 

(111) 228656 
(151) 22.10.2010 
(156) 10.3.2018 
(180) 10.3.2028 
(210) 5232-2008 
(220) 10.3.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 33, 35, 43 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva). 

35 - Reklama a propagácia, najmä v oblasti alko-
holických nápojov. 
43 - Odborné poradenstvo v oblasti prípravy al-
koholických nápojov. 

(540) METELKA SHAKER 
(732) Milan METELKA a.s., Drnovice 723, 683 04 

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

 
 
 
 
 

(111) 229587 
(151) 6.4.2011 
(156) 6.6.2018 
(180) 6.6.2028 
(210) 1135-2008 
(220) 6.6.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.6.2011 

 9 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Extrudované výrobky zo strukovín; sušené 

hrozienka; kandizované ovocie; sušený kokos; 
konzervovaná fazuľa a hrach; mrazené ovocie, ze-
lenina a strukoviny; spracované oriešky; ovocie 
konzervované, zavárané; ovocná dreň; spracované 
arašidy; spracované mandle; strukoviny balené, 
pražené, konzervované, chladené, korenené; suše-
né ovocie; syry; sójové bôby konzervované ako 
potrava; výrobky a polotovary z tofu; výrobky zo 
sušeného ovocia; zemiakové hranolčeky a lupien-
ky; zmesi tovarov patriacich do tejto triedy. 
30 - Cereálne potraviny; extrudované výrobky  
z obilnín, kukurice a ryže; mletý jačmeň; jemné 
pečivo; kandis ako potrava; keksy; krekery, slané 
pečivo; krúpy na ľudskú spotrebu; kukuričné 
vločky; obilniny balené, pražené, konzervované, 
chladené, korenené; ovsené vločky; pražená kuku-
rica; prípravky z obilnín; pukance; sušienky, su-
cháre, biskvity; sójové nápoje; tortillas; výrobky 
zo sóje; zmesi tovarov patriacich do tejto triedy 
okrem pečených cukroviniek. 
31 - Arašidy; citrusové ovocie; fazuľa; hrach; ko-
kosové orechy; kukurica; lieskové oriešky; man-
dle; orechy; čerstvé ovocie; pšenica; semená rast-
lín sušené, tepelne spracované, ochutené; šošovi-
ca; zmesi tovarov patriacich do tejto triedy. 

(540) MIŠ MAŠ 
(732) ALFA SORTI s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 

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

 
 

(111) 231321 
(151) 16.12.2011 
(156) 14.4.2018 
(180) 14.4.2028 
(210) 679-2008 
(220) 14.4.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 9, 16, 35, 36, 37, 41 
(511) 9 - Elektronické časopisy, elektronické publiká-

cie stiahnuté z telekomunikačnej siete, počítačo-
vé programy a softvér, predovšetkým pre služby 
realitných kancelárií, CD disky, DVD disky, mag-
netické a optické nosiče údajov, nosiče zvukových 
záznamov a zvukovo-obrazových záznamov, prí-
stroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku 
alebo obrazu, monitorovacie počítačové programy, 
počítačový hardvér, periférne zariadenia počíta-
čov. 
16 - Tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, časo-
pisy, periodiká, periodické a neperiodické publi-
kácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní, 
noviny, magazíny, kalendáre, príručky, plagáty, 
katalógy, zoznamy, papier, kartón, lepenka a vý-
robky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté 
v iných triedach, papiernický tovar, knihárske vý- 
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robky, albumy, atlasy, fotografie, tlačivá, formu-
láre, grafické reprodukcie, kartotékové lístky, 
spisové obaly (zaraďovače), papierové vlajky, 
pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, 
pečatné vosky, písacie potreby, školské potreby, 
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov, 
písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou 
nábytku, plastové fólie na balenie, lepiace štítky, 
lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely  
a použitie v domácnosti, vrecia a vrecká z papie-
ra alebo plastických materiálov, obalové materiá-
ly z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté  
v iných triedach. 
35 - Reklama, reklamné a propagačné činnosti  
a služby, online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti, reklama a propagácia nehnuteľností, 
stavebných činností, zhromažďovanie rozličných 
nehnuteľností pre tretie osoby s cieľom umožniť 
zákazníkom, aby si mohli tieto nehnuteľnosti po-
hodlne prehliadať a nakupovať prostredníctvom 
katalógového predaja alebo elektronickými pro-
striedkami ako napr. prostredníctvom webových 
stránok alebo prostredníctvom telenákupu, inzert-
ná činnosť, prenájom reklamných plôch, rozširo-
vanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných ale-
bo náborových materiálov, zber a poskytovanie in-
formácií v oblasti reklamy a propagácie, služby 
reklamných agentúr a služby ako rozširovanie pro-
spektov, či už priamo alebo poštou, alebo rozširo-
vanie vzoriek, rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny), zásiel-
kové reklamné služby, organizovanie výstav na 
reklamné a obchodné účely, organizovanie súťaží 
a výstav na komerčné a propagačné účely, podpo-
ra predaja pre tretie osoby, obchodný manažment, 
obchodná správa, poradenstvo a pomoc pri riadení 
obchodných aktivít, odborné obchodné poraden-
stvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri 
predaji nehnuteľností a pri stavebných činnostiach, 
obchodná pomoc pri franchisingu, komerčné a re-
klamné poradenstvo, dražby, obchodné odhady, 
služby porovnávania cien, obchodná administratí-
va, kancelárske práce, vedenie účtovných kníh, 
služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompi-
lácia alebo systematizácia písomných oznámení  
a záznamov, kompilácia matematických alebo šta-
tistických údajov, grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely, prepisovanie, vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), 
zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových 
báz dát, prieskum trhu, komerčný prieskum, prie-
skum v oblasti reklamy, obchodné sprostredkova-
nie v oblasti nehnuteľností, poskytovanie uvede-
ných služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 35, 36, 37 a 41, spro-
stredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie 
reklamy a inzercie, služby franchisingu v oblasti 
realitných služieb. 
36 - Realitné kancelárie, služby realitných kance-
lárií, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu 
nehnuteľností, prenájom bytov, kancelárskych 
priestorov a fariem, inkasovanie nájomného, ve-
denie nájomných domov, prenájom obchodných 
priestorov, prenájom a správa nehnuteľností, 
správcovstvo, obstarávanie služieb spojených so 
správou nehnuteľností, oceňovanie a odhady ne- 
 

hnuteľností, poisťovníctvo, finančné služby, pe-
ňažníctvo, služby v oblasti nehnuteľností, spros-
tredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami, spro-
stredkovanie (maklérstvo), služby v oblasti finan-
čných odhadov a oceňovania nehnuteľností, ban-
kové služby, oceňovanie pre poistenie, poskytova-
nie informácií o poistení nehnuteľností, bankov-
níctvo, služby v oblasti nehnuteľností patriace do 
tejto triedy, finančné analýzy, finančné informácie, 
finančný lízing, finančné záruky, finančné konzul-
tačné služby, predaj na splátky, úverové financo-
vanie predaja, služby finančného manažmentu  
a účtovníckych sústav, poistenie, poradenstvo v ob-
lasti poistenia, poskytovanie informácií a poraden-
stva v oblasti služieb patriacich do triedy 36, pos-
kytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
37 - Stavebné činnosti, stavebníctvo, opravy, inšta-
lačné služby s výnimkou inštalácie počítačových 
programov, kontrola stavebných plánov, čistenie 
interiérov a exteriérov budov, izolovanie stavieb, 
interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, 
štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, vŕtanie stud-
ní, montáž a opravy výťahov, montovanie lešení, 
murárstvo, pokrývačské práce, demolácia budov, 
dozor nad stavbami, montážne služby, opravy  
a údržba, montáž, údržba a opravy strojov, prístro-
jov a zariadení vrátane vykurovacích, vodovod-
ných, vodárenských, ventilačných, klimatizač-
ných, protipožiarnych, plynových, zabezpečova-
cích, osvetľovacích systémov a zariadení, montáž 
interiérov a interiérových prvkov, klampiarstvo  
a inštalatérstvo, prenájom stavebných strojov a za-
riadení, prenájom čistiacich strojov, stavebné in-
formácie, informácie o údržbe a opravách, odbor-
né poradenstvo v stavebníctve, odborné poraden-
stvo v oblasti inštalácie a montáže interiérových 
prvkov, informácie o opravách, opravárske služby, 
služby predstavujúce servis použitých, poškode-
ných, čiastočne zničených alebo zničených pred-
metov (reštaurovanie predmetov alebo budov, kto-
ré majú byť uvedené do pôvodného stavu), služby 
klampiarov, inštalatérov, kúrenárov a pokrývačov, 
prenájom náradia a stavebných materiálov, posky-
tovanie uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
41 - Vzdelávanie realitných maklérov, vzdeláva-
nie, vyučovanie, školenia, výcvik, všetky formy 
vzdelávania osôb, skúšanie a preskúšavanie (peda-
gogická činnosť), vydávanie kníh, časopisov, pe-
riodík, vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných a náborových textov, vydávanie 
textov s výnimkou reklamných alebo náborových, 
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej 
forme, poskytovanie elektronických publikácií on-
line bez možnosti kopírovania, služby v oblasti es-
trád, zábavy a kultúrnych podujatí, služby na ve-
rejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel  
s cieľom kultúrnym alebo vzdelávacím, fotografo-
vanie, filmová a fotografická tvorba, informácie  
o vzdelávaní, informácie o možnostiach zábavy, 
organizovanie a vedenie kongresov, konferencií  
a seminárov, zabezpečovanie kurzov, seminárov  
a školení, organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav, služby zamerané na pobavenie, 
rozptýlenie alebo rekreáciu osôb, výchovno-zá- 
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bavné klubové služby, organizovanie lotérií, ple-
sov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vy-
stúpení, zverejňovanie textov iných ako reklam-
ných, knižnice, výroba rozhlasových alebo tele-
víznych programov, zábava, pobavenie, obvesele-
nie, poskytovanie uvedených služieb prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(732) C.E. PROPERTY, s.r.o., Stummerova 6, 955 01 
Topoľčany, SK; 

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

(111) 231986 
(151) 26.3.2012 
(156) 18.9.2018 
(180) 18.9.2028 
(210) 1730-2008 
(220) 18.9.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 5, 29, 30, 35 
(511) 5 - Mliečne výrobky s nízkym obsahom laktózy na 

lekárske účely, doplnky výživy na lekárske účely, 
výživové doplnky s obsahom enzýmu laktáza, kul-
túry mikroorganizmov na lekárske alebo zverole-
kárske účely, liečivé čaje, odtučňovacie čaje na le-
kárske účely, medicinálne vína a čaje, bylinkové 
čaje na lekárske použitie, vitamínové, multivita-
mínové, multiminerálne prípravky, minerály, sto-
pové prvky vo forme toboliek, tabliet, dražé a pilu-
liek, prípravky posilňujúce a dietetické na liečebné 
účely, liečivá na ľudskú spotrebu alebo na zvero-
lekárske účely, drogy na liečebné účely, farmaceu-
tické prípravky humánne a veterinárne, vitamíny, 
chemické prípravky a substancie na farmaceutické 
prípravky humánne, vitamíny, chemické prípravky 
a substancie na farmaceutické účely, zdravotnícke 
a hygienické výrobky patriace do triedy 5, medici-
nálne infúzne roztoky, diagnostické prípravky na 
lekárske účely, vakcíny, séra a výrobky z krvi na 
lekárske účely, dezinfekčné prostriedky na hygie-
nické účely, prípravky baktericídne a fungicídne 
patriace do tejto triedy, liečebná kozmetika, potra-
va na farmaceutické účely, oleje na lekárske účely, 
tabletky na farmaceutické účely, tekuté lieky, lieky 
vo forme nápojov, bylinkové čaje na lekárske pou-
žitie, liečivé byliny, cukrovinky s liečivými prísa-
dami, vitamínové prípravky, prípravky obsahujúce 
stopové prvky pre ľudí a zvieratá. 
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely 
(zaradené v tejto triede) a prevažne obsahujúce 
látky živočíšneho pôvodu patriace do tejto triedy, 
bezlaktózne mliečne výrobky, rastlinné výťažky, 
minerály, proteíny, tuky a uhľohydráty patriace do 
tejto triedy, proteín na ľudskú spotrebu, proteínové 
výrobky a prípravky na výživu, prípravky zvlášt-
nej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým 
energetickým výdajom patriace do tejto triedy, 
bielkoviny ako potrava, výťažky z chalúh ako po-
trava, jedlá želatína, arašidy, oriešky spracované,  
 

konzervované, sušené a varené ovocie, kandizova-
né ovocie, ovocné a želatínové rôsoly, ovocné želé 
ako rôsol, ovocné rôsoly, zaváraniny. 
30 - Čaj, bylinkový čaj, potraviny a potravinové 
doplnky s vysokým obsahom vitamínov, minerá-
lov a rastlinných výťažkov vyrobené s cieľom do-
plniť bežnú stravu konzumenta patriace do tejto 
triedy, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny pat-
riace do tejto triedy, výrobky s obsahom bylín (ur-
čené na ľudskú spotrebu) patriace do tejto triedy, 
energeticko-výživné požívatiny a prísady do jedla 
s obsahom vitamínov, minerálov a stopových prv-
kov patriace do tejto triedy, požívatiny a prísady 
do jedla vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu 
konzumenta, ktoré môžu mať priaznivý vplyv na 
zdravie konzumenta, patriace do tejto triedy, cuk-
ríky, cukrovinky, cukrovinky aj fantazijné, dezerty 
(cukrovinky), komprimáty, želé (cukrovinky), pas-
tilky, tyčinky, žuvačky nie na lekárske účely, 
mandľové cukrovinky, marcipán, mentolové cuk-
ríky, karamelky, pralinky, ovocné želé (cukrovin-
ky), napolitánky, sladké drievka (cukrovinky), ex-
trakty nie na lekárske účely, glukóza na ľudskú 
spotrebu, kandis ako potrava, melasa, chuťové prí-
sady, kávové nápoje, príchuti do nápojov s výnim-
kou esencií, propolis na ľudskú spotrebu, výrobky 
z múky, včelia kašička na ľudskú spotrebu nie na 
lekárske účely, chaluhy (vodné riasy), prírodné 
sladidlá. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s liek-
mi a zdravotníckym tovarom, potaravinami, alko-
holickými a nealkoholickými nápojmi, domácimi 
potrebami, kozmetikou a spotrebným tovarom, po-
radenské služby v podnikovom manažmente pri 
predaji tovarov a služieb, poradenstvo a manaž-
ment pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkla-
dov, obchodný manažment, sprostredkovanie ná-
kupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie 
výstav na reklamné a obchodné účely, rozširova-
nie reklamných oznamov, predvádzanie tovaru, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie re-
klamných materiálov zákazníkom, vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov, distribúcia 
vzoriek, obchodný alebo podnikateľský prieskum, 
prenájom reklamných materiálov, uverejňovanie 
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo 
náborových textov, televízna reklama, reklamné 
agentúry, organizovanie reklamných hier na pro-
pagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, 
prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre 
tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, spros-
tredkovanie a výber tovaru prostredníctvom kata-
lógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľ-
ské informácie, reklamná a inzertná činnosť pro-
stredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej 
siete, poskytovanie informácií a iných informač-
ných produktov reklamného charakteru, prenájom 
reklamných, informačných a komunikačných miest, 
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby 
riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné 
služby. 

(540) LAKTAZAN 
(732) RS Pharma s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 233901 
(151) 14.1.2013 
(156) 17.7.2018 
(180) 17.7.2028 
(210) 938-2012 
(220) 17.7.2008 
(442) 2.10.2012 
(450) 1.3.2013 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, náhradky kávy. 

(540) SMILEY 
(732) THE SMILEY COMPANY SPRL, Rue des Trois 

Arbres 16, 1180 Bruxelles, BE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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Prevody a prechody práv 
 
 

(210) 50959 
(732) Cott Beverages LLC, 1001 10th Avenue, Colum-

bus, Georgia 31901, US; 
(770) Cott Beverages Inc., 4211 W. Boy Scout Blvd., 

Corporate Center II, Tampa, Florida 33607, US; 
(580) 20.6.2018 

 
 

(210) 57473 
(732) Cargotec Oyj, c/o Porkkalankatu 5, 00180 Hel-

sinki, FI; 
(770) Cargotec Switzerland S.A., in liquidation, c/o 

Alpenstrasse 15, 6300 Zug, CH; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(210) 301-93 
(732) Cardinal Health Ireland Unlimited Company, 2nd 

Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, 
Dublin 4, D04 XN32, IE; 

(770) COVIDIEN AG, Victor von Bruns-Strasse 19, 
8212 Neuhausen am Rheinfall, CH; 

(580) 10.7.2018 
 
 

(210) 276-93 
(732) Cardinal Health Ireland Unlimited Company, 2nd 

Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, 
Dublin 4, D04 XN32, IE; 

(770) COVIDIEN AG, Victor von Bruns-Strasse 19, 
8212 Neuhausen am Rheinfall, CH; 

(580) 10.7.2018 
 
 

(210) 65697 
(732) THERAMEX HQ UK LIMITED, 75 King Wil-

liam Street, London EC4N 7BE, GB; 
(770) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 5 Basel 

Street, P.O. Box 3190, Petach Tikva, IL; 
(580) 20.6.2018 

 
 

(210) 72753 
(732) Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 

158 00 Praha 5, CZ; 
(770) LÍDL MUSIC spol. s r. o., Zelný trh 10, 602 00 

Brno, CZ; 
(580) 22.6.2018 

 
 

(210) 68577 
(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoks-

straat 80, 1011 DK Amsterdam, NL; 
(770) Jacobs Douwe Egberts Holding CH GmbH, Ta-

lacker Business T107, Thurgauerstrasse 107, 
8152 Glattpark (Opfikon), CH; 

(580) 28.6.2018 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 62715 
(732) RELX Inc., 230 Park Avenue, Seventh Floor, 

New York, NY 10169, US; 
(770) Reed Elsevier Properties Inc., spoločnosť zriade-

ná podľa zákonov štátu Delaware, Wilmington, 
Delaware, US; 

(580) 13.7.2018 
 
 

(210) 62716 
(732) RELX Inc., 230 Park Avenue, Seventh Floor, 

New York, NY 10169, US; 
(770) Reed Elsevier Properties Inc., spoločnosť zriade-

ná podľa zákonov štátu Delaware, Wilmington, 
Delaware, US; 

(580) 13.7.2018 
 
 

(210) 2321-93 
(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoks-

straat 80, 1011 DK Amsterdam, NL; 
(770) Jacobs Douwe Egberts Holding CH GmbH, Ta-

lacker Business T107, Thurgauerstrasse 107, 
8152 Glattpark (Opfikon), CH; 

(580) 28.6.2018 
 
 

(210) 1733-94 
(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdok-

sstraat 80, 1011 DK Amsterdam, NL; 
(770) Jacobs Douwe Egberts Holding CH GmbH, Ta-

lacker Business T107, Thurgauerstrasse 107, 
8152 Glattpark (Opfikon), CH; 

(580) 28.6.2018 
 
 

(210) 1735-94 
(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoks-

straat 80, 1011 DK Amsterdam, NL; 
(770) Jacobs Douwe Egberts Holding CH GmbH, Ta-

lacker Business T107, Thurgauerstrasse 107, 
8152 Glattpark (Opfikon), CH; 

(580) 28.6.2018 
 
 

(210) 1738-94 
(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoks-

straat 80, 1011 DK Amsterdam, NL; 
(770) Jacobs Douwe Egberts Holding CH GmbH, Ta-

lacker Business T107, Thurgauerstrasse 107, 
8152 Glattpark (Opfikon), CH; 

(580) 28.6.2018 
 
 

(210) 1947-96 
(732) Oath Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US; 
(770) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, Sunny-

vale, California 94089, US; 
(580) 13.6.2018 
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(210) 1008-98 
(732) THERAMEX HQ UK LIMITED, 75 King Wil-

liam Street, London EC4N 7BE, GB; 
(770) Warner Chilcott Company, LLC, CARR. 2 KM 

45.7 BO.COTTO NORTE, 00674 Manati, Puerto 
Rico, PR; 

(580) 20.6.2018 
 
 

(210) 1055-98 
(732) RELX Inc., 230 Park Avenue, Seventh Floor, 

New York, NY 10169, US; 
(770) Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North Market 

Street, Willmington, Delaware 19801, US; 
(580) 13.7.2018 

 
 

(210) 168-99 
(732) SANOFI PASTEUR INC.., One Discovery Dri-

ve, Swiftwater, PA 18370, US; 
(770) Sanofi Pasteur Limited/Sanofi Pasteur Limitée, 

1755 Steeles Avenue West, Toronto, Ontario 
M2R 3T4, CA; 

(580) 3.7.2018 
 
 

(210) 104-95 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

Nitra, SK; 
(770) PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., 

Budatínska 36, 851 05 Bratislava, SK; 
(580) 3.7.2018 

 
 

(210) 189-2000 
(732) Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc., One 

Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, US; 
(770) Owens Corning, One Owens Corning Parkway, 

Toledo, Ohio 43659, US; 
(580) 28.6.2018 

 
 

(210) 189-2000 
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 

Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, US; 
(770) Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc., One 

Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, 
US; 

(580) 28.6.2018 
 
 

(210) 1528-2000 
(732) SANOFI PASTEUR INC.., One Discovery Dri-

ve, Swiftwater, PA 18370, US; 
(770) Sanofi Pasteur Limited/Sanofi Pasteur Limitée, 

1755 Steeles Avenue West, Toronto, Ontario 
M2R 3T4, CA; 

(580) 3.7.2018 
 
 

(210) 3964-2000 
(732) SHARK Computers, a.s., Hviezdoslavovo ná-

mestie 20, 811 02  Bratislava, SK; 
(770) SHARK Online, a.s., Tuhovská 1, 830 06 Brati-

slava, SK; 
(580) 27.6.2018 

 
 

(210) 531-2001 
(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoks-

straat 80, 1011 DK Amsterdam, NL; 
(770) Jacobs Douwe Egberts Holding CH GmbH, Ta-

lacker Business T107, Thurgauerstrasse 107, 
8152 Glattpark (Opfikon), CH; 

(580) 28.6.2018 
 
 

(210) 532-2001 
(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoks-

straat 80, 1011 DK Amsterdam, NL; 
(770) Jacobs Douwe Egberts Holding CH GmbH, Ta-

lacker Business T107, Thurgauerstrasse 107, 
8152 Glattpark (Opfikon), CH; 

(580) 28.6.2018 
 
 

(210) 2435-2002 
(732) Brown-Forman Distillery, Inc., spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Delaware, 2921 Dixie 
Highway, Shively, Kentucky 40216, US; 

(770) BROWN-FORMAN CORPORATION, spoloč-
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 850 
Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210-1091, 
US; 

(580) 2.7.2018 
 
 

(210) 794-2003 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(210) 1269-2003 
(732) LG CHEM, LTD., 128, Yeoui-daero, Yeong-

deungpo-gu, Seoul, KR; 
(770) LG Life Sciences, Ltd., 58, Saemunan-ro, Jong-

no-gu, Seoul, KR; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(210) 277-2004 
(732) GTM Development Ltd, 35 Rosemount Business 

Park, Ballycoolin, Dublin 11, IE; 
(770) OFFICE DEPOT s. r. o., Floriánova 2461, 253 01 

Hostivice, CZ; 
(580) 22.6.2018 

 
 

(210) 1913-2005 
(732) Štefanec Jozef, Tuchyňa 30, 018 55 Tuchyňa, SK; 
(770) ABC OPTIK Slovakia, s. r. o., Tuchyňa 30, 018 55 

Tuchyňa, SK; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(210) 2135-2003 
(732) RELX Inc., 230 Park Avenue, Seventh Floor, 

New York, NY 10169, US; 
(770) Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North Market 

Street, Willmington, Delaware 19801, US; 
(580) 13.7.2018 
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(210) 1068-2006 
(732) Minerálka s.r.o., Staničná 499, 038 43 Kláštor 

pod Znievom, SK; 
(770) NOVENA s.r.o., Hlavná 71, 040 01 Košice, SK; 
(580) 12.7.2018 

 
 

(210) 6291-2006 
(732) SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, 

Antala Staška 510 /38, 140 00 Praha 4 - Krč, CZ; 
(770) SOLUS, záujmové združenie právnických osôb, 

Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(210) 922-2007 
(732) RELX Inc., 230 Park Avenue, Seventh Floor, 

New York, NY 10169, US; 
(770) Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North Market 

Street, Willmington, Delaware 19801, US; 
(580) 13.7.2018 

 
 

(210) 430-2008 
(732) SOLIDSTAV HOLDING, s.r.o., Vislanka 9, 065 41 

Vislanka, SK; 
(770) Juraj Šulik - SOLIDSTAV, Vislanka 9, 065 41 

Vislanka, SK; 
(580) 26.6.2018 

 
 

(210) 431-2008 
(732) SOLIDSTAV HOLDING, s.r.o., Vislanka 9, 065 41 

Vislanka, SK; 
(770) Juraj Šulik - SOLIDSTAV, Vislanka 9, 065 41 

Vislanka, SK; 
(580) 26.6.2018 

 
 

(210) 1846-2008 
(732) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Doli-

na 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK; 
(770) Tatry mountain resorts services, a. s., Tatranská 

Lomnica 41, 059 60 Vysoké Tatry, SK; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(210) 1320-2009 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

Nitra, SK; 
(770) PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., 

Budatínska 36, 851 05 Bratislava, SK; 
(580) 3.7.2018 

 
 

(210) 499-2010 
(732) THERAMEX HQ UK LIMITED, 75 King Wil-

liam Street, London EC4N 7BE, GB; 
(770) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Piet Hein-

kade 107, 1019 GM Amsterdam, NL; 
(580) 20.6.2018 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 500-2010 
(732) THERAMEX HQ UK LIMITED, 75 King Wil-

liam Street, London EC4N 7BE, GB; 
(770) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Piet Hein-

kade 107, 1019 GM Amsterdam, NL; 
(580) 20.6.2018 

 
 

(210) 5429-2009 
(732) Recruit Co., Ltd., 4-17, Ginza 8-chome Chuo-ku, 

Tokyo, JP; 
(770) Recruit Holdings Co., Ltd., 4-17, Ginza 8-chome, 

Chuo-ku, Tokyo, JP; 
(580) 9.7.2018 

 
 

(210) 5232-2008 
(732) Milan METELKA a.s., Drnovice 723, 683 04 Dr-

novice, CZ; 
(770) Milan Metelka - výroba likérů a lihovin, Morav-

ské Prusy 119, 682 01 Vyškov, CZ; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(210) 911-2010 
(732) THERAMEX HQ UK LIMITED, 75 King Wil-

liam Street, London EC4N 7BE, GB; 
(770) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 5 Basel 

Street, P.O. Box 3190, Petach Tikva, IL; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(210) 968-2010 
(732) FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 

Bratislava, SK; 
(770) VÍNO PEZINOK a. s., Za dráhou 21, 902 01 Pe-

zinok, SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(210) 970-2010 
(732) FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 

Bratislava, SK; 
(770) VÍNO PEZINOK a. s., Za dráhou 21, 902 01 Pe-

zinok, SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(210) 971-2010 
(732) FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 

Bratislava, SK; 
(770) VÍNO PEZINOK a. s., Za dráhou 21, 902 01 Pe-

zinok, SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(210) 5697-2010 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 19.6.2018 
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(210) 5670-2011 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(210) 5810-2011 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(210) 5808-2011 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(210) 1651-2012 
(732) EURÓPSKA AUKČNÁ A DRAŽOBNÁ SPO-

LOČNOSŤ s.r.o., Levická 11, 949 01 Nitra, SK; 
(770) PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra, SK; 
(580) 20.6.2018 

 
 

(210) 5054-2013 
(732) FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 

Bratislava, SK; 
(770) VÍNO PEZINOK a. s., Za dráhou 21, 902 01 Pe-

zinok, SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(210) 5055-2013 
(732) FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 

Bratislava, SK; 
(770) VÍNO PEZINOK a. s., Za dráhou 21, 902 01 Pe-

zinok, SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(210) 5056-2013 
(732) FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 

Bratislava, SK; 
(770) VÍNO PEZINOK a. s., Za dráhou 21, 902 01 Pe-

zinok, SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(210) 5057-2013 
(732) FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 

Bratislava, SK; 
(770) VÍNO PEZINOK a. s., Za dráhou 21, 902 01 Pe-

zinok, SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 5398-2013 
(732) In Harmony, s.r.o., Hrachová 6, 821 05 Bratisla-

va, SK; 
(770) Vnímavé hračky k. s., Žatevná 10, 841 01 Brati-

slava, SK; 
(580) 14.6.2018 

 
 

(210) 5399-2013 
(732) In Harmony, s.r.o., Hrachová 6, 821 05 Bratisla-

va, SK; 
(770) Vnímavé hračky k. s., Žatevná 10, 841 01 Brati-

slava, SK; 
(580) 14.6.2018 

 
 

(210) 5400-2013 
(732) In Harmony, s.r.o., Hrachová 6, 821 05 Bratisla-

va, SK; 
(770) Vnímavé hračky k. s., Žatevná 10, 841 01 Brati-

slava, SK; 
(580) 14.6.2018 

 
 

(210) 5460-2013 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(210) 5815-2011 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(210) 5053-2014 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(210) 5103-2014 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(210) 5104-2014 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 19.6.2018 
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(210) 5105-2014 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(210) 1197-2014 
(732) UGO trade s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezru-

čovým vrchem, 794 01 Krnov, CZ; 
(770) Kofola ČeskoSlovensko a.s. (IČO 242 61 980), 

Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(210) 336-2016 
(732) UbyHouse, s.r.o., Javorová 186/3, 015 01 Rajec, 

SK; 
(770) Staš Jozef, Ing., Javorová 186/3, 015 01 Rajec, 

SK; 
(580) 28.6.2018 

 
 

(210) 706-2016 
(732) UbyHouse, s.r.o., Javorová 186/3, 015 01 Rajec, 

SK; 
(770) Staš Jozef, Ing., Javorová 186/3, 015 01 Rajec, 

SK; 
(580) 28.6.2018 

 
 

(210) 316-2016 
(732) UGO trade s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezru-

čovým vrchem, 794 01 Krnov, CZ; 
(770) Kofola CS a.s., Nad Porubkou 2278/31A, 708 00 

Ostrava - Poruba, CZ; 
(580) 26.6.2018 

 
 

(210) 2204-2016 
(732) UGO trade s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezru-

čovým vrchem, 794 01 Krnov, CZ; 
(770) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(580) 26.6.2018 

 
 

(210) 2205-2016 
(732) UGO trade s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezru-

čovým vrchem, 794 01 Krnov, CZ; 
(770) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(580) 26.6.2018 

 
 

(210) 1058-2017 
(732) Tomášková Iveta, Bernolákova 12, 080 01 Pre-

šov 1, SK; 
(770) Kratochvíl Arnold, Košické Olšany 145, 044 42 

Košické Olšany, SK; 
(580) 27.6.2018 

 
 

(210) 1736-2017 
(732) Európska konsolidačná agentúra, družstvo, Pali-

sády 29/A, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, SK; 
(770) WINE & WEIN, s.r.o., Palisády  29/A, 811 06 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(580) 26.6.2018 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 96462 
(210) 8916 
(732) SpofaDental a.s., Černokostelecká 84, 100 31 Pra-

ha 10, CZ; 
(580) 21.6.2018 

 
 

(111) 101018 
(210) 16025 
(732) WD-40 Company, 9715 Businesspark Avenue, 

San Diego, CA 92131, US; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(111) 101900 
(210) 15624 
(732) Exide Technologies, 13000 Deerfield Parkway, 

Building 200, Milton, Georgia 30004, US; 
(580) 15.6.2018 

 
 

(111) 102650 
(210) 4426 
(732) SpofaDental a.s., Černokostelecká 84, 100 31 

Praha 10, CZ; 
(580) 21.6.2018 

 
 

(111) 153465 
(210) 17138 
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, US; 
(580) 10.7.2018 

 
 

(111) 153514 
(210) 16042 
(732) Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 

Opava - Komárov, CZ; 
(580) 15.6.2018 

 
 

(111) 153519 
(210) 16735 
(732) SpofaDental a.s., Černokostelecká 84, 100 31 

Praha 10, CZ; 
(580) 21.6.2018 

 
 

(111) 158743 
(210) 42150 
(732) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr. La 

Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU; 
(580) 29.6.2018 

 
 

(111) 167094 
(210) 55020 
(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag,, 405 03 

Göteborg, SE; 
(580) 26.6.2018 

 
 
 

(111) 167167 
(210) 55021 
(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag,, 405 03 

Göteborg, SE; 
(580) 26.6.2018 

 
 

(111) 167271 
(210) 55843 
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, US; 
(580) 10.7.2018 

 
 

(111) 167761 
(210) 55862 
(732) ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zá-

brdovice, 615 00 Brno, CZ; 
(580) 27.6.2018 

 
 

(111) 168171B 
(210) 5007-2000 
(732) Zetor Engineering Slovakia, a.s., ulica 1. mája 

71/36, 014 83 Bytča, SK; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(111) 168346 
(210) 57473 
(732) Cargotec Switzerland S.A., in liquidation, c/o 

Alpenstrasse 15, 6300 Zug, CH; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(111) 174903 
(210) 65697 
(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 5 Basel 

Street, P.O. Box 3190, Petach Tikva, IL; 
(580) 20.6.2018 

 
 

(111) 176798 
(210) 65796 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 177602 
(210) 2437-96 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 180259 
(210) 2686-94 
(732) Brown-Forman Distillery, Inc., spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Delaware, 2921 Dixie 
Highway, Shively, Kentucky 40216, US; 

(580) 3.7.2018 
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(111) 188536 
(210) 3138-97 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 188864 
(210) 1985-97 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 188880 
(210) 2053-97 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 189973 
(210) 583-98 
(732) Lonsdale Sports Limited, Unit A, Brook Park 

East, Shirebrook NG20 8RY, GB; 
(580) 20.6.2018 

 
 

(111) 190001 
(210) 826-98 
(732) Steamatic, Inc., 3333 Quorum Drive, Suite 280, 

Fort Worth, Texas 76137, US; 
(580) 18.6.2018 

 
 

(111) 190002 
(210) 827-98 
(732) Steamatic, Inc., 3333 Quorum Drive, Suite 280, 

Fort Worth, Texas 76137, US; 
(580) 18.6.2018 

 
 

(111) 190029 
(210) 1008-98 
(732) Warner Chilcott Company, LLC, CARR. 2 KM 

45.7 BO.COTTO NORTE, 00674 Manati, Puerto 
Rico, PR; 

(580) 20.6.2018 
 
 

(111) 190291 
(210) 686-98 
(732) Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Hein-

rich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen, DE; 
(580) 20.6.2018 

 
 

(111) 190405 
(210) 1062-98 
(732) McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, 

SK; 
(580) 14.6.2018 

 
 
 
 
 
 

(111) 190707 
(210) 3139-97 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 191077 
(210) 890-98 
(732) JEOL Ltd., 3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo 

196-8558, JP; 
(580) 3.7.2018 

 
 

(111) 191287 
(210) 2515-98 
(732) Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o., Seberíniho 1, 

821 03 Bratislava, SK; 
(580) 10.7.2018 

 
 

(111) 191641 
(210) 2374-98 
(732) Scholastic Inc., 557 Broadway, New York, NY 

10012, US; 
(580) 26.6.2018 

 
 

(111) 192879 
(210) 539-99 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 192941 
(210) 1896-98 
(732) STAHLGRUBER CZ s.r.o., Průmyslová 1385, 

253 01 Hostivice, CZ; 
(580) 9.7.2018 

 
 

(111) 193643 
(210) 1531-99 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 199910 
(210) 1394-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 199911 
(210) 1397-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 
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(111) 200069 
(210) 1395-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 200070 
(210) 1396-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 200071 
(210) 1398-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 200072 
(210) 1399-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 200073 
(210) 1403-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 200074 
(210) 1404-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 200202 
(210) 1408-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 200203 
(210) 1409-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 200784 
(210) 2249-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 201012 
(210) 1847-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 201013 
(210) 1848-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 201014 
(210) 1849-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 201015 
(210) 1850-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 201016 
(210) 1851-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 201017 
(210) 1852-2001 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 212972 
(210) 509-2005 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 214219 
(210) 5767-2005 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 214220 
(210) 5768-2005 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 215409 
(210) 6294-2005 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 215410 
(210) 6296-2005 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 
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(111) 215411 
(210) 6297-2005 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 215844 
(210) 270-2006 
(732) Zetor Engineering Slovakia, a.s., ulica 1. mája 

71/36, 014 83 Bytča, SK; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(111) 216638 
(210) 511-2005 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 216702A 
(210) 6364-2005A 
(732) INTERMEDIAL s.r.o., Bajzova 4, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 216949 
(210) 1223-2006 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 220201 
(210) 737-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 220202 
(210) 738-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 220203 
(210) 739-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 220648 
(210) 292-2007 
(732) Multi Czech Republic s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 

Praha 1, CZ; 
(580) 26.6.2018 

 
 

(111) 220650 
(210) 296-2007 
(732) Multi Czech Republic s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 

Praha 1, CZ; 
(580) 26.6.2018 

 
 

(111) 220666 
(210) 741-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 220729 
(210) 1344-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 221319 
(210) 295-2007 
(732) Multi Czech Republic s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 

Praha, CZ; 
(580) 26.6.2018 

 
 

(111) 221328 
(210) 736-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 221329 
(210) 740-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 221761 
(210) 971-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 221774 
(210) 1341-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 221775 
(210) 1342-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 221776 
(210) 1343-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 221777 
(210) 1345-2007 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 
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(111) 222032 
(210) 510-2005 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 222118 
(210) 2243-2007 
(732) Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbrav-

ská cesta 14, 841 04 Bratislava, SK; 
(580) 22.6.2018 

 
 

(111) 222119 
(210) 2244-2007 
(732) Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbrav-

ská cesta 14, 841 04 Bratislava, SK; 
(580) 22.6.2018 

 
 

(111) 222565 
(210) 550-2008 
(732) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK; 
(580) 15.6.2018 

 
 

(111) 222566 
(210) 551-2008 
(732) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK; 
(580) 15.6.2018 

 
 

(111) 222567 
(210) 552-2008 
(732) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK; 
(580) 15.6.2018 

 
 

(111) 222807 
(210) 880-2008 
(732) T i s a n d t spol. s r.o., Zámocká 1889/1, 036 01 

Martin, SK; 
(580) 22.6.2018 

 
 

(111) 223471 
(210) 672-2008 
(732) Atrium Relax, s.r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra, 

SK; 
(580) 14.6.2018 

 
 

(111) 223817 
(210) 939-2008 
(732) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK; 
(580) 28.6.2018 

 
 

(111) 223996 
(210) 1226-2008 
(732) bee&honey, s.r.o., Legionárska 17, 831 04 Brati-

slava, SK; 
(580) 13.6.2018 

 
 
 
 

(111) 224006 
(210) 1285-2008 
(732) CHARMZONE CO., LTD, 318 Yeongdong-dae-

ro, Gangnam-gu, Seoul, KR; 
(580) 18.6.2018 

 
 

(111) 224305 
(210) 1525-2008 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 224587 
(210) 6007-2008 
(732) Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, 

SK; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(111) 224588 
(210) 6008-2008 
(732) Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, 

SK; 
(580) 14.6.2018 

 
 

(111) 224935 
(210) 5658-2008 
(732) Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, 

SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(111) 224936 
(210) 5659-2008 
(732) Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, 

SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(111) 225062 
(210) 918-2008 
(732) OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova   25, 851 01 

Bratislava, SK; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(111) 226496 
(210) 2156-2008 
(732) SECURIDO s.r.o., Dopravná 3969, 955 01 To-

poľčany, SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(111) 227161 
(210) 1348-2009 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 227166 
(210) 1381-2009 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 
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(111) 227208 
(210) 5714-2009 
(732) Good Night Drink, s.r.o., Mlynské nivy 58, 821 05 

Bratislava, SK; 
(580) 14.6.2018 

 
 

(111) 227297 
(210) 1380-2009 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 227919 
(210) 107-2010 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 228466 
(210) 499-2010 
(732) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Piet Hein-

kade 107, 1019 GM Amsterdam, NL; 
(580) 20.6.2018 

 
 

(111) 228467 
(210) 500-2010 
(732) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Piet Hein-

kade 107, 1019 GM Amsterdam, NL; 
(580) 20.6.2018 

 
 

(111) 228862 
(210) 911-2010 
(732) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 5 Basel 

Street, P.O. Box 3190, Petach Tikva, IL; 
(580) 19.6.2018 

 
 

(111) 230326 
(210) 5658-2010 
(732) ZUNO AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, AT; 
(580) 13.7.2018 

 
 

(111) 230336 
(210) 5722-2010 
(732) UGO trade s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezru-

čovým vrchem, 794 01 Krnov, CZ; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(111) 230337 
(210) 5723-2010 
(732) UGO trade s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezru-

čovým vrchem, 794 01 Krnov, CZ; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(111) 231321 
(210) 679-2008 
(732) C.E. PROPERTY, s.r.o., Stummerova 6, 955 01 

Topoľčany, SK; 
(580) 14.6.2018 

 
 

(111) 231744 
(210) 1275-2011 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 233266 
(210) 5149-2012 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 233705 
(210) 5249-2012 
(732) AKMM, s.r.o., Myslenická 40, 902 03 Pezinok, 

SK; 
(580) 22.6.2018 

 
 

(111) 233770 
(210) 944-2012 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 233800 
(210) 1133-2011 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 234300 
(210) 5119-2012 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 234585 
(210) 1454-2012 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 235148 
(210) 2092-2011 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 235832 
(210) 370-2013 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 236652 
(210) 1224-2013 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 
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(111) 236714 
(210) 1225-2013 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 239091 
(210) 1049-2014 
(732) SECURIDO s.r.o., Dopravná 3969, 955 01 To-

poľčany, SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(111) 242851 
(210) 91-2016 
(732) ZUNO AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, AT; 
(580) 13.7.2018 

 
 

(111) 242852 
(210) 92-2016 
(732) ZUNO AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, AT; 
(580) 13.7.2018 

 
 
 
 

(111) 244211 
(210) 1447-2016 
(732) Podaj. To sp. z o.o., ul. Bialowieska 22A / 8, 54-234 

Wroclaw, PL; 
(580) 13.6.2018 

 
 

(111) 246550 
(210) 980-2017 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(580) 25.6.2018 

 
 

(111) 246884 
(210) 2400-2016 
(732) PHARMADIS s.r.o., Vrbovská cesta 123, 921 01 

Piešťany, SK; 
(580) 2.7.2018 

 
 

(111) 247012 
(210) 1928-2017 
(732) UNIGASTRO s.r.o., Šumická 2325, 688 01 

Uherský Brod, CZ; 
(580) 3.7.2018 
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Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(111) 247737 
(210) 1577-2017 
(220) 13.6.2017 
(800) 1 407 388, 5.12.2017 

 
 

(111) 247738 
(210) 2792-2017 
(220) 24.11.2017 
(800) 1 407 867, 24.11.2017 

 
 

 
 
 
 

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) 
 
2711-2017 
 
 
 
 

Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
  96790 07.09.2017 
  97488 10.09.2017 
  97605 09.09.2017 
  97774 22.09.2017 
  97775 14.09.2017 
  97789 23.09.2017 
  97790 23.09.2017 
104172 29.09.2017 
117751 12.09.2017 
119695 04.09.2017 
157831 25.09.2017 
158258 05.09.2017 
163783 21.09.2017 
163785 24.09.2017 
166866 10.09.2017 
180027 03.09.2017 
181548 29.09.2017 
187606 29.09.2017 
187607 29.09.2017 
187609 29.09.2017 
188023 02.09.2017 
188035 08.09.2017 
188036 08.09.2017 
188039 08.09.2017 
188040 08.09.2017 
188041 08.09.2017 
188042 08.09.2017 
188043 08.09.2017 
188044 09.09.2017 
188050 12.09.2017 
188052 12.09.2017 
188053 12.09.2017 
188054 12.09.2017 
188058 16.09.2017 
188061 16.09.2017 
188064 29.09.2017 
188066 29.09.2017 
188067 29.09.2017 
188068 30.09.2017 

188445 03.09.2017 
188448 03.09.2017 
188915 04.09.2017 
188916 04.09.2017 
188926 05.09.2017 
188946 17.09.2017 
188947 17.09.2017 
188948 18.09.2017 
188950 18.09.2017 
188957 18.09.2017 
188973 19.09.2017 
188982 24.09.2017 
189405 29.09.2017 
189626 02.09.2017 
189627 02.09.2017 
189628 02.09.2017 
189735 09.09.2017 
189736 09.09.2017 
189737 12.09.2017 
189743 24.09.2017 
189744 24.09.2017 
189746 25.09.2017 
189749 26.09.2017 
189759 29.09.2017 
189765 29.09.2017 
189776 29.09.2017 
189778 29.09.2017 
189780 29.09.2017 
189783 29.09.2017 
190695 12.09.2017 
191405 22.09.2017 
191799 29.09.2017 
192091 02.09.2017 
192092 22.09.2017 
192650 22.09.2017 
192652 24.09.2017 
193703 09.09.2017 
194633 23.09.2017 
196445 29.09.2017 

198534 09.09.2017 
199762 08.09.2017 
200575 08.09.2017 
220498 10.09.2017 
220499 12.09.2017 
220503 10.09.2017 
220801 17.09.2017 
220802 25.09.2017 
220803 25.09.2017 
221133 06.09.2017 
221134 07.09.2017 
221136 13.09.2017 
221137 13.09.2017 
221138 13.09.2017 
221139 13.09.2017 
221141 14.09.2017 
221144 18.09.2017 
221145 18.09.2017 
221151 24.09.2017 
221152 25.09.2017 
221288 03.09.2017 
221289 14.09.2017 
221290 14.09.2017 
221291 14.09.2017 
221292 14.09.2017 
221293 14.09.2017 
221294 14.09.2017 
221296 26.09.2017 
221353 26.09.2017 
221461 03.09.2017 
221462 03.09.2017 
221466 03.09.2017 
221469 06.09.2017 
221475 10.09.2017 
221476 13.09.2017 
221477 13.09.2017 
221478 14.09.2017 
221479 14.09.2017 
221482 19.09.2017 

221483 20.09.2017 
221484 20.09.2017 
221485 25.09.2017 
221489 10.09.2017 
221496 24.09.2017 
221565 03.09.2017 
221568 10.09.2017 
221570 11.09.2017 
221571 11.09.2017 
221572 12.09.2017 
221574 12.09.2017 
221575 12.09.2017 
221578 13.09.2017 
221579 13.09.2017 
221580 13.09.2017 
221581 17.09.2017 
221582 21.09.2017 
221584 25.09.2017 
221585 26.09.2017 
221596 27.09.2017 
221597 28.09.2017 
221632 13.09.2017 
221636 21.09.2017 
221671 07.09.2017 
221672 07.09.2017 
221673 10.09.2017 
221674 10.09.2017 
221675 13.09.2017 
221676 14.09.2017 
221677 14.09.2017 
221678 14.09.2017 
221679 17.09.2017 
221680 18.09.2017 
221681 19.09.2017 
221682 19.09.2017 
221683 19.09.2017 
221689 27.09.2017 
221690 28.09.2017 
221691 28.09.2017 
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(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
221692 28.09.2017 
221693 28.09.2017 
221736 24.09.2017 
221740 12.09.2017 
221794 10.09.2017 
221795 10.09.2017 
221796 13.09.2017 
221797 13.09.2017 
221801 14.09.2017 
221804 25.09.2017 
221807 27.09.2017 
221808 27.09.2017 
221809 27.09.2017 
221810 27.09.2017 

221812 28.09.2017 
221874 04.09.2017 
221875 04.09.2017 
221936 06.09.2017 
221937 06.09.2017 
221938 06.09.2017 
221941 13.09.2017 
221942 17.09.2017 
221944 17.09.2017 
221946 17.09.2017 
221947 18.09.2017 
221948 19.09.2017 
221949 19.09.2017 
221950 21.09.2017 

221951 24.09.2017 
221994 25.09.2017 
221995 25.09.2017 
221996 25.09.2017 
221997 26.09.2017 
222053 10.09.2017 
222054 11.09.2017 
222197 10.09.2017 
222198 17.09.2017 
222274 17.09.2017 
222317 14.09.2017 
222433 14.09.2017 
222791 28.09.2017 
222792 28.09.2017 

223247 17.09.2017 
223248 17.09.2017 
223249 19.09.2017 
223886 10.09.2017 
223887 10.09.2017 
225247 27.09.2017 
225253 14.09.2017 
225254 27.09.2017 
225649 21.09.2017 
226065 18.09.2017 
226941 14.09.2017 
227871 07.09.2017 

 
 
 
 
 

Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 
 
 

(111) 173591 
(210) 70386 
(732) Ferona, a. s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 HSBC Bank plc 8 Canada Square London E14 5HQ, 

GB konajúca prostredníctvom organizačnej zlož-
ky HSBC Bank plc - pobočka Praha, Millenium 
Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha, CZ; 

 Dátum zániku záložného práva: 9.5.2018 
(580) 10.3.2010 

 
 

(111) 175647 
(210) 70390 
(732) Ferona, a. s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 HSBC Bank plc 8 Canada Square London E14 5HQ, 

GB konajúca prostredníctvom organizačnej zlož-
ky HSBC Bank plc - pobočka Praha, Millenium 
Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha, CZ; 

 Dátum zániku záložného práva: 9.5.2018 
(580) 10.3.2010 

 
 

(111) 179744 
(210) 1435-94 
(732) Ferona, a. s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 HSBC Bank plc 8 Canada Square London E14 5HQ, 

GB konajúca prostredníctvom organizačnej zlož-
ky HSBC Bank plc - pobočka Praha, Millenium 
Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha, CZ; 

 Dátum zániku záložného práva: 9.5.2018 
(580) 10.3.2010 

 
 
 
 
 
 

(111) 202181 
(210) 3358-2001 
(732) NOVENA s.r.o., Hlavná 71, 040 01 Košice, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 SKRAP SOLUTION s.r.o., Werferova 1, 040 11 

Košice, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 23.3.2017 
(580) 28.2.2017 

 
 
(111) 202183 
(210) 3360-2001 
(732) NOVENA s.r.o., Hlavná 71, 040 01 Košice, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 SKRAP SOLUTION s.r.o., Werferova 1, 040 11 

Košice, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 23.3.2017 
(580) 28.2.2017 

 
 

(111) 205357 
(210) 1627-2002 
(732) Ferona, a. s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha, 

CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 HSBC Bank plc 8 Canada Square London E14 5HQ, 

GB konajúca prostredníctvom organizačnej zlož-
ky HSBC Bank plc - pobočka Praha, Millenium 
Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha, CZ; 

 Dátum zániku záložného práva: 9.5.2018 
(580) 10.3.2010 

 
 

(111) 216934 
(210) 1068-2006 
(732) Minerálka s.r.o., Staničná 499, 038 43 Kláštor 

pod Znievom, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 SKRAP SOLUTION s.r.o., Werferova 1, 040 11 

Košice, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 23.3.2017 
(580) 28.2.2017 
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(111) 226449 
(210) 754-2009 
(732) PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 

Sučany, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Brati-

slava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 28.2.2018 
(580) 29.1.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 247371 
(210) 2271-2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá; farmaceutické prípravky humánne,  

s výnimkou liekov proti hnačke (antidiaroiká). 
(580) 26.6.2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Opravy mien 
 
 

(111) 246898 
(210) 691-2017 
(732) Steelong Slovakia, s. r. o., Pribinova 10, 811 09 

Bratislava, SK; 
 Vestník č. 12/2017 - str. 135 
 Vestník č. 5/2018 - str. 218 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opravy adries 
 
 

(111) 183077 
(210) 1513-98 
(732) V O N S CH spol. s r.o., Budovateľská 13, 977 01 

Brezno, SK; 
 Vestník č. 6/2008 - str. 262 
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