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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 2017.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2017. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2017 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2017.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2017.01. 
 
 

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

 

BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach 

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

(zálohy) 
PD9A Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky 

(ukončenie zálohov) 
QA9A Ponuky licencií na patentové prihlášky 
QA9A Späťvzatia ponúk licencií na patentové prihlášky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

platnosti 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích 

poplatkov 
MM4F Zaniknuté autorské osvedčenia pre nezaplatenie 

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

nie zálohov) 
PD4F Zmeny dispozičných práv na autorské osvedče-

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

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

patenty 
QB4F Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

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

ské osvedčenia 
SB4A Patenty zapísané do registra po odtajnení 
SB4F Autorské osvedčenia zapísané do registra po odtajnení 



8 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  12 - 2017 - SK (patenty)  
 
 
 

Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v patentových prihláškach 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB9A Opravy mien 
HC9A Zmeny mien 
HD9A Opravy adries 
HE9A Zmeny adries 
HF9A Opravy dátumov 
HG9A Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH9A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK9A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
 
Opravy v udelených ochranných dokumentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
TA4F Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4F Opravy mien 
TC4F Zmeny mien 
TD4F Opravy adries 
TE4F Zmeny adries 
TF4F Opravy dátumov 
TG4F Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4F Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4F Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
54-2016 B01D 53/00 
57-2016 B22F  1/00 

59-2016 A01G 27/00 
61-2016 C09D 183/00 

      62-2016 B23B 29/00 
50026-2016 C02F  3/00 

50031-2016 A61F  9/00 
50032-2016 A01G 13/00 

 
 
 

(51) A01G 13/00, E01C 9/00 
(21) 50032-2016 
(22) 31.5.2016 
(71) Vladimír Avuk - AVBAL, Snina, SK; 
(72) Avuk Vladimír, Snina, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

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

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

ného nábytku zahŕňa aspoň dva ochranné diely 
(1), ktoré majú spojovacie prostriedky (3) určené 
na vzájomné spojenie týchto aspoň dvoch ochran-
ných dielov (1). Na svojej vnútornej strane obsa-
huje aspoň jeden z ochranných dielov (1) výrez 
(2) tak, aby sa spojením aspoň dvoch ochranných 
dielov (1), z ktorých aspoň jeden obsahuje výrez 
(2), vytvoril stredový otvor (4), a okolo výrezu 
(2) sa nachádzajú perforácie (6) umožňujúce vy-
lomenie časti (5) aspoň z jedného z ochranných 
dielov (1). 

 

  
 
 

(51) A01G 27/00 
(21) 59-2016 
(22) 24.5.2016 
(71) Perlác Ján, Ing., Zvolen, SK; 
(72) Perlác Ján, Ing., Zvolen, SK; 
(54) Samozavlažovací dvojstenný kvetináč 
(57) Samozavlažovací dvojstenný kvetináč pozostáva-

júci z dvojstennej nádoby, ktorá má medzi vnú-
tornou stenou a vonkajšou stenou zásobník vody, 
a tá sa privádza do priestoru pod rastlinu, kde je 
udržiavaná hladina vody na rovnakej úrovni pla-
vákom s ihlovým ventilom a stojan s dobre kapi-
lárne vzlínavého materiálu zabezpečuje prísun 
vody k zemine rastliny. 

 
 
 
 
 
 

(51) A61F 9/00, G02B 6/00, G02C 7/00 
(21) 50031-2016 
(22) 30.5.2016 
(71) TRAFIMET GROUP S.P.A., Castegnero (VI), IT; 
(72) Papp Róbert, Dlhá nad Váhom, SK; Lipták Kris-

tián, Veľké Úľany, SK; Lauko Robert, Ing., Bra-
tislava, SK; 

(54) Spôsob a systém na zrýchlenú reakciu stmie-
vania optického prvku v osobnom ochrannom 
prostriedku 

(57) Systém má optický snímač (1), priezor s optic-
kým prvkom (2) s meniteľnou priepustnosťou  
a aktivačné svetlo (3) vyžarujúce žiarenie, ktoré je 
detegované optickým snímačom (1). Aktivačné 
svetlo (3) je spojené so spínačom (4) a je umies-
tnené v dosahu optického snímača (1). V rámci 
zariadenia, ktoré realizuje technologický proces 
so svetelným prejavom, sa deteguje pokyn na za-
čatie príslušného technologického procesu a na 
základe tohto pokynu sa rozsvieti aktivačné svet-
lo (3). Tým dôjde k aktivácii optického snímača 
(1) pomocou aktivačného svetla (3) ešte predtým, 
než optický snímač (1) deteguje svetelný prejav 
samotného technologického procesu. Aktivačné svet-
lo (3) môže byť jednoduchá infračervená LED 
dióda. Výhoda spočíva najmä v tom, že samotný 
ochranný prostriedok nie je potrebné žiadnym 
spôsobom upravovať a môžeme jeho reakčnú do-
bu skrátiť na nulu, resp. môžeme dosiahnuť ako-
by záporný čas reakcie, keďže na stmavenie vy-
užijeme čas plynúci pri rozbehu technologického 
procesu ešte pred vznikom svetelného prejavu. 
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(51) B01D 53/00, B01D 39/00, B01D 46/00 
(21) 54-2016 
(22) 12.5.2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Pandová Iveta, RNDr., PhD., Prešov, SK; Valíček 

Jan, doc. Ing., PhD., Ostrava-Poruba, CZ; Harni-
čárová Marta, Ing., PhD., Ostrava-Poruba, CZ; 

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

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

 

  
 
 

(51) B22F 1/00 
(21) 57-2016 
(22) 26.5.2016 
(71) Ústav materiálového výskumu SAV, Košice, SK; 
(72) Bureš Radovan, Ing., CSc., Košice, SK; Fábero-

vá Mária, Ing., Košice, SK; 
(54) Spôsob mikrovlnného žíhania magneticky mäk-

kých práškov bez spekania 
(57) Práškový materiál na báze Fe, Co, Ni, ich vzá-

jomných zliatin alebo zliatiny Fe, Co, Ni s Cr, 
Mn, Mo, Nb, Al, Si, B, P sa umiestni do žíhacie-
ho téglika s nízkou absorpciou mikrovlnného žia-
renia. Tento práškový materiál sa podrobí pô- 
sobeniu mikrovlnného žiarenia v rozsahu od  
915 MHz do 8 GHz v atmosfére inertného plynu 
alebo suchého vzduchu. Pôsobením mikrovlnné-
ho žiarenia dochádza k ohrevu práškového kovu 
na teplotu v rozsahu od 100 do 1500 °C, počas 
10 sekúnd až 120 minút. Po ukončení žíhania na-
sleduje pomalé ochladzovanie rýchlosťou do 15 K/min. 

 
 
 

(51) B23B 29/00, B23Q 11/00 
(21) 62-2016 
(22) 27.5.2016 
(71) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

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

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

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

(57) Kombinovaný držiak rezných nástrojov pre re-
volverové NC a CNC sústruhy pozostáva z upí-
nacej stopky (2) na upnutie v revolverovej hlave 
(1) s upínacím puzdrom (3) rezných nástrojov (5), 
ktoré sú upnuté upínacími skrutkami (4). Rezné 
nástroje (5) sú chladené chladiacimi dýzami (6). 

 

  
 
 

(51) C02F 3/00, C02F 1/00, C02F 9/00 
(21) 50026-2016 
(22) 10.5.2016 
(71) AGROSPOL ŽELOVCE s. r. o., Želovce, SK; 
(72) Karlin Gabriel, MVDr., Veľký Krtíš, SK; Strhár 

Tibor, Želovce, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Systém na likvidáciu ekologických záťaží po-

mocou biodegradačných enzýmov 
(57) Systém na likvidáciu ekologických záťaží pomo-

cou biodegradačných enzýmov obsahuje z gravi-
tačný separátor (1) napojený na prívod kontami-
novanej vody, ktorý je sériovo napojený na prvý 
reaktor (2) s prvou ozonáciou a druhý reaktor (3) 
s druhou ozonáciou, výstup druhého reaktora (3) 
je napojený na vstup koalesenčného odlučovača  
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 (4), ktorý je prepojený s reakčnou nádržou (5)  
s aplikáciou vysokofrekvenčného pulzačného jed-
nosmerného elektrického prúdu, ten je zas pripo-
jený na reaktor (6) s UV žiaričom a prevzdušňo-
vaním a reaktor (7) s UV žiaričom a dýzami, re-
aktor (7) je napojený na labyrintový sorpčný fil-
ter (8) a potom na vyrovnávaciu prečerpávaciu 
nádrž (9), pričom nádrž (10) s enzýmom je cez 
dávkovacie čerpadlo pripojená medzi gravitačný 
separátor (1) a prvý reaktor (2), tiež medzi prvý 
reaktor (2) a druhý reaktor (3) a tiež medzi re-
akčnú nádrž (5) a reaktor (6), potom nádrž (11)  
s H2O2 je cez dávkovacie čerpadlo (14) napojená 
medzi nádrž (5) a reaktor (6), ďalej filter (12)  
s aktívnym uhlím je pripojený cez ventilátor (16) 
ku gravitačnému separátoru (1), prvému reaktoru 
(2), k druhému reaktoru (3), ku koalesenčnému 
odlučovaču (4) a k reakčnej nádrži (5), potom 
ventilátor (15) je súčasťou zapojenia a je určený 
na prívod vzduchu, ktorý je privádzaný do prvé-
ho reaktora (2), druhého reaktora (3) a do reakto-
rov (6) a (7) na ich prevzdušnenie, pričom tento 
vzduch je následne odsávaný ventilátorom (16). 

 
 

 
 
 

(51) C09D 183/00, G01B 9/00, G01L 1/00, G02B 6/00 
(21) 61-2016 
(22) 27.5.2016 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD., Žilina, SK; Ká-

čik Daniel, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; 
(54) Spôsob prípravy polysiloxánového Fabryho-Pé-

rotovho interferometra umiestneného na kon-
ci optického vlákna 

(57) Spôsob prípravy polysiloxánového Fabryho-Pé-
rotovho interferometra umiestneného na konci 
optického vlákna je založený na vytvorení poly-
siloxánovej vrstvy na konci optického vlákna, kto-
rá je nanesená na tuhej látke, ktorá po zmene sku-
penstva z tuhého na kvapalné má schopnosť di-
fundovať do polysiloxánu. Nadifundovanie tuhej 
látky do polysiloxánu umožní vytvoriť vzdialením 
polysiloxánovej vrstvy od čela optického vlákna 
polysiloxánový Fabryho-Pérotov interferometer, 
ktorý môže nájsť využitie pri vytváraní optických 
vláknových senzorov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01G 13/00  50032-2016 
A01G 27/00        59-2016 

A61F  9/00  50031-2016 
B01D 53/00        54-2016 

B22F  1/00  57-2016 
B23B 29/00  62-2016 

C02F  3/00  50026-2016 
C09D 183/00        61-2016 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
288516 B24B 11/00 
288517 H05B  6/00 

288518 C01B 11/00 
288519 B24C  9/00 

288520 E01F  8/00 
288521 G06Q 20/00 

288522 A47G 19/00 
288523 B22D 21/00 

 
 

(51) A47G 19/00, A47J 43/00, B65D 81/00 
(11) 288522 
(21) 77-2015 
(22) 12.10.2015 
(40) 3.5.2017 
(73) CORIMAX, s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Kvasňovský Miloš, JUDr., Bratislava, SK; Ber-

cel Daniel, Ing., MBA, Bardejov, SK; 
(54) Dvojstenný pohár 

 
 

(51) B22D 21/00, B62D 25/00, B62D 65/00, 
 B62D 29/00, B62D 63/00, B62D 27/00 
(11) 288523 
(21) 5019-2013 
(22) 19.12.2012 
(40) 2.7.2014 
(67) 5103-2012 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

Matúš Miloš, Ing., Dunajská Lužná, SK; Urban 
František, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob výroby karosérie automobilu a karo-

séria automobilu 
 
 

(51) B24B 11/00, F16C 33/00 
(11) 288516 
(21) 17-2013 
(22) 20.2.2013 
(40) 4.9.2014 
(73) Geffertová Valéria, Technická univerzita v Koši-

ciach, Košice, SK; 
(72) Panda Anton, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Jurko 

Jozef, doc. Ing., PhD., Kendice, SK; Pandová 
Iveta, RNDr., PhD., Prešov, SK; Valíček Jan, 
doc. Ing., Ph.D., Ostrava-Poruba, CZ; Harničáro-
vá Marta, Ing., Ph.D., Ostrava-Poruba, CZ; 

(54) Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov ku-
želíkových ložísk do náročných uložení 

 
 

(51) B24C 9/00 
(11) 288519 
(21) 50044-2013 
(22) 18.10.2013 
(40) 5.5.2015 
(73) MicroStep, spol. s r. o., Bratislava, SK; 
(72) Barboriak Anton, Ing., Očová, SK; Michalec Mi-

roslav, Ing., Zvolenská Slatina, SK; 
(74) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Kompenzačná rezacia hlava pre CNC rezacie 

stroje na rezanie vysokotlakovým vodným lú-
čom 

 
 

(51) C01B 11/00, A62D 3/00, G21F 9/00, 
 C09K 3/00, B01F 3/00 
(11) 288518 
(21) 5041-2008 
(22) 24.4.2008 
(31) PV 2008-94 
(32) 21.2.2008 
(33) CZ 
(40) 7.9.2009 
(73) VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína, CZ; 
(72) Kuběna Ladislav, Ing., Kopřivnice, CZ; Omaník 

František, Kunín, CZ; Kraus Jiří, Ing., Nový Jičín, 
CZ; Merenda Jan, Hodslavice, CZ; Opluštil Fran-
tišek, Ing. CSc., Brno, CZ; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob kontinuálnej výroby emulznej dekon-

taminačnej zmesi vo forme obrátenej emulzie 
a zariadenie na realizáciu tohoto spôsobu 

 
 

(51) E01F 8/00, G10K 11/00 
(11) 288520 
(21) 50039-2014 
(22) 30.5.2014 
(31) PV 2013-957 
(32) 2.12.2013 
(33) CZ 
(40) 2.10.2015 
(73) Žikovský Josef, Ing., Praha, CZ; SMP CZ, a.s., 

Praha, CZ; TITAN-Multiplast s.r.o., Smržovka, CZ; 
(72) Žikovský Josef, Ing., Praha, CZ; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Transparentný štrbinový rezonátor protihlu-

kovej steny 
 
 

(51) G06Q 20/00, G07F 7/00 
(11) 288521 
(21) 50035-2009 
(22) 8.7.2009 
(40) 4.3.2011 
(73) SMK CORPORATION, Tokyo, JP; 
(72) Hubinák Emil, JUDr., Piešťany, SK; Florek Mi-

roslav, Ing., Bratislava, SK; Masaryk Michal, Ing., 
PhD., Bratislava, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob a systém zadávania PIN kódu pri bez-

hotovostných platbách, nosič PIN kódu 
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(51) H05B 6/00 
(11) 288517 
(21) 3-2014 
(22) 9.1.2014 
(40) 1.3.2016 
(73) Kováč Dobroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 

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

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

(54) Zariadenie na indukčný ohrev 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A47G 19/00  288522 
B22D 21/00  288523 

B24B 11/00  288516 
B24C  9/00  288519 

C01B 11/00  288518 
E01F  8/00  288520 

G06Q 20/00  288521 
H05B  6/00  288517 
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FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) (21) 
 
      44-2014 
      45-2014 

  5040-2014 
50036-2014 

 
 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) 
 
5041-2010 
 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
282113 03.10.2017 
282344 02.10.2017 
285056 08.10.2017 

285273 09.10.2017 
285455 08.10.2017 

 
 
 
 
 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
284476 20.03.2017 
284477 20.03.2017 
284811 13.03.2017 
284894 09.03.2017 
284931 24.03.2017 

285087 04.03.2017 
285517 13.03.2017 
286223 25.03.2017 
286604 01.03.2017 
286981 05.03.2017 

287438 15.03.2017 
287538 19.03.2017 
287561 08.03.2017 
287603 06.03.2017 
287839 16.03.2017 

287903 20.03.2017 
288045 23.03.2017 
288127 06.03.2017 
288408 07.03.2017

 
 
 
 
 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
 
 

(11) 288520 
(21) 50039-2014 
(73) AVETON s.r.o., Praha, CZ; SMP CZ, a.s., Praha, 

CZ; TITAN-Multiplast s.r.o., Smržovka, CZ; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Žikovský Josef, Ing., Praha, CZ; SMP CZ, a.s., 

Praha, CZ; TITAN-Multiplast s.r.o., Smržovka, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 16.11.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
T1 Preklad patentových nárokov európskej patento-

vej prihlášky 
 
T2 Opravený preklad patentových nárokov európskej 

patentovej prihlášky 
 
 
 

T3 Preklad európskeho patentového spisu 
 
T4 Opravený preklad európskeho patentového spisu 
 
T5 Preklad zmeneného 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 2017.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2017. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2017 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2017.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2017.01. 
 
 
 

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

 
BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady pa-

tentových nárokov európskych patentových pri-
hlášok 

FA9A Zastavené konania o európskych patentových 
prihláškach z dôvodu späťvzatia 

GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na ná-
rodné prihlášky 

GB9A Prevody a prechody práv na európske patentové 
prihlášky 

PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 
prihlášky (zálohy) 

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

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

prihlášky 
QB9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

európske patentové prihlášky 
QC9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-

ske patentové prihlášky 
 
 
 
 
 
 

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

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

nosti 
MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie 

udržiavacích poplatkov 
NG4A Európske patenty zachované v zmenenom znení 

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

(zálohy) 
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty 

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

európske patenty 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-

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

skych patentových spisov 
SC4A Sprístupnené preklady zmenených 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 24628 A22C  7/00 
E 24629 C06B 21/00 
E 24630 A61K 38/00 
E 24631 C21C  7/00 
E 24632 C07K 16/00 
E 24633 A61G  1/00 
E 24634 F01K  7/00 
E 24635 E04H  7/00 
E 24636 B28C  5/00 
E 24637 H04J 11/00 
E 24638 B21D 43/00 
E 24639 H04L 27/00 
E 24640 C07K 14/00 
E 24641 C07C 275/00 
E 24642 A61M  3/00 
E 24643 F16F 15/00 
E 24644 C23C 14/00 
E 24645 B21F  1/00 
E 24646 F28G 15/00 
E 24647 E05F 15/00 
E 24648 C07K 14/00 
E 24649 F16L 41/00 
E 24650 F24D 10/00 
E 24651 C07D 487/00 
E 24652 C07D 403/00 
E 24653 B01J 21/00 
E 24654 A01N 47/00 
E 24655 C05C  1/00 
E 24656 A01N 37/00 
E 24657 B65D 17/00 
E 24658 C05G  3/00 
E 24659 C08K  5/00 
E 24660 A23P 20/00 
E 24661 C12N  1/00 
E 24662 A23B  7/00 
E 24663 B29B 13/00 
E 24664 B60N  2/00 
E 24665 C08F  2/00 
E 24666 A61K 39/00 
E 24667 C11D  3/00 
E 24668 C12Q  1/00 
E 24669 G01D  4/00 
E 24670 H01H 50/00 
E 24671 B65B 35/00 
E 24672 F16D 21/00 
E 24673 H05B  3/00 
E 24674 A61L 27/00 
E 24675 C07C 233/00 
E 24676 A61P  1/00 
E 24677 C10B 47/00 
E 24678 C12Q  1/00 
E 24679 E04C  5/00 
E 24680 G06Q 50/00 
E 24681 C23C  2/00 
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(93) Číslo, dátum a štát prvého povolenia uviesť lieči-
vo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Spo-
ločenstve 

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

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

(21) 18-2017 
(22) 16.10.2017 
(68) EP 1 942 868 
(54) Roztok chloridu sodného na rekonštitúciu alebo 

riedenie liečiv 
(71) Wyeth LLC, New York, NY, US; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/16/1098, 13.5.2016 
(93) EU/1/16/1098, 13.5.2016, EP 
(95) Eftrenonakog alfa vo všetkých formách chrá-

nených základným patentom 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50012-2017 
(22) 18.7.2017 
(68) EP 2 288 610 
(54) Deriváty azetidínu a cyklobutánu ako inhibítory 

JAK 
(71) Incyte Holdings Corporation, Wilmington, DE, US; 
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/16/1170, 15.2.2017 
(93) EU/1/16/1170, 15.2.2017, BE 
(95) Baricitinib vo všetkých formách chránených 

základným patentom 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50015-2017 
(22) 9.10.2017 
(68) EP 1 463 716 
(54) Pyrolidínové a piperidínové deriváty ako NK1 

antagonisty 
(71) Tesaro, Inc., Waltham, MA, US; 
(74) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/17/1180/001, 24.4.2017 
(93) EU/1/17/1180, 24.4.2017, EU 
(95) Rolapitant vo všetkých formách chránených 

základným patentom 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50016-2017 
(22) 27.10.2017 
(68) EP 2 618 831 
(54) Makrocyklické inhibítory HCV serínových pro-

teáz odvodené z prolínu 
(71) Enanta Pharmaceuticals, Inc., Watertown, MA, US; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(92) EU/1/17/1213, 28.7.2017 
(93) EU/1/17/1213, 28.7.2017, SK 
(95) Glecaprevir vo všetkých formách chránených 

základným patentom 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50017-2017 
(22) 27.10.2017 
(68) EP 2 692 346 
(54) Antivírusový derivát 1-fenyl-2,5-dibenzimidazol-

5-yl-pyrolidínu 
(71) AbbVie Bahamas Ltd., New Providence, Nassau, BS; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(92) EU/1/17/1213, 28.7.2017 
(93) EU/1/17/1213, 28.7.2017, EU 
(95) Pibrentasvir vo všetkých formách chránených 

základným patentom 
 Typ: liečivo 
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 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 
 

(11) 268 
(21) 5025-2016 
(22) 23.11.2016 
(68) EP 2 787 345 
(54) Možnosti liečenia Fabryho choroby 
(73) Amicus Therapeutics, Inc., Cranbury, NJ, US; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/15/1082, 31.5.2016 
(93) EU/1/15/1082, 31.5.2016, EU 
(95) Migalastát vo všetkých formách chránených 

základným patentom 
 Typ: liečivo 
(94) 31.5.2031 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
U1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov podľa 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Y2 Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007 

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

alebo vydania európskeho patentového spisu 

 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2017.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2017. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2017 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2017.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2017.01. 
 
 
 

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

 
 
 
 
BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
FA2K Zastavené konania o prihláškach úžitkových 

vzorov na žiadosť prihlasovateľa 
FB2K Zastavené konania o prihláškach úžitkových 

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

vých vzorov 
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitko-

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

vých vzorov (ukončenie zálohov) 
 
 
 
 
 

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

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

(zálohy) 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory 

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

majiteľa úžitkového vzoru (na základe rozhod-
nutia súdu) 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v prihláškach úžitkových vzorov 
 
HA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB2K Opravy mien 
HC2K Zmeny mien 
HD2K Opravy adries 
HE2K Zmeny adries 
HF2K Opravy dátumov 
HG2K Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
Opravy v úžitkových vzoroch 
 
TA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB2K Opravy mien 
TC2K Zmeny mien 
TD2K Opravy adries 
TE2K Zmeny adries 
TF2K Opravy dátumov 
TG2K Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
 
 
 Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po zverejne-
ní prihlášky úžitkového vzoru môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zá-
pisu úžitkového vzoru do registra. 
 Obsah prihlášok úžitkových vzorov sa zverejňuje v rozsahu opisu technického riešenia, nárokov na ochranu, výkresov  
s obrázkami a ďalšími podkladmi, spolu s výsledkom rešerše na stav techniky, ktorú vykonal úrad podľa § 38 ods. 4 uvede-
ného zákona. 
 Zverejnené prihlášky sú dostupné prostredníctvom internetovej databázy s vybratými údajmi z registra úžitkových vzorov 
na stránke www.upv.sk alebo v študovni úradu, alebo môžu byť doručené v papierovej alebo elektronickej forme na základe 
objednávky, doručenej úradu v písomnej forme. 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
190-2015 H04N 21/00 
  62-2016 F41A  3/00 
  88-2016 G01M 17/00 
  90-2016 B27K  3/00 
  91-2016 B27K  3/00 

    123-2016 G01G 23/00 
    129-2016 G06F  1/00 
50121-2016 E02D 29/00 
      61-2017 F16N  7/00 
      71-2017 A47G 33/00 

      74-2017 A47C 19/00 
      97-2017 F21S  8/00 
    105-2017 B23K  9/00 
    126-2017 B62B 13/00 
50042-2017 B25J 13/00 

50046-2017 B61B 12/00 
50049-2017 G01B 11/00 
50067-2017 A47J 27/00 
50068-2017 A47J 36/00 
50072-2017 B65D  6/00 

 
 

 
(51) A47C 19/00, F16B 12/00 
(21) 74-2017 
(22) 24.3.2017 
(71) TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, 

Zvolen, SK; 
(72) Krasula Patrik, Ing., Topoľčany, SK; Langová Na-

dežda, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK; 
(54) Samosvorný nosný rohový spoj drevených kon-

štrukcií 
(57) Samosvorný nosný rohový spoj drevených kon-

štrukcií pozostáva z dvoch horizontálnych prvkov 
(2) a (3) spojených čelnými plochami (6) obsahu-
júcich obojstranne zúžený prierez (5) na zasunu-
tie horizontálnych prvkov do rozčapov (4) verti-
kálneho prvku (1). 

 

  
 
 

(51) A47G 33/00 
(21) 71-2017 
(22) 23.3.2017 
(71) Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(72) Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Jednoplášťový vianočný stromček 
(57) Jednoplášťový vianočný stromček je tvorený vo-

dorovnou štvorcovou platňou (1), podstavcom (2), 
stojanom (3), držiakom (4), základom (5), nadstav-
bou (6), komplexom (7) a vrcholcom (8), ktoré  
 

 

 sú na sebe jednotlivo súbežne upevnené, a okrem 
platne (1) každá z uvedených súčastí pozostáva 
zo stredového telesa (9) a z obvodovej plášťovej 
zostavy (l0), ktorá je tvorená štyrmi rovnakými 
nástavcami (11), upevnenými k svojmu telesu (9) 
po jednom odpredu, odzadu, sprava aj zľava, pri-
čom nástavce (11) stojana (3) a komplexu (7) po-
zostávajú každý z nárazníka (12) a prídavku (13). 

 
 

  
 
 
 

http://www.upv.sk
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(51) A47J 27/00, A47J 36/00 
(21) 50067-2017 
(22) 6.7.2017 
(31) CZ2016-33083 U 
(32) 25.11.2016 
(33) CZ 
(71) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ; 
(72) Vaculík Jiří, Zlín, CZ; Skřivánek Pavel, Zlín-Ka-

šava, CZ; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Forma na knedle 
(57) Forma (10) na knedle obsahuje spodnú valcovú 

nádobu (1), na jej vnútornej strane je vytvorená 
vertikálna vodiaca drážka (1.1) vedená až ku dnu 
(1.2) nádoby (1). Vo vertikálnej vodiacej drážke 
(1.1) je posuvne uložená vysúvacia časť (2), kto-
rej vertikálna časť (2.4) je na spodnej strane za-
končená guľatou lopatkou (2.1), ktorej priemer je 
menší, ako je vnútorný priemer valcovej nádoby 
(1). Na hornej strane je vertikálna časť (2) za-
končená prichytávacou časťou (2.2). 

 

  
 
 

(51) A47J 36/00 
(21) 50068-2017 
(22) 6.7.2017 
(31) CZ2016-33113U 
(32) 1.12.2016 
(33) CZ 
(71) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ; 
(72) Vaculík Jiří, Zlín, CZ; Veleba David, Zlín, CZ; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Pokrievka na riad s otvorom na kuchynské 

náradie 
(57) Pokrievka (10) na riad s otvorom na kuchynské 

náradie, obsahuje kovovú alebo sklenenú nosnú 
časť (1) s príchytkou (7). K nosnej časti (1) je 
pripojený okraj (2) z pružného materiálu výhod-
ne napr. zo silikónu alebo gumy. V okraji (2) je 
medzi dvomi prvými drážkami (4) vytvorená as-
poň jedna ohýbateľná časť (3) na vkladanie ku-
chynského náradia. 

 
 
 

  
 
 

(51) B23K 9/00, H04N 5/00 
(21) 105-2017 
(22) 3.5.2017 
(71) Haffner Oto, Ing., Hlohovec-Šulekovo, SK; Ku-

čera Erik, Ing., Hlohovec, SK; 
(72) Haffner Oto, Ing., Hlohovec-Šulekovo, SK; Ku-

čera Erik, Ing., Hlohovec, SK; 
(54) Systém na automatickú vizuálnu kontrolu zvaru 
(57) Systém na automatickú vizuálnu kontrolu zvaru, 

ktorý pozostáva z jednodoskového počítača (1) 
prepojeného so zobrazovacou jednotkou (3), kde 
jednodoskový počítač (1) sa skladá z hlavného 
softvérového modulu (1.1) napojeného na úložný 
pamäťový modul (1.2), ktorý je napojený na ko-
munikačný modul s cloudovým modulom (1.3), 
ktorý je napojený na cloudový výpočtový modul 
(4), a zároveň hlavný softwarový modul (1.1) je 
tvorený komunikačným modulom s kamerou (1.11) 
napojeným na kameru (2) a na modul výpočtu 
segmentácie (1.12), ktorý je napojený na modul 
výpočtu invariantných momentov (1.13). 

 

  
 
 

(51) B25J 13/00, B25J 7/00, B25J 21/00 
(21) 50042-2017 
(22) 25.4.2017 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

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

(54) Systém kompenzácie hysterézy pneumatického 
umelého svalu s využitím metódy rozšíreného 
vstupného priestoru 

(57) Systém kompenzácie hysterézy pneumatického 
umelého svalu s využitím metódy rozšíreného prie-
storu pozostávajúci zo zdroja referenčného signá-
lu (1), diferenčného člena (2), regulátora (3), su-
mačného člena (4), bloku (5) regulovanej sústavy, 
pamäte lokálneho maxima (6), inverzného hyste-
rézneho operátora (7) a aproximátora (8). 
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(51) B27K 3/00 
(21) 90-2016 
(22) 3.8.2016 
(71) TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, 

Zvolen, SK; 
(72) Reinprecht Ladislav, prof. Ing., CSc., Sliač, SK; 

Iždinský Ján, Ing., PhD., Divín, SK; Vidholdová 
Zuzana, Ing., PhD., Zvolenská Slatina, SK; Hyš-
ková Veronika, Ing., Turzovka, SK; 

(54) Drevotriesková doska modifikovaná síranom 
meďnatým 

(57) Opisuje sa doska s antibakteriálnymi vlastnosťami, 
ktorá je vyrobená z drevených triesok, lepidla, 
tvrdidla a parafínovej emulzie a je modifikovaná 
prídavkom síranu meďnatého. 

 
 

(51) B27K 3/00 
(21) 91-2016 
(22) 3.8.2016 
(71) TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, 

Zvolen, SK; 
(72) Iždinský Ján, Ing., PhD., Divín, SK; Reinprecht 

Ladislav, prof. Ing., CSc., Sliač, SK; Vidholdová 
Zuzana, Ing., PhD., Zvolenská Slatina, SK; No-
sáľ Erik, Ing., Utekáč, SK; 

(54) Kompozitný drevný materiál a spôsob jeho úp-
ravy 

(57) Opisuje sa kompozitný materiál, ktorého povrch 
je upravený prostredníctvom náterových látok  
s aditívami na báze nanočastíc striebra a/alebo 
oxidu zinočnatého. Nanočastice Ag alebo ZnO sú 
pridané v náterovej látke prvej vrstvy, druhej vrs-
tvy alebo v obidvoch vrstvách. 

 
 

(51) B61B 12/00 
(21) 50046-2017 
(22) 9.5.2017 
(71) TATRALIFT a.s., Kežmarok, SK; 
(72) Malina Peter, Ing., Kežmarok, SK; Jančík To-

máš, Ing., Danišovce, SK; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Lanová dráha 
(57) Lanová dráha so stanicami, dopravným lanom, 

prepravnými prvkami (2) odpojiteľnými od do-
pravného lana, ďalej s vodiacim prostriedkom (3) 
a sústavou kolies (1), usporiadanými v priestore 
stanice na presunutie a posúvanie prepravných 
prvkov (2) odpojených od dopravného lana, ako 
aj s brzdiacim kolesom (5) vybaveným spojkou  
 

 
 

 a brzdou, vyznačujúca sa tým, že v priestore sta-
nice je ďalej pohyblivý vodiaci prostriedok (4), 
ktorý má prevádzkovú a garážovú pozíciu, a pre-
súvacie zariadenie (6) vybavené pohonom, umies-
tnené v blízkosti brzdiaceho kolesa (5), medzi 
vodiacim prostriedkom (3) a pohyblivým vodia-
cim prostriedkom (4). 

 

  
 
 

(51) B62B 13/00, B62B 17/00, B62C 1/00 
(21) 126-2017 
(22) 22.5.2017 
(71) Kozic Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Kozic Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Pretekárske sane s doplnkom saníc 
(57) Opísané sú pretekárske sane s doplnkom saníc, 

ktoré majú na zadnej konštrukcii saní (1) vytvo-
rené stúpadlo (2), ktoré premosťuje ľavú sanicu 
(3) a pravú sanicu (4). 

 

  
 
 

(51) B65D 6/00, A01G 9/00 
(21) 50072-2017 
(22) 18.7.2017 
(71) Ondreáš Peter, Raková, SK; 
(72) Ondreáš Peter, Raková, SK; 
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Vegetačná nádoba a spôsob jej výroby 
(57) Účelom technického riešenia je zjednodušiť spô-

sob výroby vegetačnej nádoby pri zachovaní jej 
požadovaných úžitkových vlastností. Uvedený 
účel sa dosiahne tým, že dno a steny vegetačnej 
nádoby sú tvorené doskami z tuhej extrudovanej  
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 polystyrénovej hmoty, ktorých povrch je uprave-
ný fasádnou omietkou. Dno a steny sa v rohoch 
navzájom spoja silikónom a montážnou penou. 
Potom sa dno a steny natrú lepidlom, na ktoré sa 
uloží fasádna sieťka, a v rohoch nádoby sa na le-
pidlo uložia fasádne rohovníky vybavené sieť-
kou, Po vyschnutí lepidla sa dno a steny nádoby 
natrú fasádnym penetračným náterom, na ktorý 
sa nanesie fasádna omietka. 

 
 

(51) E02D 29/00, E02D 17/00, E04B 1/00 
(21) 50121-2016 
(22) 24.11.2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Flimel Marián, doc. Ing., CSc., Prešov, SK; Fli-

mel Adam, Ing., Prešov, SK; 
(54) Konštrukcia zemného valu spevnená geomre-

žami a opotrebovanými plášťami pneumatík 
(57) Riešenie konštrukcie zemného valu stuženého 

geomrežami a opotrebovanými plášťami pneu-
matík sa vyznačuje tým, že v terénom záreze pô-
vodnej zeminy (1) sú na tvarovanom základe (2) 
zo železobetónu s vystupujúcou výstužou (5) 
obojstranne umiestnenom zľava i sprava od osi 
symetrie horizontálne uložené plášte (3) pneuma-
tík z nákladných automobilov, na nich po okra-
joch plášte (4) pneumatík z osobných automobi-
lov, pričom sú vyplnené zásypom (7) zo zhutne-
ného štrkopiesku, vzájomne prepojené v každej 
vrstve pozdĺžne vkladanou výstužou (8) v tvare 
obráteného U a v priečnom smere stužené v kaž-
dej druhej vrstve plošne položenými geomrežami 
(6) na polovici priemeru plášťa pneumatiky a ná-
sypom (9) zo záhradného substrátu na povrchu 
zemného valu. 

 

 
 
 

(51) F16N 7/00, B66C 13/00 
(21) 61-2017 
(22) 13.3.2017 
(71) U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice, SK; 
(72) Kuna Daniel, Košice, SK; 
(54) Zariadenie na nástrek lanových bubnov žeria-

vov rozprašovaním olejovej hmly 
(57) Zariadenie na nástrek lanových bubnov žeriavov 

pozostáva z mazacieho agregátu (1), výsuvných 
stojanov (2) s mazacími tryskami (3) na rozstrek 
maziva na lanové bubny (4) zdvihu žeriava a vy-
sokotlakových hydraulických hadíc (5) na rozvod  
 

 

 maziva od mazacieho agregátu k výsuvným sto-
janom (2). Zariadenie aj s príslušenstvom je umies-
tnené na mačke hlavného zdvihu žeriava. Zaria-
denie slúži na pravidelné mazanie lanových bub-
nov žeriavov s cieľom predĺženia životnosti la-
nových bubnov a zdvihových lán. 

 

  
 
 

(51) F21S 8/00, F21S 9/00, F21W 111/00, 
 G08G 5/00 
(21) 97-2017 
(22) 24.4.2017 
(71) Šišovský Rastislav, Ing., Nitra, SK; Krjak Miro-

slav, Ing., Nitra, SK; 
(72) Šišovský Rastislav, Ing., Nitra, SK; Krjak Miro-

slav, Ing., Nitra, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Zariadenie na kotvenie a nabíjanie letiskových 

svetelných návestidiel 
(57) Zariadenie na kotvenie letiskových svetelných 

návestidiel sa skladá z minimálne jedného letis-
kového svetelného návestidla (1), ktoré je upev-
nené do statívu (2) LSN, a statív (2) LSN je za-
sunutý do kotvenia a ochrany (3) statívu (2) LSN 
na osadenie v teréne (3e), (3d) letiska, pričom le-
tiskové svetelné návestidlo (1) obsahuje svietidlo 
(la) osadené v hornej časti akumulátora (lb), kto-
rý je spojený s upínacím prvkom (lc) na LSN,  
v strede upínacieho prvku (lc) je umiestnený ko-
nektor (ld), statív (2) LSN sa skladá z dvoch val-
cov, ktoré sú spojené skrutkami (2b), medzi val-
cami je umiestnená pružná podložka (2c), v hor-
nej časti statívu (2) LSN je umiestnený upínací 
prvok (2a) statívu (2) LSN na upevnenie letisko-
vého svetelného návestidla (1) na statíve (2) 
LSN, pričom upínací prvok (lc) na LSN a upínací 
prvok (2a) statívu (2) LSN majú tvar do seba za-
padajúcich valcov, a kotvenie a ochrana (3) statí-
vu (2) LSN obsahuje uzatvárateľný kryt (3f) 
ochrany statívu (2) LSN. Zariadenie na nabíjanie 
letiskových svetelných návestidiel pozostáva  
z dokovacej stanice (4), ktorú tvorí statív (4a) 
dokovacej stanice, v ktorom sú pevne umiestnené 
viacpólové konektory (4b) na nabíjanie a dia-
gnostiku letiskového svetelného návestidla (1)  
a jeho akumulátora (lb), a dokovacia stanica (4) 
je napájaná cez sieťový elektrický rozvod. 
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(51) F41A 3/00 
(21) 62-2016 
(22) 25.5.2016 
(71) Gejdoš Vladimír, Ľubeľa, SK; 
(72) Gejdoš Vladimír, Ľubeľa, SK; 
(54) Dynamicky brzdený záver 
(57) Dynamicky brzdený záver je zariadenie na bez-

pečné uzamknutie strelných zbraní, tvorené závor-
níkom (5), pružným segmentom (8), hlavňou (1) 
s vyrobenou uzamykacou plochou (12) kopírujú-
cou uzamykaciu plochu pružného segmentu (10). 

 

  
 
 

(51) G01B 11/00, G01B 9/00 
(21) 50049-2017 
(22) 11.5.2017 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Židek Kamil, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Ho-

šovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Pi-
teľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

(54) Zariadenie na meranie nadrozmerných súčias-
tok pomocou kamerového systému 

(57) Zariadenie na meranie nadrozmerných súčiastok 
pomocou kamerového systému je tvorené kame-
rovým systémom (1) umiestneným na pevnom 
ráme (2), v strede ktorého je v osi kamerového 
systému (1) upevnený prvý pár zrkadiel (3), na-
vzájom spojených hranou pod uhlom 45° vzhľa-
dom ku kamerovému systému (1). Ďalej je zaria-
denie tvorené dvomi posuvnými ramenami (6), 
ktoré sú spojené s pevným rámom (2) prostred-
níctvom posuvného systému tvoreného závitovou 
tyčou (5) s protichodným závitom na rovnomerné 
vysúvanie obidvoch posuvných ramien (6). Na 
konci posuvných ramien (6) je upevnený druhý  
 

 pár zrkadiel (4), ktoré sú umiestnené pod uhlom 
45° vzhľadom k vodorovnej rovine prvého páru 
zrkadiel (3). 

 

  
 
 

(51) G01G 23/00 
(21) 123-2016 
(22) 15.11.2016 
(71) Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bys-

trica, SK; 
(72) Markovič Jaromír, Ing., PhD., Zvolen, SK; Frič 

Anton, Ing., Bratislava, SK; Kováč Tomáš, Ing., 
Námestovo, SK; 

(54) Spôsob metrologickej kontroly vážiacich zaria-
dení a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu 

(57) Spôsob metrologickej kontroly vážiacich zaria-
dení a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu 
sú založené na automatizovanom spracovaní po-
žiadaviek, evidencie, riadení procesu merania, vy-
hodnotení údajov vstupujúcich do procesu a do-
zore nad transparentnosťou metrologickej kon-
troly. Spôsob sa uskutočňuje tak, že prostredníc-
tvom vstupného zariadenia (11) sa prevezme po-
žiadavka na metrologickú kontrolu, ktorá sa zae-
viduje na serveri (2) s nainštalovaným komplex-
ným informačným systémom (KIS), a potom sa 
exportuje cez firemnú sieť (3) alebo vzdialenú 
plochu (4) do tabletu (5) s dotykovým displejom 
a s nainštalovanou softvérovou aplikáciou (ďalej 
len tablet). Technický pracovník preverí paramet-
re vážiaceho zariadenia (1) a ich súlad s legisla-
tívnymi požiadavkami, potvrdí meracie body  
a použije skladbu vhodných etalónových závaží 
(6) a vykoná merania, ktorých výsledky vloží spo-
lu s údajmi zo zariadenia na meranie podmienok 
prostredia (12) do tabletu (5). Tablet (5) spracuje 
a vyhodnotí namerané hodnoty, pričom zohľad-
ňuje korekcie etalónových závaží (6) a aktuálne 
neistoty meraní, vykoná výpočet chýb a výsledky 
znázorní na displeji tabletu (5). Nakoniec tablet  
s nainštalovanou softvérovou aplikáciou vygene-
ruje dokumenty o metrologickej kontrole, ktoré 
sa spolu s časovými snímkami priebehu metrolo-
gickej kontroly importujú cez firemnú sieť (3) 
alebo vzdialenú plochu (4) do servera (2) a časo-
vé snímky sa porovnajú s údajmi GPS snímača 
(10) umiestneného vo vozidle. Podpisová pod-
ložka (8) umožňuje integrovať podpis zákazníka 
do dokladov. Tlačiareň (7) slúži na vytlačenie do-
kladov na mieste. Skener čiarového kódu (9) 
urýchľuje prístup k identifikácii váhy (1). 
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(51) G01M 17/00, G01M 10/00, F15B 19/00 
(21) 88-2016 
(22) 3.8.2016 
(71) TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, 

Zvolen, SK; 
(72) Mikleš Milan, prof. Ing., DrSc., Zvolen, SK; He-

lexa Milan, Ing. PhD., Banská Bystrica, SK; 
Mikleš Juraj, Ing. PhD., Zvolen, SK; 

(54) Stend pre experimentálne skúšky hydrauliky 
mobilných strojov 

(57) Zariadenie pre experimentálne skúšky hydrauliky 
mobilných strojov sa skladá z dvoch hydrostatic-
kých obvodových vetiev. Prvú obvodovú vetvu 
tvorí regulačný hydrogenerátor (HG1) zapojený 
v uzavretom obvode so skúšobným neregulač-
ným rotačným hydromotorom (HM1). Druhú ob-
vodovú vetvu tvorí neregulačný hydrogenerátor 
(HG2) spojený s ventilovým blokom (VB). Ven-
tilový blok (VB) ovláda smery pohybu skúšobných 
priamočiarych hydromotorov (PHM1, PHM2)  
a zmysel rotácie neregulačného rotačného skú-
šobného hydromotora (HM2). Ventilový blok (VB) 
sa skladá zo sekcie troch rozvádzačov (R1, R2, 
R3), ktoré zabezpečujú zmysel pohybu konkrét-
neho pripojeného hydromotora (PHM1, PHM2, 
HM2). Ventilový blok (VB) je následne prepojený 
s nádržou hydraulickej pracovnej kvapaliny (N). 
Na pohon hydrogenerátorov (HG1, HG2) slúži hna-
cí elektromotor (M), pričom hydrogenerátory (HG1, 
HG2) obidvoch obvodových vetiev sú uložené na 
spoločnej hriadeli s hnacím elektromotorom (M) 
prostredníctvom pružnej spojky (S). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) G06F 1/00 
(21) 129-2016 
(22) 28.11.2016 
(71) Tressa Tomáš, Ing., Košice, SK; 
(72) Tressa Tomáš, Ing., Košice, SK; 
(54) Kryt na kameru notebooku 
(57) Kryt na kameru notebooku sa vyznačuje tým, že 

konštrukcia materiálu je v tvare obráteného pís-
mena U, pozostáva z jedného dielu a je vyrobená 
zo silikónovej gumy. Kryt na kameru notebooku 
slúži na zakrytie priestoru kamery umiestnenej na 
notebooku, jeho účel je vytvoriť súkromie použí-
vateľovi v prípade rôznych hackerských útokov  
a iných pokusov o nepovolené sledovanie. 
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(51) H04N 21/00 
(21) 190-2015 
(22) 27.11.2014 
(67) 50070-2014 
(71) JOHN SMITH s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Šebošík Boris, Mgr., Spišská Nová Ves, SK; Flo-

rek Martin, Bratislava, SK; Kravec Martin, Mi-
chalovce, SK; Bubánová Lujza, Bratislava, SK; 

(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob rozoznávania reklamného spotu počas 

televízneho vysielania a systémové zapojenie 
(57) V spôsobe rozoznávania reklamného spotu počas 

televízneho vysielania v smere prenosu z mobil-
nej platformy (4) na rozpoznávací server (5) sa 
zo zvukovej vzorky z TV zosnímanej mobilnou 
platformou rozoznáva aktuálne zvolený kanál  
a v smere prenosu z obsahového servera (3) na 
mobilnú platformu (4) sa do mobilnej platformy 
(4) vnáša uzamknutý špeciálny obsah k televíznej 
reklame. Otvorenie špeciálneho obsahu k tele-
víznej reklame na mobilnej platforme (4) je do-
stupné na začiatku reklamnej prestávky pri po-
kračovaní sledovania toho istého zvoleného ka-
nálu. Systémové zapojenie na zníženie poklesu 
sledovanosti kanálov počas reklamných prestá-
vok pozostáva zo vzorkovacieho servera (1) so 
vstupom (2) od distribútorov (20) zdrojov (15) 
vysielania TV signálov, ďalej pozostáva z obsa-
hového servera (3), ktorý je bezdrôtovým oboj-
smerným spojom prepojený s mobilnou platfor-
mou (4) s riadiacou aplikáciou. Existuje tam aj 
rozpoznávací server (5), ktorý je prepojený so 
vzorkovacím serverom (1) aj s obsahovým serve-
rom (3). Obsahový server (3) obsahuje prvý in-
formačný blok (6) so špeciálnym obsahom k te-
levíznej reklame a tiež druhý informačný blok 
(7) s agregovanými relevantnými obsahmi na so-
ciálnych sieťach. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A47C 19/00        74-2017 
A47G 33/00        71-2017 
A47J 27/00  50067-2017 
A47J 36/00  50068-2017 
B23K  9/00      105-2017 

B25J 13/00  50042-2017 
B27K  3/00        90-2016 
B27K  3/00        91-2016 
B61B 12/00  50046-2017 
B62B 13/00      126-2017 

B65D  6/00  50072-2017 
E02D 29/00  50121-2016 
F16N  7/00        61-2017 
F21S  8/00        97-2017 
F41A  3/00        62-2016 

G01B 11/00  50049-2017 
G01G 23/00      123-2016 
G01M 17/00        88-2016 
G06F  1/00      129-2016 
H04N 21/00      190-2015 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
7941 B29D 30/00 
7942 F21S  8/00 
7943 B09B  3/00 
7944 B26D  1/00 
7945 B60G  3/00 
7946 G02F  1/00 
7947 G06F  3/00 
7948 H05B 41/00 

7949 H04B  3/00 
7950 E04D  1/00 
7951 A45C 11/00 
7952 H01L 31/00 
7953 G06K  7/00 
7954 E04B  9/00 
7955 B01D 53/00 
7956 G02F  1/00 

7957 B22D 11/00 
7958 G09F  3/00 
7959 B60G  3/00 
7960 B60G  3/00 
7961 E04C  1/00 
7962 F17D  1/00 
7963 E05D  3/00 
7964 G02F  1/00 

7965 A61M  5/00 
7966 E04F 13/00 
7967 A47B 88/00 
7968 G08B 25/00 
7969 A01G 25/00

 
 

(51) A01G 25/00 
(11) 7969 
(21) 50131-2016 
(22) 14.12.2016 
(45) 4.12.2017 
(47) 31.10.2017 
(72) Králik Dušan, Ponická Huta, SK; 
(73) Králik Dušan, Ponická Huta, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Konštrukcia sklopných ramien postrekovacie-

ho zariadenia 
 
 

(51) A45C 11/00, A45C 15/00, B65D 81/00, 
 G03B 17/00 
(11) 7951 
(21) 5011-2016 
(22) 29.2.2016 
(45) 4.12.2017 
(47) 24.10.2017 
(72) Maliňak Tomáš, Ing., Breznička, SK; 
(73) Maliňak Tomáš, Ing., Breznička, SK; 
(54) Darčeková krabička so zabudovanou skrytou 

kamerou 
 
 

(51) A47B 88/00, A47B 96/00, E05B 65/00 
(11) 7967 
(21) 50016-2017 
(22) 17.2.2017 
(31) PUV2016-32443 
(32) 3.6.2016 
(33) CZ 
(45) 4.12.2017 
(47) 30.10.2017 
(72) Pritula Martin, Chrudim, CZ; 
(73) ALFA 3, s.r.o., Luže, CZ; 
(74) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
(54) Zariadenie na zabezpečenie zásuvkových skríň 

proti prevrhnutiu 
 
 

(51) A61M 5/00, A61M 25/00, A61M 31/00 
(11) 7965 
(21) 37-2017 
(22) 30.9.2016 
(45) 4.12.2017 
(47) 27.10.2017 
(67) 87-2016 
 
 
 

(72) Plachý Peter, doc. MUDr., CSc., Bratislava, SK; 
Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

(73) Plachý Peter, doc. MUDr., CSc., Bratislava, SK; 
Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

(54) Kanylové zariadenie 
 
 

(51) B01D 53/00 
(11) 7955 
(21) 144-2016 
(22) 21.12.2016 
(45) 4.12.2017 
(47) 26.10.2017 
(72) Gašpar Juraj, Dubnica nad Váhom, SK; 
(73) Gašpar Juraj, Dubnica nad Váhom, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Zapojenie systému na likvidáciu spalín v uza-

tvorenom okruhu 
 
 

(51) B09B 3/00, B09B 5/00, C05F 9/00 
(11) 7943 
(21) 120-2016 
(22) 9.11.2016 
(45) 4.12.2017 
(47) 20.10.2017 
(72) Marynčák Miroslav, Ing. arch., Chorvátsky Grob, 

SK; Králik Peter, Žilina, SK; 
(73) Zdroje Zeme a.s., Bernolákovo, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Kontajnerový hygienizátor biologicky rozloži-

teľných odpadov a spôsob ich hygienizácie 
 
 

(51) B22D 11/00, B22D 27/00 
(11) 7957 
(21) 50052-2016 
(22) 29.4.2016 
(45) 4.12.2017 
(47) 26.10.2017 
(72) Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK; 

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

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

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

liatych kovov a zliatin a zariadenie na usku-
točňovanie tohto spôsobu 
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(51) B26D 1/00, B26D 7/00 
(11) 7944 
(21) 50004-2017 
(22) 18.1.2017 
(45) 4.12.2017 
(47) 20.10.2017 
(72) Pajtina Rudolf, Ing., Trenčín, SK; 
(73) Konštrukta Industry, a.s., Trenčín, SK; 
(74) Kvetoslav Bačík, Ing., Nová Dubnica, SK; 
(54) Rezacie zariadenie na presné rezanie krátkych 

prvkov 
 
 

(51) B29D 30/00, B65H 81/00 
(11) 7941 
(21) 50109-2015 
(22) 19.11.2015 
(45) 4.12.2017 
(47) 20.10.2017 
(72) Kaprálik Mário, Mr., Streženice, SK; Šedivý Vla-

dimír, Mr., Dolná Súča, SK; 
(73) KONŠTRUKTA - TireTech, a. s., Trenčín, SK; 
(54) Spôsob nanášania elastomérneho materiálu vo 

forme pásu na výrobu profilov a zariadenie na 
vykonávanie tohto spôsobu 

 
 

(51) B60G 3/00, B60G 7/00 
(11) 7945 
(21) 10-2017 
(22) 12.1.2017 
(45) 4.12.2017 
(47) 20.10.2017 
(72) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Lack To-
máš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Blatnický Miro-
slav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo Ján, Ing., PhD., 
Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, Ing., PhD., 
Slopná, SK; Suchánek Andrej, Ing., PhD., Kysuc-
ké Nové Mesto, SK; Šťastniak Pavol, Ing., PhD., 
Trebostovo, SK; 

(73) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-
ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Lack 
Tomáš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Blatnický Mi-
roslav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo Ján, Ing., 
PhD., Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, Ing., PhD., 
Slopná, SK; Suchánek Andrej, Ing., PhD., Ky-
sucké Nové Mesto, SK; Šťastniak Pavol, Ing., PhD., 
Trebostovo, SK; 

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

automobilov 
 
 

(51) B60G 3/00, B60G 7/00 
(11) 7959 
(21) 8-2017 
(22) 12.1.2017 
(45) 4.12.2017 
(47) 26.10.2017 
(72) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

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

 Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, Ing., PhD., 
Slopná, SK; Suchánek Andrej, Ing., PhD., Kysuc-
ké Nové Mesto, SK; Šťastniak Pavol, Ing., PhD., 
Trebostovo, SK; 

(73) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-
ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Lack 
Tomáš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Blatnický Mi-
roslav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo Ján, Ing., 
PhD., Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, Ing., PhD., 
Slopná, SK; Suchánek Andrej, Ing., PhD., Ky-
sucké Nové Mesto, SK; Šťastniak Pavol, Ing., 
PhD., Trebostovo, SK; 

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

automobilov 
 
 

(51) B60G 3/00, B60G 7/00 
(11) 7960 
(21) 9-2017 
(22) 12.1.2017 
(45) 4.12.2017 
(47) 26.10.2017 
(72) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Lack To-
máš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Blatnický Miro-
slav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo Ján, Ing., PhD., 
Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, Ing., PhD., Slop-
ná, SK; Suchánek Andrej, Ing., PhD., Kysucké 
Nové Mesto, SK; Šťastniak Pavol, Ing., PhD., 
Trebostovo, SK; 

(73) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-
ton, Dulov, SK; Dobrodenka Martin, Dulov, SK; 
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Lack 
Tomáš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Blatnický Mi-
roslav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo Ján, Ing., 
PhD., Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, Ing., PhD., 
Slopná, SK; Suchánek Andrej, Ing., PhD., Ky-
sucké Nové Mesto, SK; Šťastniak Pavol, Ing., PhD., 
Trebostovo, SK; 

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

automobilov 
 
 

(51) E04B 9/00 
(11) 7954 
(21) 50119-2015 
(22) 8.12.2015 
(45) 4.12.2017 
(47) 26.10.2017 
(72) Mlynarčík Juraj, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Plechový držiak profilov pre systém suchej vý-

stavby s akustickým tlmením 
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(51) E04C 1/00 
(11) 7961 
(21) 50010-2016 
(22) 19.1.2016 
(45) 4.12.2017 
(47) 27.10.2017 
(67) 50006-2016 
(72) Pavlík Ivan, Stupava, SK; Krampl Martin, Ing., 

Bratislava, SK; Krampl Ján, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Pavlík Ivan, Stupava, SK; Krampl Martin, Ing., 

Bratislava, SK; Krampl Ján, Ing., Bratislava, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Tvárnica 

 
 

(51) E04D 1/00 
(11) 7950 
(21) 81-2016 
(22) 20.7.2016 
(45) 4.12.2017 
(47) 24.10.2017 
(72) Belenčík Štefan, Žitavce, SK; 
(73) Belenčík Štefan, Žitavce, SK; 
(54) Strešná škridla s drážkou pre tepelne vodivú 

dutú rúrku 
 
 

(51) E04F 13/00 
(11) 7966 
(21) 50011-2015 
(22) 4.2.2015 
(45) 4.12.2017 
(47) 30.10.2017 
(72) Cisko Miroslav, Ing., Košice, SK; 
(73) RUSTIQUE, a.s., Dunajská Streda, SK; 
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Obkladový panel na obkladanie stien staveb-

ných objektov a spôsob jeho výroby 
 
 

(51) E05D 3/00, A47B 95/00 
(11) 7963 
(21) 50017-2017 
(22) 17.2.2017 
(31) PUV 2016-32466 
(32) 10.6.2016 
(33) CZ 
(45) 4.12.2017 
(47) 27.10.2017 
(72) Pritula Martin, Chrudim, CZ; 
(73) ALFA 3, s.r.o., Luže, CZ; 
(74) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
(54) Čapová príchytka skriňových dverí 

 
 

(51) F17D 1/00, F17D 5/00, G01M 3/00 
(11) 7962 
(21) 134-2016 
(22) 1.12.2016 
(45) 4.12.2017 
(47) 27.10.2017 
(72) Trebichalský Pavol, Ing., PhD., Nitra, SK; Tomáš 

Ján, prof. Ing., CSc., Nitra, SK; 
(73) Trebichalský Pavol, Ing., PhD., Nitra, SK; Tomáš 

Ján, prof. Ing., CSc., Nitra, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
 
 
 

(54) Zariadenie na bezpečný prietok špecifických 
plynov v potrubiach a spôsob na zabezpečenie 
tohto bezpečného prietoku 

 
 

(51) F21S 8/00, F21V 1/00, F21V 13/00, F21V 14/00 
(11) 7942 
(21) 201-2015 
(22) 21.12.2015 
(45) 4.12.2017 
(47) 20.10.2017 
(72) Rura Waldemar, Prešov, SK; Lelák Dávid, Ing., 

Zlatá Baňa, SK; Čorňák Ján, Ing., Zlatá Baňa, SK; 
(73) LED-SOLAR, s.r.o., Prešov, SK; 
(54) Zariadenie a spôsob obmedzenia oslnenia z ve-

rejného osvetlenia v doprave 
 
 

(51) G02F 1/00, G02B 6/00 
(11) 7946 
(21) 50082-2012 
(22) 8.3.2012 
(31) 10-2011-0023402 
(32) 16.3.2011 
(33) KR 
(45) 4.12.2017 
(47) 20.10.2017 
(67) 12158632.5 
(72) Choi Suk Ju, Jeonju-si, KR; Cho Kun Ho, Su-

won-si, KR; Kwon Yong Hun, Anyang-si, KR; 
Lee Kye Hoon, Suwon-si, KR; Hur Gil Tae, Su-
won-si, KR; Lee Young Min, Bucheon-si, KR; 

(73) Samsung Electronics Co., Ltd., Gyeongii-do, KR; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie obsahujúce panel displeja kvapal-

ných kryštálov 
 
 

(51) G02F 1/00, G02B 6/00 
(11) 7956 
(21) 50083-2012 
(22) 8.3.2012 
(31) 10-2011-0023402 
(32) 16.3.2011 
(33) KR 
(45) 4.12.2017 
(47) 26.10.2017 
(67) 12158632.5 
(72) Choi Suk Ju, Jeonju-si, KR; Cho Kun Ho, Su-

won-si, KR; Kwon Yong Hun, Anyang-si, KR; 
Lee Kye Hoon, Suwon-si, KR; Hur Gil Tae, Su-
won-si, KR; Lee Young Min, Bucheon-si, KR; 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Gye-
ongii-do, KR; 

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

(54) Zariadenie obsahujúce panel displeja kvapal-
ných kryštálov 

 
 

(51) G02F 1/00 
(11) 7964 
(21) 50081-2012 
(22) 8.3.2012 
(31) 10-2011-0023402 
(32) 16.3.2011 
(33) KR 
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(45) 4.12.2017 
(47) 27.10.2017 
(67) 12158632.5 
(72) Choi Suk Ju, Jeonju-si, KR; Cho Kun Ho, Su-

won-si, KR; Kwon Yong Hun, Anyang-si, KR; 
Lee Kye Hoon, Suwon-si, KR; Hur Gil Tae, Su-
won-si, KR; Lee Young Min, Bucheon-si, KR; 

(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Gye-
ongii-do, KR; 

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

(54) Zariadenie obsahujúce panel displeja kvapal-
ných kryštálov 

 
 

(51) G06F 3/00 
(11) 7947 
(21) 50138-2015 
(22) 21.12.2015 
(45) 4.12.2017 
(47) 24.10.2017 
(72) Barna Jozef, Ing., PhD., Prešov, SK; Török Jo-

zef, Ing., PhD., Žalobín, SK; Kočiško Marek, doc. 
Ing., PhD., Šarišské Bohdanovce, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Zapojenie na ovládanie dátovej rukavice 

 
 

(51) G06K 7/00, H04M 1/00 
(11) 7953 
(21) 154-2015 
(22) 14.9.2015 
(45) 4.12.2017 
(47) 26.10.2017 
(72) Marko Richard, Ing., PhD., Bratislava, SK; 
(73) Marko Richard, Ing., PhD., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob vytvorenia komunikácie medzi použí-

vateľmi 
 
 

(51) G08B 25/00, G08B 1/00, G06F 13/00, G06F 19/00 
(11) 7968 
(21) 66-2016 
(22) 6.6.2016 
(45) 4.12.2017 
(47) 31.10.2017 
(72) Novák Vít, Příbram, CZ; Hrádek David, Příbram, 

CZ; 
(73) FRP Services, s.r.o., Přibram, CZ; 
(54) Modulárny elektronický systém na zvolávanie 

a informovanie jednotiek požiarnej ochrany 
 
 
 
 
 
 
 

(51) G09F 3/00, G06K 19/00 
(11) 7958 
(21) 50005-2017 
(22) 18.1.2017 
(45) 4.12.2017 
(47) 26.10.2017 
(72) Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK; 
(73) TOPS, spol. s r.o., Košťany nad Turcom, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Jednorazová samolepiaca svetloodrazová ná-

lepka 
 
 

(51) H01L 31/00, G05F 1/00, H02M 7/00, F24D 17/00 
(11) 7952 
(21) 5041-2016 
(22) 1.7.2016 
(31) PUV 2015-31280 
(32) 1.7.2015 
(33) CZ 
(45) 4.12.2017 
(47) 26.10.2017 
(72) Kolařík Martin, Ing., Přerov, CZ; Oplocký Jiří, 

Doloplazy u Nezamyslic, CZ; 
(73) Kolařík Martin, Ing., Přerov, CZ; 
(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na fotovoltický ohrev 

 
 

(51) H04B 3/00 
(11) 7949 
(21) 50004-2015 
(22) 16.1.2015 
(45) 4.12.2017 
(47) 24.10.2017 
(72) Sedlák Jozef, Ing., Prešov, SK; 
(73) SEAK, s.r.o., Prešov, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Spôsob komunikácie vo výkonovom vedení 

230 V pomocou modulácie a demodulácie stred-
nej hodnoty polperiódy napájacieho napätia  
a zapojenie na uskutočnenie tohto spôsobu 

 
 

(51) H05B 41/00, H05B 37/00, H05B 39/00 
(11) 7948 
(21) 202-2015 
(22) 21.12.2015 
(45) 4.12.2017 
(47) 24.10.2017 
(72) Rura Waldemar, Prešov, SK; Dulina Dušan, Mgr., 

Prešov, SK; Molčan Peter, Ing., Prešov, SK; Čor-
ňák Ján, Ing., Zlatá Baňa, SK; Lelák Dávid, Ing., 
Zlatá Baňa, SK; 

(73) LED-SOLAR, s.r.o., Prešov, SK; 
(54) Zariadenie a spôsob hromadnej regulácie vý-

konu svietidiel verejného osvetlenia 
 
 

 

(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01G 25/00  7969 
A45C 11/00  7951 
A47B 88/00  7967 
A61M  5/00  7965 
B01D 53/00  7955 
B09B  3/00  7943 
B22D 11/00  7957 
B26D  1/00  7944 

B29D 30/00  7941 
B60G  3/00  7945 
B60G  3/00  7959 
B60G  3/00  7960 
E04B  9/00  7954 
E04C  1/00  7961 
E04D  1/00  7950 
E04F 13/00  7966 

E05D  3/00  7963 
F17D  1/00  7962 
F21S  8/00  7942 
G02F  1/00  7946 
G02F  1/00  7956 
G02F  1/00  7964 
G06F  3/00  7947 
G06K  7/00  7953 

G08B 25/00  7968 
G09F  3/00  7958 
H01L 31/00  7952 
H04B  3/00  7949 
H05B 41/00  7948 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
4997 24.10.2017 
5015 04.10.2017 
5032 29.10.2017 
5595 11.03.2017 
5620 29.03.2017 
5637 01.03.2017 
5651 19.03.2017 

5694 24.03.2017 
5770 17.03.2017 
6628 06.03.2017 
6643 07.03.2017 
6644 19.03.2017 
6651 07.03.2017 
6654 27.03.2017 

6659 20.03.2017 
6697 06.03.2017 
6704 20.03.2017 
6714 07.03.2017 
6728 07.03.2017 
6786 19.03.2017 
6789 27.03.2017 

6862 28.03.2017 
6878 13.03.2017 
6899 28.03.2017 
6932 11.03.2017 
6962 11.03.2017 
7020 04.03.2017 
7071 18.03.2017 

 
 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
5801 B30B 11/00  
5802 B30B 11/00  
5805 C05F  3/00  
5832 A62C 27/00  
5854 B02C 18/00  
5867 B62D 25/00  

6557 H01R  9/00  
6825 G09F  3/00  
6860 A43B  7/00  
6902 B62D 55/00  
6910 E04B  1/00  
6944 F03B  5/00  

6968 B01D  1/00  
7016 G01R 11/00  
7030 G06Q 50/00  
7047 A47J 27/00  
7094 B60L  5/00  
7095 B60L  5/00  

7125 E06B  3/00  
7168 A01K 23/00  
7458 A63B 67/00  
7753 B65D 75/00  
7870 E01C 23/00 

 
 

(51) A01K 23/00, A01K 1/00 
(11) 7168 
(21) 50137-2013 
(22) 19.11.2013 
(73) KERAMOST, a.s., Most, CZ;  
(54) Ľahčené stelivo na zachytenie tekutých výkalov 

 
 

(51) A43B 7/00, A43B 11/00, A61H 1/00, 
 A63B 21/00, A61F 5/00 
(11) 6860 
(21) 5041-2013 
(22) 17.10.2013 
(73) ORCO ZLÍN - Technická ortopedie spol. s.r.o., 

Zlín, CZ;  
(54) Spodná časť obuvi, najmä ortopedickej obuvi 

 
 

(51) A47J 27/00, A47G 19/00 
(11) 7047 
(21) 50131-2013 
(22) 12.11.2013 
(73) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ;  
(54) Kanvica na horúce aj chladené nápoje 

 
 

(51) A62C 27/00, B62D 21/00 
(11) 5832 
(21) 164-2010 
(22) 9.11.2010 
(73) STRAŽAN, s.r.o., Bratislava, SK;  
(54) Nadstavba na cisternové vozidlo 

 
 
 
 

(51) A63B 67/00, A63B 69/00 
(11) 7458 
(21) 5013-2015 
(22) 13.11.2013 
(73) TEQBALL HOLDING S.A.R.L., Luxembourg, LU;  
(54) Viacúčelový športový prístroj 

 
 

(51) B01D 1/00, C02F 7/00 
(11) 6968 
(21) 50142-2013 
(22) 13.12.2013 
(73) KUNST, spol. s r. o., Hranice, CZ;  
(54) Spôsob sýtenia kvapaliny plynom v tlakových 

nádržiach a zariadenie na vykonávanie tohto 
spôsobu 

 
 

(51) B02C 18/00 
(11) 5854 
(21) 5073-2010 
(22) 29.11.2010 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(54) Kotúč dezintegračného stroja s vymeniteľný-

mi klinmi 
 
 

(51) B30B 11/00, B28B 3/00 
(11) 5801 
(21) 5074-2010 
(22) 29.11.2010 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Variabilný piest zhutňovacieho stroja 
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(51) B30B 11/00, B29C 47/00 
(11) 5802 
(21) 5075-2010 
(22) 29.11.2010 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Spôsob viacstupňového zhutňovania surovín so 

zvýšenou vlhkosťou a zariadenie na vykoná-
vanie tohto spôsobu 

 
 

(51) B60L 5/00 
(11) 7095 
(21) 50135-2013 
(22) 15.11.2013 
(73) FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Blovi-

ce, CZ;  
(54) Spoj delenej tyče trolejbusového zberača 

 
 

(51) B60L 5/00 
(11) 7094 
(21) 50134-2013 
(22) 15.11.2013 
(73) FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Blovi-

ce, CZ;  
(54) Uloženie uhlového snímača na vzájomne sa na-

točiteľných dieloch trolejbusového zberača 
 
 

(51) B62D 25/00 
(11) 5867 
(21) 185-2010 
(22) 1.12.2010 
(73) Paulík Michal, Banská Bystrica, SK;  
(54) Zariadenie na voliteľný výhrev podblatníkov 

automobilov 
 
 

(51) B62D 55/00 
(11) 6902 
(21) 195-2013 
(22) 30.10.2013 
(73) KWD s. r. o., Zvolen, SK;  
(54) Ľahký pásový agrolesnícky traktor 

 
 

(51) B65D 75/00 
(11) 7753 
(21) 50043-2016 
(22) 15.11.2013 
(73) Mirochnik Irina, London, GB;  
(54) Obal na balenie malého kusového tovaru a ohyb-

ný obalový materiál na jeho výrobu 
 
 

(51) C05F 3/00, C05F 5/00, C05F 15/00 
(11) 5805 
(21) 50085-2010 
(22) 3.11.2010 
(73) Čebík Jozef, Ing., Smižany, SK;  
(54) Spôsob výroby peliet z hlbokej podstielky pri 

chove oviec a pelety 
 
 
 
 
 

(51) E01C 23/00 
(11) 7870 
(21) 113-2013 
(22) 20.6.2013 
(73) TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, 

Košice, SK;  
(54) Demontážna ihla zámkovej dlažby 

 
 

(51) E04B 1/00, B32B 27/00 
(11) 6910 
(21) 50122-2013 
(22) 16.10.2013 
(73) PCC MORAVA-CHEM, s.r.o., Český Těšín, CZ; 
(54) Vonkajší kontaktný zatepľovací systém na ste-

ny budov 
 
 

(51) E06B 3/00, E06B 5/00 
(11) 7125 
(21) 6-2014 
(22) 10.1.2014 
(73) Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST, Tomá-

šov, SK;  
(54) Výplň otváravých rámových konštrukcií dverí 

a okien a pevných rámových konštrukcií dver-
ných svetlíkov a okien s redukovaným silovým 
pôsobením na rámovú konštrukciu 

 
 

(51) F03B 5/00 
(11) 6944 
(21) 191-2013 
(22) 17.10.2013 
(73) Hanes Milan, Banská Bystrica, SK; 
(54) Dvojčinná precesná turbína 

 
 

(51) G01R 11/00 
(11) 7016 
(21) 50115-2013 
(22) 3.10.2013 
(73) LOGAREX Smart Metering s.r.o., Jesenice, CZ; 
(54) Systém na ochranu komunikačného rozhrania 

elektromeru 
 
 

(51) G06Q 50/00, G06Q 30/00 
(11) 7030 
(21) 177-2013 
(22) 7.10.2013 
(73) myelli s.r.o., Lučenec, SK;  
(54) Systém na získanie informácie alebo online ná-

kup liekov a prípravkov na liečenie po samo-
určení diagnózy 

 
 

(51) G09F 3/00 
(11) 6825 
(21) 150-2013 
(22) 4.9.2013 
(73) SAKUS, s.r.o., Prešov, SK; 
(54) Plomba na pečatenie listín 
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(51) H01R 9/00, G01R 11/00 
(11) 6557 
(21) 50087-2010 
(22) 10.11.2010 
(73) ZPA Smart Energy a.s., Trutnov, CZ;  
(54) Skúšobná svorkovnica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01K 23/00  7168 
A43B  7/00  6860 
A47J 27/00  7047 
A62C 27/00  5832 
A63B 67/00  7458 
B01D  1/00  6968 

B02C 18/00  5854 
B30B 11/00  5801 
B30B 11/00  5802 
B60L  5/00  7095 
B60L  5/00  7094 
B62D 25/00  5867 

B62D 55/00  6902 
B65D 75/00  7753 
C05F  3/00  5805 
E01C 23/00  7870 
E04B  1/00  6910 
E06B  3/00  7125 

F03B  5/00  6944 
G01R 11/00  7016 
G06Q 50/00  7030 
G09F  3/00  6825 
H01R  9/00  6557 

 
 
 
 
 
 
PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 7280 
(21) 50069-2014 
(73) AVETON s.r.o., Praha, CZ; SMP CZ, a.s., Praha, 

CZ; TITAN-Multiplast s.r.o., Smržovka, CZ; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Žikovský Jozef, Ing., Praha, CZ; SMP CZ, a.s., 

Praha, CZ; TITAN-Multiplast s.r.o., Smržovka, CZ;  
 Dátum uzavretia zmluvy: 12.10.2017 
 Dátum zápisu do registra: 16.11.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

alebo prechode 

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

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

 
 
FG4Q Zapísané dizajny 
FG4Q Zapísané dizajny s odloženým zverejnením 
FG4Q Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia 
MA4Q Zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MA4Q Čiastočne zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MC4Q Vymazané zapísané dizajny 
MG4Q Čiastočne vymazané zapísané dizajny 
MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
PC4Q Prevody a prechody práv 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zálohy) 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (ukončenie zálohov) 
QB4Q Licenčné zmluvy registrované 
QC4Q Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
RL4Q Odňatie ochrany a prepis majiteľa dizajnu (na základe rozhodnutia súdu) 
TA4Q Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4Q Opravy mien 
TC4Q Zmeny mien 
TD4Q Opravy adries 
TE4Q Zmeny adries 
TF4Q Opravy dátumov 
TG4Q Opravy zatriedenia podľa Medzinárodného triedenia dizajnov 
TH4Q Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4Q Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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FG4Q Zapísané dizajny 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
28450 02/02.01 
28451 06/03.02 
28452 06/03.02 
28453 12/13.01 

28454 06/01.14 
28455 12/13.01 
28456 21/03.02 
28457 03/01.04 

28458 13/03.03 
28459 09/03.01 
28460 19/08.03 
28461 15/99.00 

28462 06/01.01 

 
 

 11 (51) 02/02.01 
(11) 28450 
(15) 2.11.2017 
(18) 24.7.2022 
(21) 96-2017 
(22) 24.7.2017 
(72) Weis Dušan, Ing., Prešov, SK; 
(73) ITIMEX MODE s.r.o., Šahy, SK; 
(54) Žakárový pulóver s dlhými rukávmi a s dvoma 

proti sebe stojacimi sobmi na kolesách 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je puló-

ver s dlhými rukávmi. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

 
 

 11 (51) 03/01.04 
(11) 28457 
(15) 20.11.2017 
(18) 26.7.2022 
(21) 97-2017 
(22) 26.7.2017 
(72) Šimurdová Martina, Pezinok, SK; 
(73) Šimurdová Martina, Pezinok, SK; 
(54) Ruksak s kožušinou 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako ruksak. 
(28) 1 
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(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

  
1.7 

  
1.8 
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1.9 

 
 

 11 (51) 06/01.01 
(11) 28462 
(15) 21.11.2017 
(18) 14.7.2022 
(21) 85-2017 
(22) 14.7.2017 
(72) Weiss Eduard, Ing. ArtD., Košice, SK; 
(73) Weiss Eduard, Ing. ArtD., Košice, SK; 
(54) Stolička 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je inte-

riérová stolička určená do kancelárskych priesto-
rov a domácností. 
 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

 
 

 11 (51) 06/01.14 
(11) 28454 
(15) 20.11.2017 
(18) 18.9.2022 
(21) 114-2017 
(22) 18.9.2017 
(72) Weiss Eduard, Ing., ArtD., Košice, SK; 
(73) Weiss Eduard, Ing., ArtD., Košice, SK; 
(54) Kreslo s výpletom 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako kreslo s výpletom. 
(28) 1 
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(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

 
 

 11 (51) 06/03.02 
(11) 28451 
(15) 20.11.2017 
(18) 4.7.2022 
(21) 76-2017 
(22) 4.7.2017 
(72) Želtvay Igor, Mgr. art., Nový Ruskov, SK; 
(73) Želtvay Igor, Mgr. art., Nový Ruskov, SK; 
(54) Drevený konferenčný stolík - ROCKoko 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako konferenčný stolík. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 
 

 11 (51) 06/03.02 
(11) 28452 
(15) 20.11.2017 
(18) 14.7.2022 
(21) 86-2017 
(22) 14.7.2017 
(72) Weiss Eduard, Ing., ArtD., Košice, SK; 
(73) Weiss Eduard, Ing., ArtD., Košice, SK; 
(54) Konferenčný stôl 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je konfe-

renčný stôl určený hlavne do kancelárskych prie-
storov. 

(28) 1 
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(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

 
 

 11 (51) 09/03.01 
(11) 28459 
(15) 20.11.2017 
(18) 2.5.2022 
(21) 37-2017 
(22) 2.5.2017 
(72) Blanárová Cecília, Stropkov, SK; 
(73) Blanárová Cecília, Stropkov, SK; 
(54) Obal na kozmetické výrobky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je obal na 

kozmetické výrobky. 
(28) 3 
 
 
 
 
 

(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 
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1.5 

  
1.6 

  
1.7 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 

  
2.4 
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2.5 

  
2.6 

  
3.1 

  
3.2 

  
3.3 

  
3.4 

  
3.5 
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3.6 

  
3.7 

  
3.8 

  
3.9 

  
3.10 

 
 

 11 (51) 12/13.01 
(11) 28453 
(15) 20.11.2017 
(18) 15.8.2022 
(21) 98-2017 
(22) 15.8.2017 
(72) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(73) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(54) Pracovné zariadenie nakladača 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako pracovné zariadenie nakladača. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 



114 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  12 - 2017 - SK (zapísané dizajny)  
 

  
1.3 

  
1.4 

 
 

 11 (51) 12/13.01 
(11) 28455 
(15) 20.11.2017 
(18) 15.8.2022 
(21) 99-2017 
(22) 15.8.2017 
(72) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(73) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(54) Rýchloupínač 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako rýchloupínač pracovného zariadenia na-
kladača. 

(28) 1 
(55) 
 

  
1.1 

  
1.2 

 

  
1.3 

 

  
1.4 

 

  
1.5 

  
1.6 
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 11 (51) 13/03.03 
(11) 28458 
(15) 20.11.2017 
(18) 4.9.2022 
(21) 108-2017 
(22) 4.9.2017 
(72) Wohlfahrt Peter, doc. Ing. ArtD., Košice, SK; 
(73) Wohlfahrt Peter, doc. Ing. ArtD., Košice, SK; 
(54) Vypínač 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako vypínač. 
(28) 3 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

 
 

 11 (51) 15/99.00 
(11) 28461 
(15) 21.11.2017 
(18) 4.9.2022 
(21) 109-2017 
(22) 4.9.2017 
(72) Wohlfahrt Peter, doc. Ing. ArtD., Košice, SK; 
(73) Wohlfahrt Peter, doc. Ing. ArtD., Košice, SK; 
(54) Stacionárne odsávacie a filtračné zariadenie 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako odsávacie a filtračné zariadenie. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

 

  
1.3 

 

  
1.4 

  
1.5 

 
 

 11 (51) 19/08.03 
(11) 28460 
(15) 21.11.2017 
(18) 12.7.2022 
(21) 83-2017 
(22) 12.7.2017 
(72) Uličný Rastislav, Mgr. Art., Bratislava, SK; 
(73) RYBA KOŠICE, spol. s r. o., Košice, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Etiketa na potravinový výrobok 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je eti-

keta určená na označovanie a uzatváranie tégli-
kov potravinárskych výrobkov. 

(28) 2 
(55) 

  
1.1 
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2.1 

 
 

 11 (51) 21/03.02 
(11) 28456 
(15) 20.11.2017 
(18) 21.7.2022 
(21) 95-2017 
(22) 21.7.2017 
(72) Michel Jakub, Mgr. art., Veľké Rovné, SK; Hu-

dáková Eva, Mgr. art., Prievidza, SK; Turlíková 
Zuzana, Mgr. art., Bratislava, SK; 

(73) Michel Jakub, Mgr. art., Veľké Rovné, SK; Hu-
dáková Eva, Mgr. art., Prievidza, SK; Turlíková 
Zuzana, Mgr. art., Bratislava, SK; 

(54) Hracie prvky na detské ihrisko 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako hrací prvok na detské ihrisko. 
(28) 2 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 
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(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
02/02.01  28450 
03/01.04  28457 
06/01.01  28462 
06/01.14  28454 

06/03.02  28451 
06/03.02  28452 
09/03.01  28459 
12/13.01  28453 

12/13.01  28455 
13/03.03  28458 
15/99.00  28461 
19/08.03  28460 

21/03.02  28456 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) (11) (58) (11) (58) (11) (58) 
 
26566 20.03.2017 
27354 15.03.2017 
27355 15.03.2017 
27816 12.03.2017 
27817 12.03.2017 

27818 12.03.2017 
27819 12.03.2017 
27820 12.03.2017 
27821 12.03.2017 
27822 12.03.2017 

27823 12.03.2017 
27824 12.03.2017 
27828 20.03.2017 
27829 20.03.2017 
27830 20.03.2017 

27831 29.03.2017 
27833 20.03.2017 

 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
26612 07/01.03  
26631 12/15.01  
26642 12/15.01  
26724 09/01.01  

26744 25/02.09  
27439 08/03.05  
27878 02/02.05  
27892 13/03.07  

27914 05/06.00 
27916 25/01.07  
27917 05/06.00 
27918 12/99.00  

27927 26/06.00  
27928 26/06.00  

 
 

 9 (51) 02/02.05 
(11) 27878 
(15) 12.11.2012 
(18) 17.10.2022 
(21) 5029-2012 
(22) 17.10.2012 
(73) Jurikovičová Helena, Mgr., Bratislava, SK; Juri-

kovičová Otília, Mgr. Art., Bratislava, SK;  
(54) Kožušinová vložka k uniforme Čestnej stráže 

prezidenta Slovenskej republiky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je kožu-

šinová vložka, ktorá bude slúžiť ako funkčný do-
plnok k uniforme ČS PSR. 

 
 

 9 (51) 05/06.00, 12/99.00 
(11) 27917 
(15) 28.3.2013 
(18) 12.12.2022 
(21) 77-2012 
(22) 12.12.2012 
(73) TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom, 

SK;  
(54) Svetloodrazová fólia na tabuľku s evidenčným 

číslom motorových a prípojných vozidiel IV. 
 Určenie výrobku: 
 Svetloodrazová fólia na tabuľu s evidenčným čís-

lom motorových a prípojných vozidle IV. sa 
upevňuje na pevných podkladoch rovnakých roz-
merov, buď ako samolepiaca, alebo lepením bež-
nými lepidlami, najmä pri výrobe svetloodrazo-
vej štátnej poznávacej značky určenej na prednú  
i zadnú stranu alebo len na prednú, prípadne len 
na zadnú identifikáciu a evidenciu cestných mo-
torových vozidiel na dopravu osôb alebo vecí 
a/alebo prípojných a zvláštnych vozidiel. Dizajn 
sa súčasne týka i tabuľky na evidenčné číslo mo-
torových a prípojných vozidiel vytvorenej nale- 
 

 pením takejto svetloodrazovej fólie na pevný pod-
klad, napríklad hliníkový alebo oceľový plech, 
prípadne plast. 

 
 

 9 (51) 05/06.00, 12/99.00 
(11) 27914 
(15) 27.3.2013 
(18) 12.12.2022 
(21) 76-2012 
(22) 12.12.2012 
(73) TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom, 

SK;  
(54) Svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom 

motorových a prípojných vozidiel V. 
 Určenie výrobku: 
 Svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom 

motorových a prípojných vozidiel V. sa umies-
tňuje na vonkajšom povrchu alebo za sklom ka-
bíny motorových a prípojných vozidiel a slúži, 
po umiestnení konkrétneho evidenčného čísla  
v jej vyznačených obdĺžnikoch, na vonkajšiu 
identifikáciu cestných motorových vozidiel urče-
ných na dopravu osôb alebo vecí, a/alebo prípo-
jných a zvláštnych vozidiel. 

 
 

 7 (51) 07/01.03 
(11) 26612 
(15) 6.3.2003 
(18) 21.8.2022 
(21) 168-2002 
(22) 21.8.2002 
(73) RONA, a. s., Lednické Rovne, SK;  
(54) Poháre s dienkom umožňujúcim rotáciu 
 Určenie výrobku: 
 Dizajn výrobku je určený na predmety na usklad-

nenie a/alebo servírovanie nápojov v gastronómii 
aj v domácnostiach alebo môžu výrobky podľa 
dizajnu obsiahnuté v prihláške slúžiť ako deko-
račné predmety. 
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8 (51) 08/03.05 
(11) 27439 
(15) 14.3.2008 
(18) 29.11.2022 
(21) 5054-2007 
(22) 29.11.2007 
(73) GERMANS BOADA, S.A., Rubi (Barcelona), ES;  
(54) Narezávacie koleso pre rezačky keramických 

dlaždíc a obkladačiek 
 Určenie výrobku: 
 Narezávacie koleso pre rezačky keramických dlaždíc 

a obkladačiek, v ktorom je dizajn stelesnený, je 
určené na narezanie dlaždice alebo obkladačky. 

 
 

7 (51) 09/01.01 
(11) 26724 
(15) 24.9.2003 
(18) 14.11.2022 
(21) 253-2002 
(22) 14.11.2002 
(73) OLD HEROLD, s.r.o., Trenčín, SK; 
(54) Fľaša sklenená FRUCON 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je skle-

nená fľaša určená na plnenie liehovín a destilátov. 
 
 

7 (51) 12/15.01 
(11) 26642 
(15) 15.4.2003 
(18) 2.10.2022 
(21) 209-2002 
(22) 2.10.2002 
(73) Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov, SK;  
(54) Dezén bežnej plochy plášťa MP 42 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je de-

zén bežnej plochy plášťa, určený na pneumatiky. 
 
 

7 (51) 12/15.01 
(11) 26631 
(15) 14.4.2003 
(18) 2.10.2022 
(21) 208-2002 
(22) 2.10.2002 
(73) Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov, SK; 
(54) Dezén bežnej plochy plášťa MP 71 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je de-

zén bežnej plochy plášťa, určený na pneumatiky. 
 
 

9 (51) 12/99.00 
(11) 27918 
(15) 28.3.2013 
(18) 12.12.2022 
(21) 78-2012 
(22) 12.12.2012 
(73) TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom, 

SK;  
(54) Zadná strana tabuľky s evidenčným číslom mo-

torových a prípojných vozidiel 
 
 
 
 
 

 Určenie výrobku: 
 Zadná strana tabuľky s evidenčným číslom moto-

rových a prípojných vozidiel sa umiestňuje sme-
rom k vonkajšiemu povrchu alebo za sklom sme-
rom do priestoru kabíny motorových a prípo-
jných vozidiel s cieľom umožniť rýchle overenie 
pravosti a legálnosti na nej umiestneného evidenč-
ného čísla motorových a prípojných vozidiel. 

 
 

 9 (51) 13/03.07 
(11) 27892 
(15) 17.1.2013 
(18) 17.10.2022 
(21) 5030-2012 
(22) 17.10.2012 
(73) DRIBO spol. s r.o., Brno, CZ;  
(54) Prípojný bod elektrickej rozvodnej sústavy 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, ktoré sú stelesnené v dizajne, sú určené 

ako prípojné body elektrickej rozvodnej sústavy. 
 
 

 9 (51) 25/01.07 
(11) 27916 
(15) 27.3.2013 
(18) 5.12.2022 
(21) 75-2012 
(22) 5.12.2012 
(73) LUKABETON, s. r. o., Sereď, SK;  
(54) Tvarované betónové dosky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok podľa dizajnu je určený ako stavebný 

prvok na výstavbu bariérového oplotenia alebo 
iných druhov oplotení. 

 
 

 7 (51) 25/02.09 
(11) 26744 
(15) 16.10.2003 
(18) 5.5.2023 
(21) 74-2003 
(22) 5.5.2003 
(73) ROCKWOOL, a. s., Bohumín, CZ;  
(54) Kovový držiak na nadkrokvové zateplenie 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo 

na ňom aplikovaný, sa týka kovového držiaka na 
nadkrokvové zateplenie. 

 
 

9 (51) 07/01.03 
(51) 26/06.00 
(11) 27928 
(15) 8.4.2013 
(18) 27.11.2022 
(21) 73-2012 
(22) 27.11.2012 
(73) SCANIA CV AB, Södertälje, SE; 
(54) Svetlomet k slnečnej clone 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako svetlomet k slnečnej clone. 
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9 (51) 26/06.00 
(11) 27927 
(15) 8.4.2013 
(18) 27.11.2022 
(21) 72-2012 
(22) 27.11.2012 
(73) SCANIA CV AB, Södertälje, SE; 
(54) Predný svetlomet vozidla 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako predný svetlomet vozidla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
02/02.05  27878 
05/06.00  27917 
05/06.00  27914 
07/01.03  26612 

08/03.05  27439 
09/01.01  26724 
12/15.01  26642 
12/15.01  26631 

12/99.00  27918 
13/03.07  27892 
25/01.07  27916 
25/02.09  26744 

26/06.00  27928 
26/06.00  27927 
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 60) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Európskej únie, premenou ktorej vznikla prihláška 
národnej ochrannej známky 

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

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

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

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

nej medzinárodným zápisom 

 
 
 
Poznámka: 
Číslo uvádzané pred kódom (511) znamená verziu Medzinárodného triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triede-
nie), podľa ktorej bola prihláška ochrannej známky zatriedená v deň jej podania na úrade. Od roku 2013 sa Niceské triedenie aktualizuje kaž- 
dý rok a vstupuje do platnosti vždy 1. januára príslušného roka. Prihlášky podané v roku 2017 sa zatrieďujú podľa verzie 11. vydania triedenia, 
ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2017 s označením NCL (11-2017). 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
  287-2012 
1916-2016 
1917-2016 
2400-2016 
2497-2016 
2534-2016 
2547-2016 
2548-2016 
2551-2016 
5394-2016 
    54-2017 
    87-2017 
    88-2017 
  172-2017 
  173-2017 
  278-2017 
  338-2017 
  358-2017 
  691-2017 
  778-2017 
  779-2017 
  926-2017 
  932-2017 
  962-2017 
  972-2017 
1056-2017 
1057-2017 
1058-2017 
1093-2017 
1166-2017 
1171-2017 
1207-2017 
1211-2017 
1213-2017 
1230-2017 
1240-2017 
1252-2017 
1263-2017 
1266-2017 
1272-2017 
1273-2017 
1292-2017 
1306-2017 
1339-2017 
1341-2017 
1342-2017 
1353-2017 
1399-2017 
1400-2017 
1433-2017 
1451-2017 
1452-2017 
1460-2017 
1463-2017 
1471-2017 
1473-2017 
1479-2017 
1488-2017 
1500-2017 
1508-2017 

1540-2017 
1541-2017 
1543-2017 
1554-2017 
1574-2017 
1579-2017 
1611-2017 
1614-2017 
1620-2017 
1628-2017 
1648-2017 
1650-2017 
1661-2017 
1671-2017 
1689-2017 
1690-2017 
1703-2017 
1704-2017 
1705-2017 
1714-2017 
1721-2017 
1723-2017 
1727-2017 
1730-2017 
1745-2017 
1747-2017 
1751-2017 
1752-2017 
1761-2017 
1764-2017 
1767-2017 
1768-2017 
1771-2017 
1773-2017 
1778-2017 
1781-2017 
1785-2017 
1786-2017 
1787-2017 
1789-2017 
1792-2017 
1793-2017 
1794-2017 
1795-2017 
1796-2017 
1797-2017 
1798-2017 
1799-2017 
1802-2017 
1805-2017 
1806-2017 
1807-2017 
1808-2017 
1809-2017 
1816-2017 
1817-2017 
1822-2017 
1827-2017 
1831-2017 
1835-2017 

1836-2017 
1837-2017 
1848-2017 
1852-2017 
1854-2017 
1856-2017 
1858-2017 
1861-2017 
1862-2017 
1864-2017 
1865-2017 
1867-2017 
1868-2017 
1897-2017 
1899-2017 
1900-2017 
1901-2017 
1902-2017 
1915-2017 
1918-2017 
1922-2017 
1928-2017 
1931-2017 
1940-2017 
1943-2017 
1953-2017 
1954-2017 
1958-2017 
1961-2017 
1967-2017 
1972-2017 
1973-2017 
1974-2017 
1975-2017 
1977-2017 
1978-2017 
1983-2017 
1989-2017 
1991-2017 
1992-2017 
1993-2017 
1997-2017 
2001-2017 
2002-2017 
2004-2017 
2005-2017 
2006-2017 
2008-2017 
2013-2017 
2017-2017 
2018-2017 
2025-2017 
2026-2017 
2029-2017 
2030-2017 
2031-2017 
2032-2017 
2033-2017 
2035-2017 
2038-2017 

2040-2017 
2044-2017 
2045-2017 
2047-2017 
2051-2017 
2053-2017 
2055-2017 
2056-2017 
2057-2017 
2065-2017 
2087-2017 
2088-2017 
2093-2017 
2095-2017 
2098-2017 
2100-2017 
2102-2017 
2103-2017 
2104-2017 
2105-2017 
2106-2017 
2107-2017 
2108-2017 
2109-2017 
2110-2017 
2111-2017 
2113-2017 
2114-2017 
2115-2017 
2120-2017 
2122-2017 
2128-2017 
2135-2017 
2140-2017 
2149-2017 
2150-2017 
2154-2017 
2156-2017 
2168-2017 
2171-2017 
2174-2017 
2181-2017 
2182-2017 
2202-2017 
2204-2017 
2211-2017 
2234-2017 
2236-2017 
2243-2017 
2246-2017 
2249-2017 
2257-2017 
2322-2017 
2323-2017 
2337-2017 
2412-2017 
2420-2017 
2423-2017 
2427-2017 
2450-2017 
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(210) 287-2012 
(220) 10.5.2010 

 10 (511) 8, 21 
(511) 8 - Ručné náradie a nástroje (ručne ovládané); 

nožiarsky tovar; príbory; britvy; nástroje na rozo-
tieranie jedla. 
21 - Potreby pre domácnosť; kuchynský riad; ná-
doby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; 
sklo ako surovina alebo polotovar s výnimkou 
stavebného skla; výrobky zo skla, porcelánu  
a kameniny nezahrnuté v iných triedach; sklene-
né nádoby (domáce potreby); stolový riad; potre-
by na varenie a pečenie okrem elektrických; por-
celánový riad; porcelán; kameninový riad a vázy 
vrátane (ale nie výlučne) kanvíc s filtrom na ká-
vu; čajníky; nádoby na smotanu; cukorničky; ku-
chynské nádoby s vekom; ručné mlynčeky na soľ 
a korenie; šálky; podšálky, tanieriky; hrnčeky, 
poháriky; krčahy; kávové filtre (s výnimkou elek-
trických); ručné kávové mlynčeky; kávovary  
(s výnimkou elektrických); kanvice na kávu (s vý-
nimkou elektrických); kávové súpravy (stolový 
riad); zariadenia na prípravu kávy (s výnimkou 
elektrických), kanvice na horúcu čokoládu, čajo-
vé súpravy; ručné mlynčeky na potraviny; ku-
chynské mažiare a paličky do mažiara. 

(540) COSMOPOLITAN 
(646) 009094079, 10.05.2010 
(731) H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty Ltd, 

Brooklyn Estate 77G Millers Road, 3025 Altona, 
AU; 

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

(210) 1916-2016 
(220) 6.10.2003 

 10 (511) 35, 36, 41, 42, 45 
(511) 35 - Obchodné služby autorizovaného účtovníc-

tva; konzultácie v oblasti riadenia; audit, účtov-
níctvo, účtovanie; účtovníctvo pomocou počíta-
čov; vedenie obchodných účtov; obchodné pora-
denstvo týkajúce sa účtovníctva; príprava výpi-
sov z účtov; poskytovanie informácií týkajúcich 
sa účtov; poskytovanie prehľadov týkajúcich sa 
účtovníctva, informácií; služby účtovania škol-
ného a služby účtovania nákladov na školné; zos-
tavovanie a poskytovanie komerčných a obchod-
ných informácií a poradenstva; daňové poraden-
stvo a analýzy, príprava daňových analýz; služby 
plánovania a konzultácií ohľadom odhadu daní; 
firemné účtovníctvo; obchodné poradenstvo v ob-
lasti likvidácie platobnej neschopnosti; poraden-
ské služby pri riadení podnikov; služby priesku-
mu a informácií týkajúce sa účtovníctva; profe-
sionálne poradenstvo týkajúce sa auditu, účtov-
níctva, DPH, daní fyzických a právnických osôb 
a podnikových financií a uzdravovania podnikov; 
podnikové konzultácie týkajúce sa podnikania; 
príprava prehľadov týkajúcich sa služieb uvede-
ných v triede 35 tohto zoznamu; sekretárske 
služby; poskytovanie počiatočných podnikových 
sekretárskych služieb pri zriadení spoločnosti; 
poradenstvo v oblasti mzdovej agendy; adminis-
tratívne služby; služby spracovania mzdovej agen-
dy; služby náboru nových zamestnancov; služby 
starostlivosti o ľudské zdroje; strategické konzul- 
 

 

 tácie ohľadom vedenia podniku; vyhľadávanie 
kandidátov na riaditeľov spoločností; zabezpečo-
vanie iných ako výkonných riaditeľov spoločnos-
tí; profesionálne konzultačné služby týkajúce sa 
záležitostí auditu, daní, uzdravovania spoločností 
a účtovníctva; obchodné sprostredkovateľské služby; 
profesionálne konzultačné služby týkajúce sa sprá-
vy majetku a nútenej správy majetku (obchodné 
poradenstvo). 
36 - Poskytovanie služieb nezávislých finančných 
poradcov; finančné služby; finančné plánovanie; 
finančné riadenie; finančné konzultácie; finančné 
sprostredkovanie; sprostredkovanie poistenia; služ-
by sprostredkovania obchodného o osobného po-
istenia; finančné analýzy; investičné poradenstvo 
a plánovanie; dôchodkové služby; penzijné pora-
denstvo a plánovanie; daňové poradenstvo a plá-
novanie (okrem účtovníctva); matematicko-pois-
tné konzultačné služby a poradenské služby; po-
isťovacie služby; konzultácie v oblasti poisťov-
níctva; poskytovanie informácií o poistení a fi-
nančných informáciách; konzultácie v oblasti 
riadenia týkajúce sa poistenia; konkurzné finanč-
né služby; finančné služby týkajúce sa obchodnej 
insolventnosti a osobnej insolventnosti; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnu-
teľností; riadenie finančných rizík; zriaďovanie 
spoločných fondov; finančné riadenie investova-
nia a stratégie investovania; investičné poradenstvo; 
investície do fondov; riadenie fondov; investičné 
trusty; investičné fondy; financovanie pôžičiek; 
požičiavanie na hypotéku; služby týkajúce sa re-
zidenčných a komerčných hypoték; poskytovanie 
poradenstva týkajúceho sa schém a hypoték penzií, 
investícií, poistenia, životného poistenia a škol-
ného; finančné poradenstvo ohľadom dedičskej 
dane; zostavovanie a poskytovanie finančných 
informácií a analýz na obchodné účely prostred-
níctvom telefónu, počítača, emailu, elektronických 
prostriedkov a pomocou tlačovín a periodických 
publikácií; správcovstvo majetku; služby profe-
sionálneho poradenstva týkajúce sa finančných, 
investičných a poisťovacích záležitostí; príprava 
finančných hlásení; profesionálne konzultačné služ-
by týkajúce sa správy majetku a nútenej správy 
majetku (finančné poradenstvo); informačné a po-
radenské služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 36 tohto zoznamu. 
41 - Kurzy a školenia týkajúce sa záležitostí finan-
cií, investovania, poistenia, auditu, daní, uzdravo-
vania podnikov a účtovníctva; konzultačné služ-
by obchodných školení. 
42 - Navrhovanie počítačového softvéru; počíta-
čové programovanie; poskytovanie odborných 
konzultácií v oblasti navrhovania počítačového 
softvéru a počítačového programovania; konzul-
tačné služby týkajúce sa informačných technológií. 
45 - Právne služby pri zakladaní spoločností; práv-
ne služby v oblasti súdnych sporov; služby súd-
nych znalcov; právne služby týkajúce sa správy 
majetku a nútenej správy majetku; profesionálne 
konzultačné služby týkajúce sa správy majetku  
a nútenej správy majetku (právne poradenstvo). 
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(540) 

  
 

(641) 003386992, 06.10.2003 
(731) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, 6th 

Floor, 25 Farringdon Street, London EC4A 4AB, 
GB; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1917-2016 
(220) 6.10.2003 

 10 (511) 35, 36, 41, 42, 45 
(511) 35 - Obchodné služby autorizovaného účtovníc-

tva; konzultácie v oblasti riadenia; audit, účtov-
níctvo, účtovanie; vedenie obchodných účtov; 
obchodné poradenstvo týkajúce sa účtovníctva; 
účtovníctvo pomocou počítačov; príprava výpi-
sov z účtov; poskytovanie informácií týkajúcich 
sa účtov; poskytovanie prehľadov týkajúcich sa 
účtovníctva, informácií; služby účtovania škol-
ného a služby účtovania nákladov na školné; zos-
tavovanie a poskytovanie komerčných a obchod-
ných informácií a poradenstva; daňové poraden-
stvo a analýzy, príprava daňových analýz; služby 
plánovania a konzultácií ohľadom odhadu daní; 
firemné účtovníctvo; obchodné poradenstvo v ob-
lasti likvidácie platobnej neschopnosti; poraden-
ské služby pri riadení podnikov; služby priesku-
mu a informácií týkajúce sa účtovníctva; profe-
sionálne poradenstvo týkajúce sa auditu, účtov-
níctva, DPH, dane fyzických a právnických osôb 
a podnikových financií a uzdravovania podnikov; 
podnikové konzultácie týkajúce sa podnikania; 
príprava prehľadov týkajúcich sa služieb uvede-
ných v triede 35 tohto zoznamu; sekretárske 
služby; poskytovanie počiatočných podnikových 
sekretárskych služieb pri zriadení spoločnosti; 
poradenstvo v oblasti mzdovej agendy; adminis-
tratívne služby; služby spracovania mzdovej agen-
dy; služby náboru nových zamestnancov; služby 
starostlivosti o ľudské zdroje; strategické konzul-
tácie ohľadom vedenia podniku; vyhľadávanie 
kandidátov na riaditeľov spoločností; zabezpečo-
vanie iných ako výkonných riaditeľov spoločnos-
tí; obchodné sprostredkovateľské služby; profe-
sionálne konzultačné služby týkajúce sa správy 
majetku a nútenej správy majetku (obchodné po-
radenstvo). 
36 - Poskytovanie služieb nezávislých finančných 
poradcov; finančné služby; finančné plánovanie; 
finančné riadenie; finančné konzultácie; finančné 
sprostredkovanie; sprostredkovanie poistenia; služ-
by sprostredkovania obchodného o osobného po-
istenia; finančné analýzy; investičné poradenstvo 
a plánovanie; dôchodkové služby; penzijné pora-
denstvo a plánovanie; daňové poradenstvo a plá-
novanie (okrem účtovníctva); matematicko-pois- 
tné konzultačné služby a poradenské služby; po-
isťovacie služby; konzultácie v oblasti poisťov-
níctva; poskytovanie informácií o poistení a fi-
nančných informáciách; konzultácie v oblasti 
riadenia týkajúce sa poistenia; konkurzné finanč-
né služby; finančné služby týkajúce sa obchodnej  
 
 

insolventnosti a osobnej insolventnosti; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnu-
teľností; riadenie finančných rizík; zriaďovanie 
spoločných fondov; finančné riadenie investova-
nia a stratégie investovania; investičné poraden-
stvo; investície do fondov; riadenie fondov; in-
vestičné trusty; investičné fondy; financovanie 
pôžičiek; požičiavanie na hypotéku; služby týka-
júce sa rezidenčných a komerčných hypoték; pos-
kytovanie poradenstva týkajúceho sa schém a hy-
poték penzií, investícií, poistenia, životného pois-
tenia a školného; finančné poradenstvo ohľadom 
dedičskej dane; zostavovanie a poskytovanie fi-
nančných informácií a analýz na obchodné účely 
prostredníctvom telefónu, počítača, emailu, elek-
tronických prostriedkov a pomocou tlačovín a pe-
riodických publikácií; správcovstvo majetku; služ-
by profesionálneho poradenstva týkajúce sa fi-
nančných, investičných a poisťovacích záležitos-
tí; profesionálne konzultačné služby týkajúce sa 
správy majetku a nútenej správy majetku (finanč-
né poradenstvo); informačné a poradenské služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoz-
namu. 
41 - Kurzy a školenia týkajúce sa záležitostí fi-
nancií, investovania, poistenia, auditu, daní, uzdra-
vovania podnikov a účtovníctva; konzultačné 
služby obchodných školení. 
42 - Navrhovanie počítačového softvéru; počíta-
čové programovanie; poskytovanie odborných 
konzultácií v oblasti navrhovania počítačového 
softvéru a počítačového programovania; konzul-
tačné služby týkajúce sa informačných technológií. 
45 - Právne služby pri zakladaní spoločností; 
právne služby v oblasti súdnych sporov; služby 
súdnych znalcov; právne služby týkajúce sa sprá-
vy majetku a nútenej správy majetku; profesio-
nálne konzultačné služby týkajúce sa správy ma-
jetku a nútenej správy majetku (právne poraden-
stvo). 

(540) BAKER TILLY 
(641) 003386984, 06.10.2003 
(731) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED, 6th 

Floor, 25 Farringdon Street, London EC4A 4AB, 
GB; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2400-2016 
(220) 14.11.2016 

 10 (511) 3, 5, 35 
(511) 3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, esenciálne ole-

je, kozmetické prípravky, vlasové vody a prí-
pravky na čistenie zubov. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-
pravky; diétne potraviny a diétne látky na lekár-
ske alebo zverolekárske použitie; potraviny pre 
dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; 
náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné príprav-
ky. 
35 - Reklama. 
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(540) 

  
 

(591) malinová ružová, melónová žltá, sivá, čierna a bie-
la 

(731) UNICHTERM SK, s.r.o., Vrbovská cesta 123, 
921 01 Piešťany, SK; 

 
 

(210) 2497-2016 
(220) 29.11.2016 

 10 (511) 16, 28 
(511) 16 - Škatule z papiera; škatule z lepenky; obaly  

z papiera (papiernický tovar); obaly z lepenky 
(papiernický tovar); obaly z plastu (papiernický 
tovar); hracie plány (tlačoviny). 
28 - Hračky; stolné hry; individuálne hry; spolo-
čenské hry; hracie plány z lepenky alebo z plas-
tov (súčasti spoločenských hier). 

(540) 

  
 

(731) Dino Toys s.r.o., K Pískovně 108, 295 01 Mni-
chovo Hradiště, CZ; 

 
 

(210) 2534-2016 
(220) 5.12.2016 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Obchodný manažment; obchodná administra-

tíva; kancelárske práce. 
(540) 

  
 

(591) Fuksia (Fashion Fuchsia) 
(731) SHARMANT s.r.o., Vajnorská 10, 831 03 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2547-2016 
(220) 7.12.2016 
(310) O-532843 
(320) 27.7.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 4, 37, 39, 40, 42 
(511) 4 - Priemyselné oleje a tuky; palivá ; mazadlá; 

prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viaza-
nie prachu; palivové plyny; stužené plyny (palivo). 

 
 
 

37 - Inštalácia, opravy plynových zariadení; ge-
nerálne prehliadky plynových zariadení; prená-
jom zariadení čerpacích staníc. 
39 - Rozvod plynu; doprava a skladovanie palív  
a mazív; nákladná doprava; prenájom motoro-
vých vozidiel; plnenie tlakových nádob na plyn; 
prenájom tlakových nádob na plyn. 
40 - Spracovanie palív a mazív. 
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; 
technologické poradenstvo v oblasti plynových 
zariadení a plnení tlakových nádob plynmi; pora-
denská činnosť v oblasti pohonných hmôt a iných 
energií. 

(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) zelená, biela, zlatá 
(731) Compagnie des Gaz de Petrole Primagaz S.A., 77 

esplanade de Général de Gaulle - Tour Opus 12, 
92914 Paris La Défense, FR; 

(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-
ská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2548-2016 
(220) 7.12.2016 
(310) O-532846 
(320) 27.7.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 4, 37, 39, 40, 42 
(511) 4 - Priemyselné oleje a tuky; palivá ; mazadlá; 

prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viaza-
nie prachu; palivové plyny; stužené plyny (palivo). 
37 - Inštalácia, opravy plynových zariadení; ge-
nerálne prehliadky plynových zariadení; prená-
jom zariadení čerpacích staníc. 
39 - Rozvod plynu; doprava a skladovanie palív  
a mazív; nákladná doprava; prenájom motoro-
vých vozidiel; plnenie tlakových nádob na plyn; 
prenájom tlakových nádob na plyn. 
40 - Spracovanie palív a mazív. 
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe; 
technologické poradenstvo v oblasti plynových 
zariadení a plnení tlakových nádob plynmi; pora-
denská činnosť v oblasti pohonných hmôt a iných 
energií. 
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(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) zelená, biela, zlatá 
(731) Compagnie des Gaz de Petrole Primagaz S.A., 77 

esplanade de Général de Gaulle - Tour Opus 12, 
92914 Paris La Défense, FR; 

(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-
ská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2551-2016 
(220) 8.12.2016 

 10 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Obuv; čiapky; pletené šály; priliehavé čiap-

ky; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); žu-
pany; ponožky; košele; odevy; oblečenie; klobú-
ky; pokrývky hlavy; spodná bielizeň pohlcujúca 
pot; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); krava-
ty; legíny; športové tričká, dresy; plážové oble-
čenie; bundy; plavky (pánske); plavky; športová 
obuv; body (spodná bielizeň); tričká; legínsy; 
športové tielka. 
35 - Lepenie plagátov; fotokopírovacie služby; per-
sonálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; roz-
množovanie dokumentov; aktualizovanie rekla-
mných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
reklamné agentúry; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; mar-
ketingový prieskum; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; prieskum verejnej 
mienky; prenájom reklamných plôch; zásielkové 
reklamné služby; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; marketing; obchodný 
manažment pre športovcov; prenájom bilbordov. 
41 - Telesná výchova; vyučovanie; vzdelávanie; ško-
lenia; pózovanie modelov výtvarným umelcom; 
organizovanie a vedenie kongresov; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie 
športových súťaží. 

(540) 

  
(591) čierna, sivá, červená, modrá, biela 
(731) Berdy Ján, Veľké Zalužice 37, 072 34 Veľké Za-

lužice, SK; 
 

 

(210) 5394-2016 
(220) 5.10.2016 

 10 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Nahraté počítačové programy; nahratý riadia-

ci softvér; nahratý technologický softvér; nahratý 
interaktívny softvér geografického znázornenia 
dopravnej infraštruktúry. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
vyhľadávanie informácií a údajov v počítačových 
databázach (pre tretie osoby); maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s počítačovým softvérom. 
42 - Tvorba softvéru; počítačové programovanie; 
tvorba softvéru na hromadné spracovanie údajov; 
navrhovanie a vývoj počítačového softvéru urče-
ného pre oblasť logistiky; požičiavanie počítačo-
vého softvéru; navrhovanie a vývoj počítačového 
softvéru v oblasti technických vied; aktualizova-
nie počítačového softvéru v oblasti technických 
vied; výskum počítačového softvéru v oblasti tech-
nických vied; prevod (konverzia) počítačových 
programov alebo údajov (nie fyzický). 

(540) 

  
 

(731) OLTIS Slovakia s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bra-
tislava, SK; 

(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 54-2017 
(220) 12.1.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Konzumný ľad; ľad (prírodný alebo umelý); 

ľadové kocky (do nápojov); ľadová drť. 
(540) 

  
 

(731) Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údo-
lí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ; 

 
 

(210) 87-2017 
(220) 11.1.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 

transformáciu, akumuláciu, reguláciu a ovládanie 
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizač-
né, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na 
nahrávanie, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrá-
vok; nosiče zvukovo-obrazových záznamov; no-
siče digitálnych záznamov; audiovizuálne kom-
paktné disky; optické kompaktné disky; USB kľú-
če; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; 
telekomunikačné vysielače; vysielacie zariadenia;  
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 prístroje na prenos a príjem televízneho vysiela-
nia; telekomunikačné prístroje a zariadenia; vy-
sielače elektronických signálov; antény; stožiare 
bezdrôtových antén; zabezpečovacie zariadenia 
proti odcudzeniu; počítačový hardvér; periférne 
zariadenia počítačov; počítačové programy; počí-
tačové programy (sťahovateľné); počítačový soft-
vér (nahraté počítačové programy); elektronické 
publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné); mikroprocesory; počí-
tačové klávesnice; klávesnice pre mobilné tele-
fóny; modemy; mincové mechanizmy; audiovi-
zuálne prijímače; televízne prijímače; elektrické 
monitorovacie prístroje; satelitné prijímacie a vy-
sielacie prístroje a nástroje; prístroje na vnútornú 
komunikáciu; rádiá; rádiotelefónne zariadenia; 
rádiotelegrafické zariadenia; telefónne prístroje; 
premietacie prístroje; diaľkové ovládače; diaľko-
vé prerušovače. 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; ča-
sopisy (periodiká); noviny; knihy; katalógy; pros-
pekty; plagáty; fotografie (tlačoviny); stojany na 
fotografie; pohľadnice; papiernický tovar; papier 
a lepenka; kalendáre; obálky (papiernický tovar); 
tlačivá (formuláre); obalové materiály z papiera; 
baliace plastové fólie; písacie potreby; držiaky na 
písacie potreby; perá (kancelárske potreby); ce-
ruzky; záložky do kníh; papierové obrúsky (pre-
stieranie); papierové obrusy; poznámkové zošity; 
papierové alebo lepenkové pútače; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; pečiatky; 
samolepky (papiernický tovar); papierové alebo 
lepenkové etikety; príručky; kancelárske potreby 
okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky. 
35 - Obchodné poradenské a konzultačné služby; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; komerčné informačné kancelárie; mar-
ketingový prieskum; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; prieskum verejnej mienky; prie-
skum trhu; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); organizovanie obchodných alebo rek-
lamných výstav; predvádzanie tovaru; podpora 
predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostred-
kovateľské služby; reklamné agentúry; reklama; 
televízna reklama; rozhlasová reklama; on-line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; na-
vrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; písanie reklamných tex-
tov; vydávanie reklamných textov; prenájom re-
klamných materiálov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; 
prenájom reklamných plôch; obchodná adminis-
tratíva; kancelárske práce. 
37 - Inštalácia, oprava a údržba elektrických a elek-
tronických prístrojov a zariadení, telekomuni-
kačných zariadení a systémov, vysielacích zaria-
dení a systémov, telefónov, mobilných telefónov 
a telefónnych zariadení, pagerových zariadení, 
rádiových pagerov, rádiotelefónnych zariadení, 
digitálnych organizérov a počítačových osobných 
organizérov, počítačového hardvéru, satelitných 
vysielačov a prijímačov; inštalovanie a opravy 
elektrických spotrebičov; rekonštrukcie, opravy  
 
 

a údržba elektroinštalácií; inštalácia, údržba a op-
ravy strojov; odrušovanie elektrických prístrojov 
a zariadení; opravy elektrických vedení; pora-
denské a konzultačné služby súvisiace so služ-
bami uvedenými v triede 37 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; televízne vysiela-
nie; rozhlasové vysielanie; vysielanie káblovej 
televízie; bezdrôtové vysielanie; dátové vysiela-
cie služby; prevádzkovanie rozhlasového a tele-
vízneho vysielania v sieťach elektronických ko-
munikácií alebo prostredníctvom satelitnej služ-
by typu DIRECT TO HOME; prevádzka a prená-
jom zariadení pre telekomunikácie; informácie v 
oblasti telekomunikácií; spravodajské kancelárie; 
elektronické zobrazovacie tabule (telekomuni-
kačné služby); posielanie správ; prenos správ  
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
čov; prenos údajov elektronickými prostriedka-
mi; prenos elektronickej pošty; prenos digitál-
nych súborov; prenos signálu prostredníctvom 
satelitu; kontinuálny prenos dát (streaming); pos-
kytovanie telekomunikačného pripojenia do sve-
tovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľ-
ského prístupu do svetovej počítačovej siete; 
služby vstupu do telekomunikačných sietí (sme-
rovanie a pripájanie); komunikácia prostredníc-
tvom počítačových terminálov; komunikácia pro-
stredníctvom optických sietí; rádiová komuniká-
cia; prenájom telekomunikačných prístrojov; 
prenájom modemov; prenájom prístrojov na pre-
nos správ; prenájom nosičov údajov; poskytova-
nie prístupu do databáz; poskytovanie diskus-
ných fór online. 
39 - Balenie tovarov; skladovanie tovarov (úscho-
va); sprostredkovanie prepravy; doprava; informá-
cie o možnostiach dopravy. 
41 - Vzdelávanie; zábava; televízna zábava; roz-
hlasová zábava; zábavné parky; informácie o mož-
nostiach zábavy; poskytovanie športovísk; pre-
vádzkovanie športových zariadení; tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; filmové štúdiá; 
produkcia filmov (nie reklamných); postsynchro-
nizácia, dabing; fotografovanie; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; organizovanie kultúrnych, športových, 
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom  
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, 
audio- a videopások; výchovnozábavné klubové 
služby; organizovanie plesov, súťaží krásy, špor-
tových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie a vedenie konfe-
rencií, školení, živých vystúpení, večierkov; or-
ganizovanie lotérií; nahrávacie štúdiá (služby); 
reportérske služby; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vydávanie kníh; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on line poskytovanie počítačových 
hier (z počítačových sietí); online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; titulkovanie; 
požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie 
kinematografických filmov. 
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru 
a softvéru; počítačové programovanie; tvorba po- 
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čítačovej grafiky (služby digitálneho zobrazovania); 
módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; prie-
myselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, oba-
lové dizajnérstvo; meteorologické informácie; 
predpovede počasia. 
45 - Udeľovanie licencií na práva duševného 
vlastníctva; správa licencií (právne služby); spra-
vovanie autorských práv. 

(540) DIGI TV 
(731) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Forum 

2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť, RO; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 88-2017 
(220) 11.1.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 

transformáciu, akumuláciu, reguláciu a ovládanie 
elektrického prúdu; optické, meracie, signalizač-
né, kontrolné prístroje a zariadenia; prístroje na 
nahrávanie, prenos, spracovanie a reprodukciu 
zvuku, obrazu alebo dát; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrá-
vok; nosiče zvukovo-obrazových záznamov; no-
siče digitálnych záznamov; audiovizuálne kom-
paktné disky; optické kompaktné disky; USB 
kľúče; zariadenia na spracovanie údajov; počíta-
če; telekomunikačné vysielače; vysielacie zaria-
denia; prístroje na prenos a príjem televízneho 
vysielania; telekomunikačné prístroje a zariade-
nia; vysielače elektronických signálov; antény; 
stožiare bezdrôtových antén; zabezpečovacie za-
riadenia proti odcudzeniu; počítačový hardvér; 
periférne zariadenia počítačov; počítačové prog-
ramy; počítačové programy (sťahovateľné); počí-
tačový softvér (nahraté počítačové programy); 
elektronické publikácie (sťahovateľné); počíta-
čové softvérové aplikácie (sťahovateľné); mikro-
procesory; počítačové klávesnice; klávesnice pre 
mobilné telefóny; modemy; mincové mechaniz-
my; audiovizuálne prijímače; televízne prijímače; 
elektrické monitorovacie prístroje; satelitné pri-
jímacie a vysielacie prístroje a nástroje; prístroje 
na vnútornú komunikáciu; rádiá; rádiotelefónne 
zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; telefón-
ne prístroje; premietacie prístroje; diaľkové ovlá-
dače; diaľkové prerušovače. 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; ča-
sopisy (periodiká); noviny; knihy; katalógy; pro-
spekty; plagáty; fotografie (tlačoviny); stojany na 
fotografie; pohľadnice; papiernický tovar; papier 
a lepenka; kalendáre; obálky (papiernický tovar); 
tlačivá (formuláre); obalové materiály z papiera; 
baliace plastové fólie; písacie potreby; držiaky na 
písacie potreby; perá (kancelárske potreby); ce-
ruzky; záložky do kníh; papierové obrúsky (pre-
stieranie); papierové obrusy; poznámkové zošity; 
papierové alebo lepenkové pútače; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; pečiatky; 
samolepky (papiernický tovar); papierové alebo 
lepenkové etikety; príručky; kancelárske potreby 
okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky. 
35 - Obchodné poradenské a konzultačné služby; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; komerčné informačné kancelárie; mar-
ketingový prieskum; obchodný alebo podnikateľ- 
 

ský prieskum; prieskum verejnej mienky; prie-
skum trhu; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; predvádzanie tovaru; podpora 
predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostred-
kovateľské služby; reklamné agentúry; reklama; 
televízna reklama; rozhlasová reklama; on-line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; na-
vrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; písanie reklamných tex-
tov; vydávanie reklamných textov; prenájom re-
klamných materiálov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; 
prenájom reklamných plôch; obchodná adminis-
tratíva; kancelárske práce. 
37 - Inštalácia, oprava a údržba elektrických a elek-
tronických prístrojov a zariadení, telekomunikač-
ných zariadení a systémov, vysielacích zariadení 
a systémov, telefónov, mobilných telefónov a te-
lefónnych zariadení, pagerových zariadení, rá-
diových pagerov, rádiotelefónnych zariadení, di-
gitálnych organizérov a počítačových osobných 
organizérov, počítačového hardvéru, satelitných 
vysielačov a prijímačov; inštalovanie a opravy 
elektrických spotrebičov; rekonštrukcie, opravy  
a údržba elektroinštalácií; inštalácia, údržba a op-
ravy strojov; odrušovanie elektrických prístrojov 
a zariadení; opravy elektrických vedení; pora-
denské a konzultačné služby súvisiace so služ-
bami uvedenými v triede 37 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; vysielanie káblovej televí-
zie; bezdrôtové vysielanie; dátové vysielacie služ-
by; prevádzkovanie rozhlasového a televízneho 
vysielania v sieťach elektronických komunikácií 
alebo prostredníctvom satelitnej služby typu DI-
RECT TO HOME; prevádzka a prenájom zaria-
dení pre telekomunikácie; informácie v oblasti 
telekomunikácií; spravodajské kancelárie; elek-
tronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné 
služby); posielanie správ; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos údajov elektronickými prostriedkami; prenos 
elektronickej pošty; prenos digitálnych súborov; 
prenos signálu prostredníctvom satelitu; kontinu-
álny prenos dát (streaming); poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do 
svetovej počítačovej siete; služby vstupu do tele-
komunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; rádiová komunikácia; prenájom tele-
komunikačných prístrojov; prenájom modemov; 
prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom 
nosičov údajov; poskytovanie prístupu do data-
báz; poskytovanie diskusných fór online. 
39 - Balenie tovarov; skladovanie tovarov (úscho-
va); sprostredkovanie prepravy; doprava; infor-
mácie o možnostiach dopravy. 
41 - Vzdelávanie; zábava; televízna zábava; roz-
hlasová zábava; zábavné parky; informácie o mož-
nostiach zábavy; poskytovanie športovísk; pre-
vádzkovanie športových zariadení; tvorba rozhla- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  12 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 133 
 

sových a televíznych programov; filmové štúdiá; 
produkcia filmov (nie reklamných); postsynchro-
nizácia, dabing; fotografovanie; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; organizovanie kultúrnych, športových, 
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom  
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, 
audio- a videopások; výchovnozábavné klubové 
služby; organizovanie plesov, súťaží krásy, špor-
tových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie a vedenie konfe-
rencií, školení, živých vystúpení, večierkov; or-
ganizovanie lotérií; nahrávacie štúdiá (služby); 
reportérske služby; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vydávanie kníh; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on line poskytovanie počítačových 
hier (z počítačových sietí); online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; titulkovanie; poži-
čiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie ki-
nematografických filmov. 
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru 
a softvéru; počítačové programovanie; tvorba 
počítačovej grafiky (služby digitálneho zobrazo-
vania); módne návrhárstvo; grafické dizajnér-
stvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie oba-
lov, obalové dizajnérstvo; meteorologické infor-
mácie; predpovede počasia. 
45 - Udeľovanie licencií na práva duševného 
vlastníctva; správa licencií (právne služby); spra-
vovanie autorských práv. 

(540) DIGI SLOVAKIA 
(731) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Fo-

rum 2000 Building, Faza I, 5th District, Bukurešť, 
RO; 

(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 172-2017 
(220) 19.1.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá; farmaceutické prípravky humánne. 

(540) URAMIF 
(731) Zentiva Group, a.s., U Kabelovny 130, CZ-102 

37 Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 173-2017 
(220) 19.1.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá; farmaceutické prípravky humánne. 

(540) MILEXELIM 
(731) Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, 102 37 

Praha 10, Dolní Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 278-2017 
(220) 3.2.2017 
(310) 533118 
(320) 10.8.2016 
(330) CZ 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá; farmaceutické prípravky; lieky pre 

humánnu medicínu; farmaceutické látky a prí-
pravky na liečbu cukrovky; farmaceutické látky  
a prípravky na prevenciu diabetu; antidiabetické 
farmaceutické prípravky; farmaceutické príprav-
ky a látky na liečbu zažívacích porúch; farma-
ceutické prípravky a látky na liečbu metabolic-
kého syndrómu; farmaceutické látky a prípravky 
ovplyvňujúce metabolizmus; farmaceutické látky 
a prípravky ovplyvňujúce orgány tráviacej sústa-
vy; farmaceutické prípravky a látky na prevenciu 
chorôb metabolického a endokrinného systému; 
enzýmy na lekárske použitie; tabletky na chudnu-
tie; tabletky na potlačenie chuti do jedla; diétne 
látky na lekárske použitie; výživové doplnky ob-
sahujúce antioxidanty; antioxidačné tabletky; vý-
živové doplnky na lekárske účely; výživové do-
plnky na reguláciu cholesterolu; aminokyselino-
vé prípravky na lekárske použitie; bielkovinové 
potraviny a prípravky na lekárske účely; cukro-
vinky s liečivými prísadami; cukríky obohatené 
vápnikom na lekárske účely; žuvačky na lekárske 
použitie; bylinné lieky a bylinné prípravky na 
liečivé účely; bylinné výživové doplnky pre oso-
by so zvláštnymi diétnymi požiadavkami; zmesi 
rastlinných drog pripravené z koreňov, listov, 
vňate, kvetov alebo plodov rastlín, kôry stromov, 
rastlinných štiav alebo stromových živíc na le-
kárske použitie; bylinkové čaje na lekárske po-
užitie; tekuté výťažky z byliniek získané varením 
na lekárske použitie; tekuté bylinkové výživové 
doplnky; odtučňovacie čaje na lekárske účely; vi-
tamínové a minerálne výživové doplnky; vitamí-
nové prípravky ako doplnky stravy; tekuté vita-
mínové prípravky; multivitamínové prípravky; 
vitamínové prípravky vo forme tabliet na výrobu 
šumivých nápojov; výživové doplnky vo forme 
práškov na výrobu nápojov; vlákniny pre diabe-
tikov; výživové vlákniny uľahčujúca trávenie; 
diabetický chlieb upravený na liečebné účely; 
výživové látky upravené na lekárske použitie; 
diétne potraviny pre klinickú výživu; nutraceuti-
ká ako výživové doplnky; diétne látky a potravi-
ny pre deti; diétne náhrady cukru na lekárske 
účely; diétne cukrovinky na liečebné účely; diét-
ne nápoje ako výživové doplnky; výživové do-
plnky pre ľudí; diétne potraviny ako liečebná vý-
živa prispôsobená pre chorých; výživové dopln-
ky pre osoby so zvláštnymi diétnymi požiadav-
kami; včelia materská kašička (výživový dopl-
nok). 

(540) REDUXIL 
(731) Stareček Jiří, Mgr., Mlýnská 17, 747 28 Štěpán-

kovice, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
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(210) 338-2017 
(220) 16.2.2017 

 11 (511) 9, 26, 38 
(511) 9 - Mobilné telefóny; tablety (počítače); inteli-

gentné náramky (meracie prístroje); inteligentné 
hodinky; časti a súčasti pre mobilné telefóny a tab-
lety; prenosné počítače; elektronické registračné 
pokladnice; prístroje na nahrávanie, prenos a rep-
rodukciu zvuku alebo obrazu; slúchadlá so zabu-
dovaným mikrofónom na telefonovanie bez dr-
žania telefónu; alarmy a výstražné zariadenia; 
bezpečnostné kamery; bezpečnostné sledovacie za-
riadenia; bezpečnostné elektrické blokovacie za-
riadenia; svetelné signalizačné zariadenia na bez-
pečnostné alebo výstražné účely; zabezpečovacie 
zariadenia proti krádeži (elektrické); navigačné 
nástroje; elektronické bezpečnostné sledovacie 
prístroje a zariadenia; meracie prístroje; kontrol-
né (riadiace) zariadenia a nástroje; zariadenia na 
sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; za-
meriavacie zariadenia [teleskopické]; detektory  
a elektrické monitorovacie prístroje; meracie sen-
zory; poplašné zariadenia. 
26 - Nášivky; výšivky; pracky na opasky; brošne 
ako doplnky oblečenia; zipsy; stuhy; šnúrky; na-
žehlovacie záplaty ako textilné ozdoby; korále 
nie na výrobu šperkov; gombíky; špendlíky a ihly; 
háčiky a očká; umelé kvety; ozdoby do vlasov; 
náprstky na šitie; rozety (stužkársky tovar); spo-
ny a sponky na odevy, opasky a obuv; kostice  
a výstuže do odevov a bielizne; ozdoby na šaty, 
obuv, oblečenie alebo na pokrývky hlavy. 
38 - Elektronické komunikačné služby s užíva-
teľmi zariadení podporujúcich komunikáciu, ako 
sú mobilné telefóny, tablety (počítače), inteli-
gentné náramky (meracie prístroje), inteligentné 
hodinky, časti a súčasti pre mobilné telefóny  
a tablety, prenosné počítače, prístroje na nahrá-
vanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, 
výstražné zariadenia, bezpečnostné kamery, sve-
telné signalizačné zariadenia na bezpečnostné 
alebo výstražné účely, zabezpečovacie zariadenia 
proti krádeži, navigačné nástroje, meracie prí-
stroje, elektronické bezpečnostné sledovacie prí-
stroje a zariadenia; komunikácia prostredníctvom 
mobilných telefónov; komunikácia prostredníc-
tvom počítačových terminálov; telekomunikačné 
služby poskytované cez internet; elektronická ko-
munikácia prostredníctvom on-line chatových mies-
tností, konferenčných liniek a integrovaných fór 
na prenos správ, komentárov a multimediálneho 
obsahu medzi užívateľmi; prenos správ, dát a ob-
sahu cez internet; prenos digitálnych súborov, 
vysielania zvuku, videa a multimédií prostredníc-
tvom internetu a telekomunikačných sietí; prenos 
a šírenie informácií a dát a správ cez počítačové 
siete a internet; komunikácia prostredníctvom 
počítača. 

(540) 

  
 

 

(731) Chalupský Jaroslav, Ing., Nežárecká 183/IV, 377 01 
Jindřichův Hradec, CZ; 

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

(210) 358-2017 
(220) 17.2.2017 

 11 (511) 3, 4, 35, 37, 41, 43 
(511) 3 - Prípravky na čistenie interiéru a exteriéru vo-

zidiel; leštiace prípravky; leštiace zmesi; prí-
pravky na odmasťovanie; brúsivá na starostlivosť 
o interiér a exteriér vozidiel; brúsivá na prípravu 
podkladu pred lakovaním vozidiel. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prostried-
ky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie pra-
chu; palivá (vrátane pohonných hmôt do motoro-
vých vozidiel), benzín (palivo); vykurovacie oleje. 
35 - Maloobchodné služby s potravinami, nápo-
jmi, s potrebami pre domácnosť, s cestovnými 
doplnkami, menovite s nahrávkami a záznamami, 
s navigačnými, navádzacími, monitorovacími, 
zameriavacími zariadeniami a so zariadeniami na 
tvorbu máp vrátane ich podstatných častí a prí-
slušenstva, s časopismi, s papierom, s kancelár-
skymi a písacími potrebami, s hračkami, s elek-
tronickými výrobkami, menovite s komunikač-
nými zariadeniami, s audioprístrojmi a zariade-
niami, s rádioprijímačmi,s prístrojmi a nástrojmi 
na akumuláciu a uchovávanie elektrického prúdu, 
s osvetľovacími prístrojmi, s ventilátormi, s lase-
rovými ukazovadlami, s elektrickými zariade-
niami na zachytávanie obrazu, s prístrojmi a za-
riadeniami na varenie a pečenie, zahrievanie, chla-
denie a úpravu jedál a nápojov, s tabletovými po-
čítačmi, s hracími videoautomatmi, s elektronic-
kými hrami, so zobrazovacími prístrojmi a zaria-
deniami, s televíznymi prijímačmi, s videoprís-
trojmi, s filmovými prístrojmi a zariadeniami,  
s fotografickými zariadeniami, s okuliarmi, s toa-
letnými potrebami, s textilom, s taškami, s ná-
hradnými dielmi vozidiel, s vybavením vozidiel 
menovite s mazadlami, s brzdovými kvapalina-
mi, s chemickými a nechemickými prísadami do 
palív, s chemickými a nechemickými prísadami 
do mazadiel, s nemrznúcou zmesou, s čistiacimi 
a vonnými prípravkami, s príslušenstvom pre 
motorové pozemné vozidlá, s palivami, s moto-
rovými olejmi, s čistiacimi prostriedkami pre au-
tomobily, s kvetmi, so suvenírmi, s dekoračným 
tovarom, s tabakom, s potrebami pre fajčiarov,  
s lotériovými žrebmi, s diaľničnými známkami. 
37 - Umývanie vozidiel; údržba a oprava doprav-
ných prostriedkov a motorových vozidiel; čiste-
nie vozidiel; montáž a oprava pneumatík vozidiel; 
montáž (inštalácia) príslušenstva a doplnkov do 
vozidiel; služby čerpacích staníc súvisiace s do-
pĺňaním paliva do motorových vozidiel. 
41 - Služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne; samoobslužné 
jedálne; závodné jedálne; reštaurácie (stravova-
cie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); po-
hostinstvá (služby). 
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(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, čierna 
(731) OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstrasse 6-8, 

A-1020 Wien, AT; 
(740) Devínsky Peter, JUDr., LL.M., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 691-2017 
(220) 8.3.2017 

 11 (511) 6, 19, 35, 37, 40 
(511) 6 - Kovy a ich zliatiny, rudy; kovové stavebné 

materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble 
a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky 
tovar; kovové nádoby na skladovanie alebo pre-
pravu tovarov; trezory; oceľové stavebné kon-
štrukcie; kovové debnenia na betónové konštruk-
cie; kovové nosné konštrukcie stavieb; kovové 
stavebné konštrukcie; kovové vystužovacie mate-
riály pre stavebníctvo; kovové prefabrikované 
domy (súbory dielcov). 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-
ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bi-
túmeny; nekovové prenosné stavby; nekovové 
pomníky; stavebné konštrukcie (nekovové); kon-
štrukcie (nekovové); rámové konštrukcie (neko-
vové); konštrukčné materiály (nekovové); prieč-
ky (nekovové); nekovové vystužovacie materiály 
pre stavebníctvo; stavebné materiály (nekovové); 
nekovové stavebné panely. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby  
s výrobkami v triedach 6 a 19 tohto zoznamu; re-
klama; podpora predaja; inzercia; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; poraden-
stvo pri organizovaní obchodnej činnosti; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; obchodný 
manažment; obchodná administratíva; poraden-
ské služby pri riadení obchodnej činnosti; marke-
tingový prieskum; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum verejnej mienky; podpora predaja (pre 
tretie osoby); administratívna správa hotelov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; on 
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby 
(obchodné služby); marketing; telemarketingové 
služby; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských kontaktných informácií; optimalizácia 
obchodovania na webových stránkach; obchodné 
sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údrž-
ba údajov v počítačových databázach; riadenie 
obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; on line poskytovanie obchodného  
 

priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov  
a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; 
externé administratívne riadenie podnikov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby v oblasti vý-
stavby. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); opravy; in-
štalačné služby; poradenstvo v oblasti stavebníc-
tva a elektroinštalácií; výstavba montovaných 
stavieb; výstavba vstavaní v halách a stavebných 
objektoch; poskytovanie stavebných informácií; 
stavebný dozor; prenájom stavebných a čistiacich 
strojov; čistenie exteriérov budov; výstavba su-
chých stavieb; inštalácie okien všetkých druhov; 
inštalácie dverí; inštalácie vrát; inštalácie výplní 
stavebných otvorov; inštalácie brán; inštalácie 
závor; inštalácie stavebných konštrukcií; inštalá-
cie, opravy a demontáže balkónových zasklieva-
cích systémov, zimných záhrad, presklených stien; 
murovanie, murárske práce; omietanie stien; ob-
kladanie stien; sadrovanie, štukovanie; interiéro-
vé a exteriérové maľovanie a natieranie; izolova-
nie stavieb; zámočnícke služby; stavebné tesár-
ske práce; odborné poradenstvo v oblasti výplní 
stavebných otvorov, zimných záhrad a balkóno-
vých zasklievacích systémov z hľadiska inštalácií 
a údržby. 
40 - Obrábanie kovov; zváranie; rezanie ocele; 
strihanie (rezanie) kovov; spájkovanie; odlieva-
nie kovov; strojové obrábanie kovov; informácie 
o úprave a spracovaní materiálov; leštenie tre-
ním; frézovanie; galvanizácia, elektrolytické po-
kovovanie; kalenie kovov; kreslenie, rytie lase-
rom; tepelné opracovanie kovov; konečné opra-
covanie kovových výrobkov; spracovanie mate-
riálov laserovým lúčom; kováčstvo; výroba ener-
gie; prenájom generátorov; likvidácia odpadu; 
spaľovanie odpadu; dekontaminácia nebezpeč-
ných odpadov; triedenie odpadu a recyklovateľ-
ného materiálu; zhodnocovanie odpadu; tryskové 
pieskovanie. 

(540) STEELONG 
(731) Steelong, s.r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, 

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

va, SK; 
 
 

(210) 778-2017 
(220) 16.3.2017 

 11 (511) 16, 41 
(511) 16 - Knihy; brožúry; informačné a náučné tlače-

né karty; informačné a náučné cedule; 
obežníky; letáky; prospekty – všetky vyššie uve-
dené tovary týkajúce sa alkoholizmu ako aj pot-
rieb a záujmov rodinných príslušníkov osôb, kto-
ré majú problémy s pitím. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií ohľa-
dom informačných služieb určených verejnosti  
a osobám, hľadajúcim pomoc pri riešení problé-
mov rodín a priateľov alkoholikov; vydávanie 
(vrátane elektronického vydávania) literatúry  
o problémoch rodín a priateľov alkoholikov; vzde-
lávacie služby zamerané na problémy rodín a pria-
teľov alkoholikov. 
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(540) AL-ANON 
(731) Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., a New 

York corporation, 1600 Corporate Landing Park-
way, Virginia Beach, 23454-5617 Virginia, US; 

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

(210) 779-2017 
(220) 16.3.2017 

 11 (511) 16, 41 
(511) 16 - Knihy; brožúry; informačné a náučné tlače-

né karty; informačné a náučné cedule; obežníky; 
letáky; prospekty – všetky vyššie uvedené tovary 
týkajúce sa alkoholizmu ako aj potrieb a záujmov 
rodinných príslušníkov osôb, ktoré majú problé-
my s pitím. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií ohľa-
dom informačných služieb určených verejnosti  
a osobám, hľadajúcim pomoc pri riešení problé-
mov rodín a priateľov alkoholikov; vydávanie 
(vrátane elektronického vydávania) literatúry o prob-
lémoch rodín a priateľov alkoholikov; vzdeláva-
cie služby zamerané na problémy rodín a priate-
ľov alkoholikov. 

(540) ALATEEN 
(731) Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., a New 

York corporation, 1600 Corporate Landing Park-
way, Virginia Beach, 23454-5617 Virginia, US; 

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

(210) 926-2017 
(220) 13.4.2017 

 11 (511) 38, 41, 42, 43 
(511) 38 - Telekomunikačné služby. 

41 - Zábava; športová a kultúrna 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. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) UNEXPECTED SALE 
(731) Unibail - Rodamco Česká republika, s.r.o., Na 

Příkopě 388/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město, CZ; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 932-2017 
(220) 13.4.2017 

 11 (511) 38, 41, 42, 43 
(511) 38 - Telekomunikačné služby. 

41 - Zábava; športová a kultúrna 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. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) UNEXPECTED CHRISTMAS 
(731) Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o., Na 

Příkopě 388/1, 110 00 Praha, CZ; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(210) 962-2017 
(220) 20.4.2017 

 11 (511) 44 
(511) 44 - Zubné lekárstvo; ortodontické služby; salóny 

krásy. 

(540) Dental Brothers 
(731) Bayhill s.r.o., Suche Miesto 52/a, 900 25 Chor-

vátsky Grob, SK; 
 
 

(210) 972-2017 
(220) 24.10.2014 
(310) 57262/2014 
(320) 19.6.2014 
(330) CH 

 11 (511) 9, 11, 34 
(511) 9 - Nabíjačky batérií; batérie do elektronických 

cigariet; batérie pre elektronické prístroje, ktoré 
slúžia na ohrievanie tabaku; nabíjačky batérií pre 
elektronické prístroje, ktoré slúžia na ohrievanie 
tabaku; USB nabíjačky pre elektronické prístroje, 
ktoré slúžia na ohrievanie tabaku; automobilové 
nabíjačky pre elektronické cigarety; automobilo-
vé nabíjačky, ktoré slúžia na ohrievanie tabaku. 
11 - Elektronické odparovače; elektronické ohrie-
vacie zariadenia na premenu tekutín na paru; prí-
stroje na vytváranie inhalačných látok; elektrické 
odparovače. 
34 - Tabak, surový alebo spracovaný; tabakové 
výrobky; cigarety; krátke cigary; tabak na šúľa-
nie vlastných cigariet; fajkový tabak; cigarety so 
zmesou tabaku a klinčekov (kretek); tabakové 
náhradky (nie na lekárske účely); fajčiarske po-
treby; cigaretový papier; cigaretové trubičky; ci-
garetové filtre; fajky; tabakové tyčinky; ohrieva-
né tabakové výrobky; elektronické zariadenia na 
ohrievanie cigariet; elektronické fajčiarske zaria-
denia na ohrievanie a odparovanie tekutín (obsa-
hujúcich nikotín) alebo tabaku, s cieľom uvoľniť 
nikotín na inhaláciu; elektronické cigarety; elek-
tronické prístroje na inhaláciu nikotínu; odparo-
vacie prístroje pre tabak, tabakové výrobky a ná-
hradky tabaku; fajčiarske výrobky pre elektro-
nické cigarety; prístroje na zhášanie ohriatych ta-
bakových tyčiniek; časti a súčiastky pre elektro-
nické cigarety alebo zariadenia na ohrievanie ta-
baku; puzdrá na dobíjanie elektronických ciga-
riet. 

(540) HEAT DON'T BURN 
(646) 013403415, 24.10.2014 
(731) Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3, 

CH-2000 Neuchâtel, CH; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1056-2017 
(220) 21.4.2017 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér  
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 (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; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tla-
čené reklamné materiály; letáky; kancelárske po-
treby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na blngo; 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 tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; mar-
keting; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analý-
zy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpo-
vede; správa počítačových súborov; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; personálne pora-
denstvo; predvádzanie tovaru; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie re-
klamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamné služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií obchodného alebo re-
klamného charakteru; poskytovanie multimediál-
nych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb. 
 

41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie  
a vedenie lotérií a stávkových hier; organizova-
nie lotérií a stávkových hier prostredníctvom in-
ternetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; ha-
zardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom ki-
nematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíz-
nych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; 
požičiavanie kinematografických filmov; poži-
čiavanie videopások; produkcia filmov (nie re-
klamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelá-
vania; výchovno-zábavné klubové služby; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie športových súťaží; organizovanie vedomost-
ných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie školení; organizovanie ži-
vých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); on-line poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydá-
vanie elektronických kníh, novín a časopisov; 
on-line poskytovanie počítačových hier (z počí-
tačových sietí); prenájom videorekordérov; poži-
čiavanie audioprístrojov; organizovanie a vede-
nie konferencií poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počíta-
čovej siete; organizovanie a vedenie seminárov 
poskytované on-line prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia alebo počítačovej siete; orga-
nizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) 
poskytované on-line prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia alebo počítačovej siete; on-
line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti 
kopírovania); informácie o možnostiach rekreá-
cie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; 
organizovanie zábavných a súťažných hier (ok-
rem reklamných); televízna zábava a súťažné hry 
vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interak-
tívne zábavné služby s použitím mobilných tele-
fónov; rezervácie vstupeniek na zábavné pred-
stavenia. 
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(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, oranžová, červená, žltá 
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1057-2017 
(220) 21.4.2017 

 11 (511) 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 16 - Albumy; atlasy; baliaci papier; blahoprajné 

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

materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); spracovanie textov; televízna re-
klama; lepenie plagátov; prehľad tlače (výstriž-
kové služby); grafická úprava tlačovín na rekla-
mné účely; prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; obchodné rady  
a informácie spotrebiteľom; organizovanie ko-
merčných alebo reklamných výstav; organizova-
nie obchodných alebo reklamných veľtrhov; per-
sonálne poradenstvo; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); vyhľadávanie sponzorov; spracovanie 
textov; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; odborné obchodné poradenstvo; obchodná 
administratíva; zostavovanie štatistík; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
35, 38 a 41 tohto zoznamu; obchodné sprostred-
kovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 
16 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s tlačovinami, s časopismi, s CD  
a DVD diskami; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; marketing. 
38 - Posielanie správ; počítačová komunikácia; 
poskytovanie diskusných fór on line; prenos správ 
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
ča; on-line elektronické komunikačné služby; ko-
munikácia prostredníctvom on-line blogov; on 
line služby na zasielanie správ; on-line poskyto-
vanie informácií v oblasti telekomunikácií; po-
skytovanie používateľského prístupu k multime-
diálnemu obsahu on-line; poskytovanie prístupu 
do databáz; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom internetu; poskytovanie pou-
žívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete a k on-line stránkam s rôznymi témami; 
rozhlasové a televízne vysielanie; satelitné vysie-
lanie; digitálne zvukové vysielanie; DVB-T vy-
sielanie; vysielanie káblovej televízie; prenájom 
telekomunikačných prístrojov, najmä pre rozhlas 
a pre televíziu; spravodajské kancelárie; prenos 
správ a obrazových informácií pomocou počítača. 
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); zalamovanie textov (nie na reklamné 
účely); fotografické reportáže; fotografovanie; 
požičovne kníh (knižnice); písanie textov (okrem 
reklamných); on-line poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); pos-
kytovanie on-line zábavy; on-line herné služby; 
publikačné služby (okrem vydávanie reklamných 
textov); organizovanie on-line školení; on-line 
vydávanie elektronických knižných recenzií (bez 
možnosti kopírovania); on-line poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); vydávanie 
on-line multimediálnych materiálov; on-line vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; posky-
tovanie informácií v oblasti vzdelávania pro-
stredníctvom on-line databáz alebo internetu; 
prekladateľské služby; písanie textov scenárov 
nie na reklamné účely; rozhlasová zábava; tele-
vízna zábava; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; vydávanie časopisov, novín a iných 
periodických a neperiodických publikácií (okrem 
reklamných); vydávanie kníh; organizovanie hier 
(okrem reklamných); organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizova-
nie a vedenie školení; praktický výcvik (ukážky);  
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organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie zábavných sú-
ťaží; organizovanie vzdelávacích kurzov; infor-
mácie o možnostiach zábavy; zábava; poskyto-
vanie zariadení na oddych a rekreáciu; výchov-
no-zábavné klubové služby; tvorba videofilmov; 
poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových 
sietí a internetu; poskytovanie informácií v oblas-
ti telesného cvičenia prostredníctvom on-line 
webovej stránky; poskytovanie informácií o zá-
bave prostredníctvom televíznych, širokopásmo-
vých, bezdrôtových a on-line služieb; poskytova-
nie zábavných multimediálnych programov pro-
stredníctvom televíznych, vysielacích, bezdrôto-
vých a on-line služieb; informácie v oblasti zá-
bavy poskytované on-line z počítačovej databázy 
alebo internetu. 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); poskytovanie on-line podpor-
ných služieb pre používateľov počítačových 
programov; hosťovanie na blogoch; poskytova-
nie dočasného používania on-line softvéru bez 
možnosti prevzatia; tvorba a udržiavanie webo-
vých stránok (pre tretie osoby); prenájom počíta-
čov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; 
aktualizovanie počítačových programov; grafické 
dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; 
obnovovanie počítačových databáz; aktualizova-
nie počítačového softvéru, inštalácia počítačové-
ho softvéru; prevod (konverzia) počítačových 
programov a údajov (nie fyzický); poradenstvo  
v oblasti počítačových programov; prenájom we-
bových serverov; ochrana počítačov proti počíta-
čovým vírusom; poskytovanie internetových vy-
hľadávačov. 

(540) 

  
 

(591) modra, biela 
(731) FBC Media, s.r.o., Dvořákovo nábr. 4D, 811 02 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1058-2017 
(220) 21.4.2017 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkova-

če lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky 
(s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adre-
sy; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; frankovacie stroje na kan-
celárske použitie; kancelárske štipce; spony na 
perá; zošívačky (kancelárske potreby); albumy; 
obrazy; tlače (rytiny); pásky (prstence) na cigary;  
 

 orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj 
neelektrické); knižné zarážky; opierky na ruky 
pre maliarov; vodové farby (akvarely); architek-
tonické modely; spisové obaly (papiernický to-
var); bridlicové tabuľky; bridlice (na kreslenie); 
strieborný papier; modelovacia hlina; aritmetické 
tabuľky; rytiny; umelecké litografie; obrazy (maľ-
by) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; 
noviny; periodiká; atlasy; zoraďovače, šanóny 
(na voľné listy); gumené pásky na kancelárske 
použitie; podložky pod pivové poháre; lístky; 
biologické vzorky na mikroskopické pozorovanie 
(učebné pomôcky); tlačiarenské štočky; skicáre; 
útržkové bloky; cievky s páskami do písacích 
strojov; držiaky na písacie potreby; brožúry; vý-
šivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky 
(kancelárske potreby); maliarske štetce; pijavý 
papier; pečate; pečatidlá; napustené pečiatkova-
cie podušky; pečatné vosky; kancelárske pečatné 
stroje; materiály na pečatenie; zošity; zásuvky na 
rozdeľovanie a počítanie mincí; vzory na kopíro-
vanie; priesvitný papier (pauzovací); pauzovacie 
plátno; náprstky na ochranu pred zranením; typy, 
tlačové písmo; kopírovací uhľový papier; papier 
do záznamových zariadení; poznámkové zošity; 
rysovacie uholníky, príložníky; mapy; vyučova-
cie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; karto-
tékové lístky; hárky papiera; kartón; lepenka; le-
penkové škatule na klobúky; dierovacie karty do 
žakárových strojov; tuby z kartónu; katalógy; 
kovové príchytky na kartotečné lístky; spevníky; 
sádzacie rámy (polygrafia); obaly na doklady; 
maliarske stojany; číslice (tlačiarenské typy); tuš; 
chromolitografy (polygrafia); modelovacie vosky 
okrem dentálnych; zoraďovače (kancelárske po-
treby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; 
knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy 
(písmená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); 
tlačiarenské ručné sádzadlá; zásuvky na spisy; 
papierové kornúty; korekčné laky (kancelárske 
potreby); korekčné tuše (heliografia); tuhy do ce-
ruziek (náplne); histologické rezy (učebné po-
môcky); rysovacie krividlá; obaly (papiernický 
tovar); krieda na písanie; litografická krieda; 
krajčírska krieda; držiaky na kriedu; násady na 
ceruzky; mechanické ceruzky; papierové obaly 
na mliečne výrobky; kancelárske štipce; valce do 
písacích strojov; obtlačky; grafické vzory (tlačo-
viny); mramorovacie hrebene (pomôcky pre vý-
tvarníkov); rysovacie dosky; rysovacie potreby; 
rysovacie nástroje; diagramy; obálky (papiernic-
ký tovar); kopírovacie zariadenia; leptané štočky; 
baliaci papier; hroty pier; písacie stroje (elektric-
ké aj neelektrické); puzdrá na perá, perečníky; 
hroty písacích pier zo zlata; pomôcky na vyma-
závanie; písacie potreby; emblémy (papierové 
pečate); šablóny na vymazávanie; gumy na gu-
movanie; papier do elektrokardiografov; diero-
vačky (kancelárske potreby); atramenty; farbiace 
pásky; kalamáre; kancelárske obálkovacie stroje; 
fotografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; knihár-
ske textílie; rysovacie súpravy; účtovné knihy; 
zoznamy; figuríny z papierovej drviny; filtračný 
papier; filtračné materiály (papier); tlačivá (for-
muláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
uhoľ na umelecké kreslenie; šablóny (kancelár-
ske potreby); tlačiarenské sadzobnice; galvano-
typy (polygrafia); geografické mapy; zemské gló- 
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 busy; misky na vodové farby pre umelcov; gra-
fické reprodukcie; grafické zobrazenia; škrabky 
na kancelárske použitie; rytecké dosky; hektogra-
fy; časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá 
(kancelárske potreby); pohľadnice; tlačoviny; 
ručné etiketovacie prístroje; podklady na tlače-
nie, nie textilné; prenosné tlačiarničky (kancelár-
ske potreby); tlačené publikácie; príručky; listo-
vý papier; ťažidlo na papiere; kopírovacie ihly na 
rysovanie alebo kreslenie; rysovacie perá; stolo-
vé prestieranie z papiera; litografie; litografické 
dosky; brožované knihy; svietivý papier; papie-
rová drvina; paragóny; značkovacia krieda; mo-
delovacie plastové hmoty; modelovacie hmoty; 
modelovacie pasty; papierové vreckovky; farbia-
ce plátna do rozmnožovacích strojov; papierové 
obrusy; školské tabule; kancelárske sponky; pa-
ginovačky; olejotlače; záložky do kníh; papiero-
vé pečate; palety pre maliarov; pantografy (ryso-
vacie potreby); papiernický tovar; pergamenový 
papier; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šab-
lóny; maliarske valčeky pre domácnosť; maliar-
ske plátna; škatule s farbami (školské pomôcky); 
baliace plastové fólie; zariadenia na paspartova-
nie fotografií; stojany na fotografie; zinkografic-
ké štočky; nákresy; dosky na spisy; plniace perá; 
šablóny na kreslenie a maľovanie; rozmnožova-
cie blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; 
rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pás-
ky a štítky na zaznamenávanie počítačových 
programov; prospekty; papier na rádiogramy; ry-
sovacie pravítka; tlačové reglety; knihárske po-
treby; knihárske plátno; knihárske nite; farbiace 
plátna do kopírovacích strojov; perá (kancelárske 
potreby); časopisy (periodiká); papierové pásky; 
pásky do písacích strojov; papierové alebo plas-
tové vrecká a tašky na balenie; podušky na pe-
čiatky; školské potreby (papiernický tovar); zá-
ložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; mastenec 
(krajčírska krieda); guľôčky do guľôčkových 
pier; papierové podložky na stôl (anglické pre-
stieranie); podložky na písanie; klávesy písacích 
strojov; stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; 
poštové známky; stojany na pečiatky; priesvitky 
(papiernický tovar); etiketovacie kliešte; glutín 
(kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domác-
nosť); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použi-
tie alebo pre domácnosť; adresné štítky do adre-
sovacích strojov; ročenky; kalendáre; škrobové 
lepidlá pre domácnosť a na kancelárske použitie; 
štetce; samolepky pre domácnosť a na kancelár-
ske použitie; gumičky (kancelárske potreby); pa-
pierové podbradníky; drevitá lepenka (papiernic-
ký tovar); drevitý papier; papierové alebo lepen-
kové krabice; stojany na perá a ceruzky; papiero-
vé alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové 
podložky pod poháre; oznámenia (papiernický 
tovar); plastové bublinové fólie (na balenie); pa-
pierové zástavy; skartovačky (kancelárske potre-
by); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; 
skrine na spisy (kancelárske potreby); lepidlá na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nože 
na papier (kancelárske potreby); papierové alebo 
plastové vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruz-
ky (elektrické aj neelektrické); odličovacie papie-
rové obrúsky; papierové servítky; papierové 
obrúsky (prestieranie); uholníky na rysovanie;  
 

 príložníky na rysovanie; násadky na perá; písacie 
súpravy (papiernický tovar); kalamáre; obaly na 
súpravy písacích potrieb; grafické znaky; papie-
rové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové 
alebo lepenkové pútače; papierové utierky; pa-
pierové utierky na tvár; papierové alebo lepenko-
vé etikety; rydlá (rycie ihly); viskózové fólie na 
balenie; lepiace gumy na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; pogumované plátno pre 
papiernictvo; vyzina (želatína) na kancelárske 
použitie a pre domácnosť; vrecká do mikrovln-
ných rúr; papierové filtre na kávu; paletizačné 
plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); pásky do 
počítačových tlačiarní; papierové alebo kartóno-
vé vývesné tabule; samolepky (papiernický to-
var); 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; 
škrobové obalové materiály; parafínový papier; 
puzdrá na pasy; kaligrafické štetce; písacie ná-
stroje; papier do skríň (parfumovaný alebo nepar-
fumovaný); prístroje na tlačenie na kreditné kar-
ty, nie elektrické; laminovačky na dokumenty 
(kancelárske potreby); papier xuan (na čínsku ka-
ligrafiu a čínske maľby); zotierače tabúľ; tabule 
na zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie elek-
trické; ozdobné papierové mašle; formy na mo-
delovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); 
sponky na bankovky; nákupné karty (nie na hra-
nie); papierové alebo plastové absorpčné hárky 
alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo 
plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na 
balenie potravín; korekčné pásky (kancelárske 
pomôcky); maliarske palety; značkovacie perá 
(papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty 
(papiernický tovar); držiaky stránok otvorenej 
knihy; polymérová modelovacia hmota; pečiatky 
na znehodnocovanie známok; papierové alebo 
lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); 
papierové alebo lepenkové vypchávkové materiá-
ly; bankovky; značkovací kriedový sprej; tlačené 
poukážky; ryžový papier; plastové vrecká na ex-
krementy zvierat chovaných v domácnosti; ja-
ponský ozdobný papier (washi); papierové obru-
sy (behúne); tlačené partitúry; papierové stolové 
vlajky; papierové trojcípe vlajočky. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; po-
skytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaobera-
júce sa dovozom a vývozom; komerčné infor-
mačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširova-
nie reklamných oznamov; fotokopírovacie služ-
by; sprostredkovateľne práce; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vede-
nie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z úč-
tov; obchodné alebo podnikové audity (revízia 
účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; po-
radenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; 
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných 
alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie 
dokumentov; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné po-
sudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum  
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trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; prenájom reklamných mate-
riálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľ-
ský výskum; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); stenografické služby; televízna reklama; 
prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžo-
vanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru 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 trhu; prieskum ve-
rejnej mienky; príprava miezd a výplatných lis-
tín; nábor zamestnancov; služby poskytované pri 
premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekre-
társke služby; vypracovávanie daňových prizna-
ní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítom-
ných predplatiteľov); spracovanie textov; služby 
predplácania novín a časopisov (pre tretie oso-
by); zásielkové reklamné služby; administratívna 
správa hotelov; odborné obchodné riadenie ume-
leckých činností; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopírova-
cích strojov; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
vyhľadávanie informácii v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamného ča-
su v komunikačných médiách; prehľad tlače (vý-
strižkové služby); prenájom predajných automa-
tov; výber zamestnancov pomocou psychologic-
kých testov; služby porovnávania cien; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; predplatné telekomunikačných služieb 
(pre tretie osoby); administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; obchodná správa licen-
cií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdo-
dávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; 
písanie reklamných textov; zostavovanie štatis-
tík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
vyhľadávanie sponzorov; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu predaja; tvorba re-
klamných filmov; obchodný manažment pre špor-
tovcov; marketing; telemarketingové služby; ma-
loobchodné alebo veľkoobchodné služby s far-
maceutickými, zverolekárskymi a zdravotnícky-
mi prípravkami a s lekárskymi potrebami; prená-
jom predajných stánkov; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných infor-
mácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov 
na podporu predaja; optimalizácia obchodovania 
na webových stránkach; platené reklamné služby 
typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovate-
ľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzat-
váranie obchodných transakcií pre tretie osoby; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; riadenie obchodnej činnosti v staveb-
níctve; poskytovanie obchodných informácií pro- 
 

stredníctvom webových stránok; on line posky-
tovanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklam-
ných materiálov; externé administratívne riadenie 
podnikov; podávanie daňových priznaní; podni-
kové riadenie refundovaných programov (pre tre-
tie osoby); prenájom bilbordov; písanie životopi-
sov (pre tretie osoby); indexovanie webových 
stránok na obchodné alebo reklamné účely; sprá-
va programov pre pravidelných cestujúcich v le-
teckej doprave; plánovanie stretnutí (kancelárske 
práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske prá-
ce); správa spotrebiteľských vernostných prog-
ramov; písanie textov scenárov na reklamné úče-
ly; záznamy písomnej komunikácie a údajov; ak-
tualizácia a údržba informácií v registroch; zos-
tavovanie zoznamov informácií na obchodné ale-
bo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby v oblasti priraďovania potenciálnych 
súkromných investorov k podnikateľom, ktorí 
žiadajú o financovanie; výroba telešopingových 
programov; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (reklama); dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; drezúra zvierat; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; služby estrádnych umelcov; fil-
mové štúdiá; cirkusové predstavenia; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výcho-
va; prenájom dekorácií na predstavenia; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhla-
sová zábava; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; poži-
čiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie ki-
nematografických filmov; požičiavanie kinema-
tografických filmov; produkcia filmov (nie re-
klamných); gymnastický výcvik; požičovne kníh 
(knižnice); vydávanie kníh; požičiavanie rozhla-
sových a televíznych prijímačov; tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; varietné pred-
stavenia; služby orchestrov; divadelné predstave-
nia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
televízna zábava; prenájom divadelných kulís; 
zoologické záhrady (služby); poskytovanie špor-
tovísk; pózovanie modelov výtvarným umelcom; 
služby pojazdných knižníc; služby kasín (hazar-
dné hry); výchovno-zábavné klubové služby; or-
ganizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; diskotéky (služby); informácie o vý-
chove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pe-
dagogická činnosť); informácie o možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; hazardné hry (herne); 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 (služ-
by); informácie o možnostiach rekreácie; poži-
čiavanie potápačského výstroja; požičiavanie špor-
tového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
prenájom štadiónov; prenájom videorekordérov;  
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požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie 
seminárov; tábory na športové sústredenia; orga-
nizovanie a vedenie sympózií; meranie času na 
športových podujatiach; internátne školy; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); or-
ganizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, da-
bing; náboženská výchova; organizovanie lotérií; 
organizovanie plesov; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); herne s hracími automatmi 
(služby); požičiavanie audioprístrojov; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a te-
levíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; po-
žičiavanie videokamier; písanie textov scenárov 
nie na reklamné účely; strihanie videopások; on 
line vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); titulkovanie; on line poskytovanie počítačo-
vých hier (z počítačových sietí); karaoke služby; 
hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zá-
bava); online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); fotografické 
reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe 
povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); re-
portérske služby; prekladateľské služby; tlmoče-
nie posunkovej reči; nahrávanie videopások; fo-
tografovanie na mikrofilm; služby agentúr ponú-
kajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie 
textov; organizovanie a vedenie koncertov; kali-
grafické služby; zalamovanie textov (nie na re-
klamné účely); organizovanie módnych prehliadok 
na zábavné účely; koučovanie (školenie); prená-
jom športových plôch; služby diskdžokejov; tl-
močnícke služby; služby osobných trénerov (fit-
nes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odborné 
preškoľovanie; hudobná tvorba; požičiavanie 
hračiek; prenájom vybavenia herní; školské služ-
by (vzdelávanie); on line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); on line pos-
kytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania); individuálne vyučovanie; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; 
skladanie piesní; písanie televíznych a filmových 
scenárov (tvorba); turistické prehliadky so sprie-
vodcom; vyučovanie pomocou simulátorov; po-
skytovanie nesťahovateľných televíznych prog-
ramov prostredníctvom služieb na prenos videí 
(na požiadanie); vyučovanie japonského čajové-
ho obradu sado; vyučovanie bojového umenia ai-
kido; prenájom umeleckých diel; prenájom inte-
riérových akvárií. 

(540) 

  
 

(591) čierna, svetlohnedá 
(731) Kratochvíl Arnold, Košické Olšany 145, 044 42 

Košické Olšany, SK; 
(740) Frnčo Roman, JUDr., Košice, SK; 

 
 
 
 
 
 

(210) 1093-2017 
(220) 28.4.2017 

 11 (511) 9, 35, 38, 39, 41 
(511) 9 - Digitálna hudba (s možnosťou stiahnutia) pos-

kytovaná z internetu; prístroje na záznam, prevod 
a reprodukciu zvuku a obrazu; filmové kamery; 
televízne kamery; videokamery; kinematografic-
ké kamery; televízne prijímače; premietacie prí-
stroje; zariadenia na úpravu zvuku a obrazu; au-
diovizuálne prijímače; antény; vysielače elektro-
nických signálov; vysielače (telekomunikácie); 
fotografické prístroje; optické prístroje; teleko-
munikačné prístroje; satelitné prijímacie a vysie-
lacie prístroje; magnetofóny; gramofóny; rádiá; 
zariadenia na prenos zvuku; zvukové prehrávacie 
zariadenia; zosilňovače; reproduktory; prístroje 
na vedenie, výrobu, prepínanie, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektric-
kého prúdu; zariadenia na vysielanie, kódovanie 
a dekódovanie signálov; zariadenia na spracova-
nie údajov; počítače; počítačové programy (sťa-
hovateľné). 
35 - Odborné podnikateľské poradenstvo; pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; ekonomické poradenstvo v obchodnej 
činnosti; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
reklama; marketing; inzertné služby; rozhlasová 
reklama; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; distribúcia tovarov na reklamné úče-
ly; automatizované spracovanie údajov; obchod-
né zastúpenie podnikateľských subjektov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby v oblasti kul-
túry a zábavy; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; prenájom reklamného 
priestoru na internete. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pro-
stredníctvom telekomunikačných sietí (teleko-
munikačná služba); počítačová digitálna komu-
nikácia; služby elektronickej pošty; elektronické 
zasielanie elektronických novín a časopisov (te-
lekomunikačná služba). 
39 - Doprava; skladovanie a balenie tovaru; dis-
tribúcia tovarov na dobierku; doručovacie služby 
(správy alebo tovar). 
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); kultúrna činnosť; výchova; zábava; na-
hrávacie štúdiá (služby); dabing; filmový strih 
(kinematografia); organizovanie zábavných, sú-
ťažných, športových, kultúrnych a spoločenských 
podujatí (s výnimkou podujatí na reklamné úče-
ly); poskytovanie vzdelávacích zábavných slu-
žieb pre deti v mimoškolských strediskách; vý-
chovnozábavné klubové služby. 

(540) WAR svět válek 
(731) Československá filmová společnost, s.r.o., Vác-

lavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1, CZ; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
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(210) 1166-2017 
(220) 9.5.2017 

 11 (511) 7, 11, 21 
(511) 7 - Plničky fliaš plynom. 

11 - Zariadenia na výrobu pary. 
21 - Fľaše. 

(540) 

  
 

(731) Hlavinová Andrea, Mgr., Mládežnícka 421/32, 
956 19 Krnča, SK; 

 
 

(210) 1171-2017 
(220) 30.4.2017 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačené publikácie; perá (kancelárske potreby); 

tlačoviny; fotografie; papiernický tovar; knihy; 
prospekty; letáky; brožúry; katalógy; plagáty; po-
hľadnice; kalendáre; papierové propagačné mate-
riály. 
35 - Reklama. 
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných perio-
dických a neperiodických publikácií s výnimkou 
vydávania reklamných a náborových textov; on 
line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); vy-
dávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); zalamovanie textov (nie na reklamné úče-
ly); organizovanie hier, zábavy; organizovanie  
a vedenie konferencií, kongresov; organizovanie 
a vedenie seminárov; školenia; koučovanie (ško-
lenie); praktický výcvik (ukážky); organizovanie 
a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; orga-
nizovanie kurzov, vzdelávacích výcvikov; vyu-
čovanie; vzdelávanie. 

(540) Mágia života 
(731) Magic group, s. r. o., Dukelská 17, 900 01 Mod-

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

 
 

(210) 1207-2017 
(220) 5.5.2017 

 11 (511) 16, 21, 25, 32, 35, 43 
(511) 16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; prospekty; 

katalógy; zoznamy; obežníky; reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové ale-
bo lepenkové pútače; plagáty; papierové zástavy; 
lepiace štítky, papierové nálepky (papiernický 
tovar); papierové alebo lepenkové etikety; papie-
rové obrusy na stôl; papierové obrusy; papierové 
obrúsky (prestieranie); papierové podložky na 
stôl (anglické prestieranie); papierové podložky 
pod poháre; podložky pod pivové poháre; papie- 
 

 rové servítky; papierové utierky; papierové vrec-
kovky; lepenkové alebo papierové škatule; le-
penkové alebo papierové obaly na fľaše; kartón, 
lepenka; tuby z kartónu. 
21 - Podnosy (tácne); papierové taniere; príklopy 
na jedlo; držiaky na jedálne lístky; poháre na pi-
tie; sklenené poháre; pivové poháre; papierové 
alebo plastové poháre; fľaše; krčahy; džbány; ot-
várače na fľaše (elektrické aj neelektrické); vý-
vrtky (elektrické aj neelektrické). 
25 - Čiapky; šiltovky; oblečenie; odevy; vrchné 
ošatenie; zástery. 
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne 
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pi-
vá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; 
pivové koktaily; shandy (pivo s limonádou); chme-
ľové výťažky na výrobu piva; sladina; pivná 
mladinka; chmeľové výťažky používané na prí-
pravu nápojov. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; obchodné sprostredkovateľské služby; zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); maloobchodné alebo 
veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triedach 16, 21, 25, 32 tohto zoznamu; maloob-
chodné alebo veľkoobchodné služby s činidlami 
na čírenie a konzervovanie piva, s konzervačný-
mi prípravkami na pivo, s farbivami do piva,  
s výčapnými zariadeniami (na pivo), so stojanmi 
na varenie piva, s pivovými čerpadlami, s piv-
ným octom, s domácimi a kuchynskými potre-
bami a nádobami, s výrobkami zo skla a porcelá-
nu, s odevmi, s obuvou a prikrývkami hlavy,  
s chmeľom, s chmeľovými šiškami, so sladom na 
výrobu piva a liehovín, s pivom; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie 
komerčných alebo reklamných veľtrhov; organi-
zovanie obchodných výstav; predvádzanie tova-
ru; podpora predaja (pre tretie osoby); rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov; vydávanie 
a aktualizovanie reklamných alebo náborových 
textov; uverejňovanie reklamných textov; grafic-
ká úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; 
prenájom reklamných materiálov; prenájom re-
klamných plôch; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; prieskum trhu. 
43 - Pivárne (služby); pohostinské služby (ubyto-
vanie); bary (služby); rýchle občerstvenie (snack-
bary). 

(540) Kovář 
(731) Porter Slovakia, s.r.o., Kliňanská cesta 567, 029 01 

Námestovo, SK; 
(740) PK advisory s. r. o., Bratislava, SK; 
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(210) 1211-2017 
(220) 5.5.2017 

 11 (511) 16, 21, 25, 32, 35, 43 
(511) 16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; prospekty; 

katalógy; zoznamy; obežníky; reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové ale-
bo lepenkové pútače; plagáty; papierové zástavy; 
lepiace štítky, papierové nálepky (papiernický 
tovar); papierové alebo lepenkové etikety; papie-
rové obrusy na stôl; papierové obrusy; papierové 
obrúsky (prestieranie); papierové podložky na 
stôl (anglické prestieranie); papierové podložky 
pod poháre; podložky pod pivové poháre; papie-
rové servítky; papierové utierky; papierové vrec-
kovky; lepenkové alebo papierové škatule; le-
penkové alebo papierové obaly na fľaše; kartón, 
lepenka; tuby z kartónu. 
21 - Podnosy (tácne); papierové taniere; príklopy 
na jedlo; držiaky na jedálne lístky; poháre na pi-
tie; sklenené poháre; pivové poháre; papierové 
alebo plastové poháre; fľaše; krčahy; džbány; ot-
várače na fľaše (elektrické aj neelektrické); vý-
vrtky (elektrické aj neelektrické). 
25 - Čiapky; šiltovky; oblečenie; odevy; vrchné 
ošatenie; zástery. 
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne 
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pi-
vá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; 
pivové koktaily; shandy (pivo s limonádou); chme-
ľové výťažky na výrobu piva; sladina; pivná 
mladinka; chmeľové výťažky používané na prí-
pravu nápojov. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; obchodné sprostredkovateľské služby; zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); maloobchodné alebo 
veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triedach 16, 21, 25, 32 tohto zoznamu; maloob-
chodné alebo veľkoobchodné služby s činidlami 
na čírenie a konzervovanie piva, s konzervačný-
mi prípravkami na pivo, s farbivami do piva,  
s výčapnými zariadeniami (na pivo), so stojanmi 
na varenie piva, s pivovými čerpadlami, s piv-
ným octom, s domácimi a kuchynskými potre-
bami a nádobami, s výrobkami zo skla a porcelá-
nu, s odevmi, s obuvou a prikrývkami hlavy,  
s chmeľom, s chmeľovými šiškami, so sladom na 
výrobu piva a liehovín, s pivom; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie 
komerčných alebo reklamných veľtrhov; organi-
zovanie obchodných výstav; predvádzanie tova-
ru; podpora predaja (pre tretie osoby); rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov; vydávanie 
a aktualizovanie reklamných alebo náborových 
textov; uverejňovanie reklamných textov; grafic-
ká úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; 
prenájom reklamných materiálov; prenájom re-
klamných plôch; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; prieskum trhu. 
43 - Pivárne (služby); pohostinské služby (ubyto-
vanie); bary (služby); rýchle občerstvenie (snack-
bary). 
 

(540) Vilém z Pernštejna 
(731) Porter Slovakia, s.r.o., Kliňanská cesta 567, 029 01 

Námestovo, SK; 
(740) PK advisory s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1213-2017 
(220) 5.5.2017 

 11 (511) 16, 21, 25, 32, 35, 43 
(511) 16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; prospekty; 

katalógy; zoznamy; obežníky; reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové ale-
bo lepenkové pútače; plagáty; papierové zástavy; 
lepiace štítky, papierové nálepky (papiernický 
tovar); papierové alebo lepenkové etikety; papie-
rové obrusy na stôl; papierové obrusy; papierové 
obrúsky (prestieranie); papierové podložky na 
stôl (anglické prestieranie); papierové podložky 
pod poháre; podložky pod pivové poháre; papie-
rové servítky; papierové utierky; papierové vrec-
kovky; lepenkové alebo papierové škatule; le-
penkové alebo papierové obaly na fľaše; kartón, 
lepenka; tuby z kartónu. 
21 - Podnosy (tácne); papierové taniere; príklopy 
na jedlo; držiaky na jedálne lístky; poháre na pi-
tie; sklenené poháre; pivové poháre; papierové 
alebo plastové poháre; fľaše; krčahy; džbány; ot-
várače na fľaše (elektrické aj neelektrické); vý-
vrtky (elektrické aj neelektrické). 
25 - Čiapky; šiltovky; oblečenie; odevy; vrchné 
ošatenie; zástery. 
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne 
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pi-
vá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; 
pivové koktaily; shandy (pivo s limonádou); chme-
ľové výťažky na výrobu piva; sladina; pivná 
mladinka; chmeľové výťažky používané na prí-
pravu nápojov. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; obchodné sprostredkovateľské služby; zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); maloobchodné alebo 
veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triedach 16, 21, 25, 32 tohto zoznamu; maloob-
chodné alebo veľkoobchodné služby s činidlami 
na čírenie a konzervovanie piva, s konzervačný-
mi prípravkami na pivo, s farbivami do piva,  
s výčapnými zariadeniami (na pivo), so stojanmi 
na varenie piva, s pivovými čerpadlami, s piv-
ným octom, s domácimi a kuchynskými potre-
bami a nádobami, s výrobkami zo skla a porcelá-
nu, s odevmi, s obuvou a prikrývkami hlavy,  
s chmeľom, s chmeľovými šiškami, so sladom na 
výrobu piva a liehovín, s pivom; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie 
komerčných alebo reklamných veľtrhov; organi-
zovanie obchodných výstav; predvádzanie tova-
ru; podpora predaja (pre tretie osoby); rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov; vydávanie 
a aktualizovanie reklamných alebo náborových 
textov; uverejňovanie reklamných textov; grafic-
ká úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; 
prenájom reklamných materiálov; prenájom re- 
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klamných plôch; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; prieskum trhu. 
43 - Pivárne (služby); pohostinské služby (ubyto-
vanie); bary (služby); rýchle občerstvenie (snack-
bary). 

(540) Vilém 
(731) Porter Slovakia, s.r.o., Kliňanská cesta 567, 029 01 

Námestovo, SK; 
(740) PK advisory s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1230-2017 
(220) 17.5.2017 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mlieko; smotana (mliečne výrobky); maslo; 

syry; mliečne výrobky; náhrady mlieka; mliečne 
nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne de-
zerty (mliečne výrobky); dezerty zo smotany (mlieč-
ne výrobky); jogurty; konzervované sójové bôby 
(potraviny); smotanové náhradky do kávy bez 
mlieka (smotanové náhradky). 
30 - Káva; kávové nápoje; čaj; čajové nápoje; ľado-
vý čaj; kakao; kakaové nápoje; čokoláda; čoko-
ládové výrobky; čokoládové cestá na koláče; čo-
koládové nátierky; čokoládové nápoje; cukrovin-
ky; cukríky; cukrárske výrobky; cukor; žuvačky; 
pekárske výrobky; chlieb; jemné pečivárske vý-
robky; sušienky, keksy; zákusky, koláče; oblátky; 
karamelky (cukríky); smotanové zmrzliny; zmr-
zliny; šerbety (zmrzlinové nápoje); mrazené cuk-
rovinky; mrazené zákusky; mrazené dezerty (ko-
láče); jogurty mrazené (mrazené potraviny); ra-
ňajkové cereálie; müsli; kukuričné vločky; cere-
álne tyčinky; cereálie na priamu konzumáciu; 
obilninové výrobky; pizza; sendviče; hotové zme-
si potravinárskeho cesta a cesta pripraveného na 
pečenie; cestá na jedlá; cestá na zákusky. 

(540) 

  
(591) modrá, zlatá 
(731) Société des Produits Nestlé S. A., Avenue Nes- 

tlé, 55, 1800 Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1240-2017 
(220) 18.5.2017 

 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; prístroje 
na 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, dáto-
vých 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; poskyto-
vanie prístupu do dátových aplikácií a dátových 
systémov. 
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 softvéru; údržba počítačové-
ho softvéru; grafické dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

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

slava, SK; 
 
 

(210) 1252-2017 
(220) 11.5.2017 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia, prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné), digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné min-
cové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné 
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tla-
čené reklamné materiály; letáky; kancelárske pot-
reby okrem nábytku. 
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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 tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákla-
dov; hospodárske (ekonomické) predpovede; sprá-
va počítačových súborov; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; lepenie plagátov; obchodná 
správa licencii výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných tex-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných 
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; 
reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek 
média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej 
siete, informačnej siete, elektronickej siete, ko-
munikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych in-
formácii obchodného alebo reklamného charakte-
ru, vyhľadávanie informácii v počítačových sú-
boroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných 
materiálov; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; 
komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térii a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu, hazar-
dné hry (herne); poskytovanie športovísk; tvorba 
televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích prog-
ramov; nahrávanie videofilmov; televízna zába-
va; divadelné predstavenia; tvorba divadelných 
alebo iných predstavení; prenájom kinematogra-
fických prístrojov; prenájom osvetľovacích prí-
strojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenie; požičiavanie  
 

kinematografických filmov; požičiavanie video-
pások; produkcia filmov (nie reklamných), fil-
mové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti 
kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-
zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie plesov; organizovanie 
súťaži krásy; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie vedomostných súťaží; organizo-
vanie zábavných súťaži; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štú-
diá (služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on line poskytovanie 
elektronických publikácii (bez možnosti kopíro-
vania); on line vydávanie elektronických kníh, 
novín a časopisov; on line poskytovanie počíta-
čových hier (z počítačových sietí); prenájom vi-
deorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií poskytované 
on line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie seminárov poskytované on line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počítačo-
vej siete; organizovanie a vedenie tvorivých diel-
ni (výučba) poskytované on line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej 
siete; on line poskytovanie digitálnej hudby (bez 
možnosti kopírovania); informácie o možnos-
tiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on line z počítačových databáz ale-
bo internetu; tvorba rozhlasových programov; fo-
tografické reportáže; nahrávanie videopások; vy-
dávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločen-
ských podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; pre-
kladateľské služby; organizovanie zábavných sú-
ťažných hier (okrem reklamných); televízna zá-
bava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, červená, oranžová, modrá, žltá, sivá 
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
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(210) 1263-2017 
(220) 11.5.2017 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; 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; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tla-
čené reklamné materiály; letáky; kancelárske pot-
reby 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 tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; marke-
ting; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analý-
zy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpo-
vede; správa počítačových súborov; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; personálne pora-
denstvo; predvádzanie tovaru; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie re-
klamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamné služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií obchodného alebo re-
klamného charakteru; poskytovanie multimediál-
nych informácií obchodného alebo reklamného  
 

charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií  
a stávkových hier prostredníctvom internetu; or-
ganizovanie a vedenie hier o peniaze; organizo-
vanie elektronických kurzových stávok; organi-
zovanie kurzových stávok; organizovanie kurzo-
vých stávok prostredníctvom internetu; hazardné 
hry (herne); poskytovanie športovísk; tvorba te-
levíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích prog-
ramov; nahrávanie videofilmov; televízna zába-
va; divadelné predstavenia; tvorba divadelných 
alebo iných predstavení; prenájom kinematogra-
fických prístrojov; prenájom osvetľovacích prí-
strojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenie; požičiavanie 
kinematografických filmov; požičiavanie video-
pások; produkcia filmov (nie reklamných); filmo-
vé štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kul-
túry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zá-
bavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie plesov; organizovanie 
súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie vedomostných súťaží; organizo-
vanie zábavných súťaží; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štú-
diá (služby); reportérske služby; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on line vydávanie elektronických kníh, 
novín a časopisov; on line poskytovanie počíta-
čových hier (z počítačových sietí); prenájom vi-
deorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií poskytované 
on line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie seminárov poskytované on line prostred-
níctvom telekomunikačného spojenia alebo počí-
tačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba) poskytované on line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počíta-
čovej siete; on line poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); informácie o mož-
nostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on line z počítačových databáz ale-
bo internetu; tvorba rozhlasových programov; fo-
tografické reportáže; nahrávanie videopások; vy-
dávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločen-
ských podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; prekla- 
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dateľské služby; organizovanie zábavných a sú-
ťažných hier (okrem reklamných); televízna zá-
bava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, žltá, oranžová, hnedá, okrová 
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1266-2017 
(220) 11.5.2017 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné min-
cové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné 
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
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 tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; marke-
ting; obchodný alebo podnikateľský prieskum;  
 

prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analý-
zy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpo-
vede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; personálne pora-
denstvo; predvádzanie tovaru; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie re-
klamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom 
mobilných telefónov; reklamné agentúry; televíz-
na reklama; reklamné služby prostredníctvom 
akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej 
siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronic-
kej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej 
siete; poskytovanie informácií obchodného alebo 
reklamného charakteru; poskytovanie multime-
diálnych informácií obchodného alebo reklamné-
ho charakteru; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; ha-
zardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom ki-
nematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych 
štúdií; prenájom dekorácií na predstavenie; poži-
čiavanie kinematografických filmov; požičiava-
nie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); 
filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti 
kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-
zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie plesov; organizovanie 
súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie vedomostných súťaží; organizo-
vanie zábavných súťaží; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štú-
diá (služby); reportérske služby; vydávanie textov  
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(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); on line vydávanie elektronických kníh, 
novín a časopisov; on line poskytovanie počíta-
čových hier (z počítačových sietí); prenájom vi-
deorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií poskytované 
on line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie seminárov poskytované on line prostred-
níctvom telekomunikačného spojenia alebo počí-
tačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba) poskytované on line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počíta-
čovej siete; on line poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); informácie o mož-
nostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on line z počítačových databáz ale-
bo internetu; tvorba rozhlasových programov; fo-
tografické reportáže; nahrávanie videopások; vy-
dávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločen-
ských podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; pre-
kladateľské služby; organizovanie zábavných  
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú 
účasť divákov; interaktívne zábavné služby s po-
užitím mobilných telefónov; rezervácie vstupe-
niek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, žltá, čierna, biela, modrá, sivá, červená 
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1272-2017 
(220) 23.5.2017 

 11 (511) 9 
(511) 9 - Lítiové batérie; nikel-kadmiové batérie; baté-

rie do vreckových svietidiel; elektrické články  
a batérie; batérie do svietidiel. 

(540) Greencell 
(731) Mountfield, a. s., Mirošovická 697, 251 64 Mni-

chovice, CZ; 
 
 
 
 
 

(210) 1273-2017 
(220) 22.5.2017 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Obuv; odevy; bejzbalové šiltovky. 
(540) 

  
 

(591) tmavosivá, zlatá 
(731) Miščík Štefan, Puškinova 615/1, 083 01 Sabinov, 

SK; Dotsystems s.r.o., Puškinova 615/1, 083 01 
Sabinov, SK; 

 
 

(210) 1292-2017 
(220) 24.5.2017 

 11 (511) 1, 8, 19, 31, 35, 44 
(511) 1 - Hnojivá; chemické hnojivá; bio-hnojivá; kom-

plexné hnojivá; kompost (hnojivo); prípravky na 
hnojenie; anorganické hnojivá; kvapalné hnojivá; 
zmiešané hnojivá; prírodné hnojivá; štepárske 
tmely na stromy; štepárske vosky na stromy. 
8 - Lopatky na sadenie alebo presádzanie; pos-
trekovače na striekanie insekticídov; hrable (ruč-
né náradie); motyky; záhradnícke nožnice; nož-
nice na živé ploty (ručné náradie). 
19 - Kameň; prírodný kameň; umelý kameň; bal-
vany (kamene); obrubníkové kamene; dlažobné 
kamene; kamenné sochy; kamenné murivo; hru-
bý štrk (stavebný materiál); kamenné svietidlá 
(záhradné ozdoby z kameňa); ozdobné kamene 
do akvárií; kamenné ozdoby pre jazierka. 
31 - Semená na siatie; kvetinové cibule; sadeni-
ce; slama na mulčovanie (materiál na prikrytie 
pôdy); čerstvé záhradné bylinky; kríky; sušené 
kvety (na dekoráciu); aranžmány zo sušených 
kvetov; rezané kvety; živé kvety; vence zo ži-
vých kvetov; rastliny; sušené rastliny na dekorá-
ciu; ružové kríky; stromy; prírodné trávniky; 
vence zo živých kvetov; vianočné stromčeky; ih-
ličnaté stromy; ovocné stromy; ihličnaté stromy 
na štepárske účely; zakrpatené stromy v kvetiná-
čoch (bonsaj). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 1,8, 19, 31 tohto zoz-
namu; obchodné sprostredkovateľské služby s to-
varmi uvedenými v triedach 1,8, 19, 31 tohto zo-
znamu; obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triede 44 tohto zoznamu; marketing; 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklamné zásielkové služby, predo-
všetkým pre kvety a kvetiny; poskytovanie ob-
chodných informácií o tovaroch v triede 1, 8, 19, 
31 tohto zoznamu a službách v triede 44 tohto 
zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových 
sietí a internetu. 
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44 - Aranžovanie kvetov; ničenie buriny; ničenie 
škodcov v poľnohospodárstve, záhradníctve a les-
níctve; rastlinné škôlky; údržba trávnikov; zho-
tovovanie vencov; záhradníctvo; poľnohospodár-
ske, záhradnícke a lesnícke služby; záhradkárske 
služby; záhradný design a služby údržby záhrad; 
poskytovanie informácií z oblasti používania 
chemikálií na záhradkárske účely; postrekovanie 
insekticídmi na záhradkárske účely. 

(540) 

  
 

(591) čierna, sivá, zelená 
(731) INOX PROFI, s.r.o., Považany 151, 916 26 Po-

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

 
 

(210) 1306-2017 
(220) 25.5.2017 

 11 (511) 5, 35, 41, 42, 44 
(511) 5 - Testovacie prípravky na lekárske použitie; testy 

genetickej identity obsahujúce činidlá na lekár-
ske použitie; In vitro testy na určenie pohlavia 
dieťaťa; diagnostické prípravky na lekárske po-
užitie; chemické prípravky na diagnostikovanie 
tehotnosti. 
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s farmaceutickými a zdravotníckymi prípravkami 
a s lekárskymi potrebami. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie konferencií. 
42 - Biotechnologické testovanie; konzultácia  
v oblasti laboratórneho testovania; vedecký výs-
kum v oblasti genetiky; laboratórne testovanie; 
laboratórne testovacie služby. 
44 - Zdravotné strediská (služby); nemocnice 
(služby); zdravotnícka starostlivosť; lekárske služ-
by; krvné banky (služby); farmaceutické pora-
denstvo; prenájom zdravotníckeho vybavenia; ume-
lé oplodňovanie; mimotelové oplodňovanie; te-
lemedicínske služby; lekárnické služby (príprava 
predpísaných liekov); zdravotné strediská; zdra-
votné poradenstvo. 

(540) „Sprav si poriadok 
 v ženských veciach“ 
(731) Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK; 

Medicyt, s.r.o., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, 
SK; Nemocničná a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezi-
nok, SK; GYNCARE, s. r. o., Magnezitárska 2/C, 
040 13 Košice, SK; Medirex Servis, s. r. o., Ho-
lubyho 35, 902 01 Pezinok, SK; 

(740) Chudíková Petra, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(210) 1339-2017 
(220) 29.5.2017 

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

diétne látky na lekárske použitie; dezinfekčné 
prípravky; farmaceutické, zverolekárske a lekár-
ske prípravky; náplasti; obväzový materiál; pot-
raviny pre dojčatá. 
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverole-
kárske nástroje a prístroje; nábytok špeciálne na 
lekárske použitie; ortopedické pomôcky; umelé 
končatiny, umelé oči a umelé zuby. 
16 - Tlačené reklamné materiály; tlačoviny; tla-
čené publikácie; knihy; časopisy; periodiká; tla-
čivá lekárskych receptov; učebné pomôcky z ob-
lasti zdravotníctva. 
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpo-
ra predaja (pre tretie osoby); poradenstvo pri or-
ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; prená-
jom predajných automatov; reklama; aranžovanie 
výkladov; obchodné sprostredkovateľské služby; 
poradenské služby v oblasti obchodu s tovarom; 
vydávanie reklamných textov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie inzertných 
oznamov; obchodné sprostredkovanie lekárskych 
a zdravotnícky ch služieb. 
41 - Filmová tvorba okrem reklamnej; informácie 
o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích benefičných podujatí; organizova-
nie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie 
prednášok; školenia; vzdelávanie, vyučovanie; vy-
dávanie kníh; vydávanie textov okrem reklam-
ných alebo náborových. 
44 - Akupunktúra; lekárske služby v oblasti anes-
téziológie a resuscitácie; aromaterapeutické služ-
by; lekárske služby v oblasti cievnej chirurgie; 
lekárske služby v oblasti dermatovenerológie; far-
maceutické poradenstvo; fyzioterapia; starostli-
vosť o hygienu a krásu ľudí; lekárske služby  
v oblasti plastickej chirurgie; lekárske služby  
v oblasti kozmetickej chirurgie; lekárske služby  
v oblasti estetickej chirurgie; služby krvných 
bánk; verejné kúpele (na hygienické účely); le-
kárske služby; lekárnické služby (príprava pred-
písaných liekov); lekárske služby v oblasti liečby 
črevnej dysbiosy; lekárske služby v oblasti liečby 
porúch imunity; lekárske služby v oblasti liečby 
alergických chorôb; lekárske služby v oblasti lieč-
by depresívnych stavov a únavového syndrómu; 
lekárske služby v oblasti liečby chronických 
ochorení; lekárske služby v oblasti liečby bolestí 
chrbtice a kĺbov; masáže; nemocnice (služby); sa-
natóriá; odborné poradenstvo v oblasti zdravot-
níckej starostlivosti; ošetrovateľské služby; le-
kárske služby v oblasti pediatrie; poradenstvo  
v oblasti zdravia a zdravej výživy; prenájom le-
kárskeho vybavenia; prenájom zdravotníckeho 
vybavenia; lekárske služby v oblasti prevencie 
nádorových chorôb; rehabilitačné služby; zdra-
votnícka starostlivosť; sanatóriá; služby chiro- 
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praktikov; psychologické služby; zdravotné stre-
diská (služby); služby optikov; služby zdravot-
níckej starostlivosti v oblasti dermatológie a koz-
metickej starostlivosti o pokožku; zubné lekárstvo; 
telemedicínske služby; lekárske služby v oblasti 
úrazovej chirurgie; zdravotné strediská; zdravot-
nícka starostlivosť; zotavovne. 

(540) GV Klinik 
(731) CHABAD s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, SK; 
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK; 

 
 

(210) 1341-2017 
(220) 22.5.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); elek-

tronické periodiká (sťahovateľné); elektronické 
knihy (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; optické kompaktné zá-
znamové disky (CD, DVD). 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (pe-
riodiká); katalógy; brožúry; tlačené informačné 
materiály; prospekty; plagáty; tlačené ilustrácie; 
fotografie (tlačoviny). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zozna-
mu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zozna-
mu poskytované prostredníctvom internetu; mar-
keting; on line obchodné sprostredkovateľské 
služby; podpora predaja (pre tretie osoby); on li-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; zásielkové reklamné služ-
by; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vy-
dávanie reklamných textov; aktualizovanie rek-
lamných materiálov; rozširovanie reklamných ale-
bo inzertných oznamov; obchodné sprostredko-
vateľské služby s tovarmi uvedenými v triedach 
9 a 16 tohto zoznamu; obchodné sprostredkova-
nie služieb uvedených v triedach 38, 39 a 41 toh-
to zoznamu. 
38 - Poskytovanie on line prístupu do databáz; 
prenos správ a informácií, tlačovín, ankiet a sú-
ťaží, audiovizuálnych diel, časopisov, periodík, 
textových správ, zvukových a zvukovo-obrazo-
vých v elektronickej podobe, prostredníctvom po-
čítačovej siete a satelitov (telekomunikačné služby). 
39 - Doručovacie služby; distribúcia tovarov na do-
bierku; distribúcia tlačiarenských výrobkov a in-
formácií nahraných na nosičoch; balenie tovarov; 
sprostredkovanie dopravy. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vy-
dávanie textov spolu s ilustráciami, fotografiami 
a inými obrazovými materiálmi (okrem reklam- 
ných); písanie textov okrem reklamných; vydá-
vanie CD-ROM titulov (okrem reklamných); tvor-
ba audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo- 
-obrazových záznamov, vrátane ich elektronickej 
podoby (okrem reklamných); on line vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); on line 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož- 
nosti kopírovania); vzdelávacie a zábavné klubo- 
 
 

vé služby; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav zameraných na verejnú prezentá-
ciu umeleckých a literárnych diel. 

(540) SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ 
(731) Slovenský spisovateľ, akciová spoločnosť, Vaj-

norská 128, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1342-2017 
(220) 22.5.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); elek-

tronické periodiká (sťahovateľné); elektronické 
knihy (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; optické kompaktné záz-
namové disky (CD, DVD). 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy (pe-
riodiká); katalógy; brožúry; tlačené informačné 
materiály; prospekty; plagáty; tlačené ilustrácie; 
fotografie (tlačoviny). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zozna-
mu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zozna-
mu poskytované prostredníctvom internetu; mar-
keting; on line obchodné sprostredkovateľské 
služby; podpora predaja (pre tretie osoby); on li-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; zásielkové reklamné 
služby; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
vydávanie reklamných textov; aktualizovanie re-
klamných materiálov; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; obchodné sprostred-
kovateľské služby s tovarmi uvedenými v trie-
dach 9 a 16 tohto zoznamu; obchodné sprostred-
kovanie služieb uvedených v triedach 38, 39 a 41 
tohto zoznamu. 
38 - Poskytovanie on line prístupu do databáz; 
prenos správ a informácií, tlačovín, ankiet a sú-
ťaží, audiovizuálnych diel, časopisov, periodík, 
textových správ, zvukových a zvukovo-obrazových 
v elektronickej podobe, prostredníctvom počíta-
čovej siete a satelitov (telekomunikačné služby). 
39 - Doručovacie služby; distribúcia tovarov na 
dobierku; distribúcia tlačiarenských výrobkov  
a informácií nahraných na nosičoch; balenie to-
varov; sprostredkovanie dopravy. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vy-
dávanie textov spolu s ilustráciami, fotografiami 
a inými obrazovými materiálmi (okrem reklam-
ných); písanie textov okrem reklamných; vydá-
vanie CD-ROM titulov (okrem reklamných); 
tvorba audiovizuálnych diel, zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov, vrátane ich elektro-
nickej podoby (okrem reklamných); on line vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
on line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); vzdelávacie a zá-
bavné klubové služby; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav zameraných na verej-
nú prezentáciu umeleckých a literárnych diel. 
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(540) 

  
 

(731) Slovenský spisovateľ, akciová spoločnosť, Vaj-
norská 128, 831 04 Bratislava, SK; 

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

(210) 1353-2017 
(220) 9.6.2017 

 11 (511) 11, 44 
(511) 11 - UV-lampy nie na lekárske použitie. 

44 - Soláriá (služby). 
(540) 

  
(731) beBROWN s.r.o., Komenského 1, 982 01 Tornala, 

SK; 
 
 

(210) 1399-2017 
(220) 30.5.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá; farmaceutické prípravky humánne. 

(540) VALITAV 
(731) Zentiva Group, a.s., U Kabelovny 130, 102 37 

Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1400-2017 
(220) 31.5.2017 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody (nápoje); pramenité vody 

(nápoje); stolové vody; limonády; nealkoholické 
šumivé nápoje; ochutené minerálne vody; neal-
koholické nápoje; prípravky na výrobu minerál-
nej vody; prípravky na výrobu prírodnej alebo 
perlivej vody (minerálnej alebo neminerálnej); 
ovocné nealkoholické nápoje; zeleninové neal-
koholické nápoje; sódová voda (sifón); nealkoho-
lické ovocné výťažky; nealkoholické zeleninové 
výťažky. 

(540) Mlýnský pramen 
 
 
 

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

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

 
 

(210) 1433-2017 
(220) 8.6.2017 

 11 (511) 6, 7, 11, 12, 35, 37, 39, 40, 42 
(511) 6 - Oceľové stožiare; kovové závory; kovové 

stožiare; kovové tyče; kovové vystužovacie ma-
teriály do betónu; kovové zarážky okien; kovové 
zarážky dverí; kovové podložky; kovové krúžky; 
kovové prstence; dverové závesy; kovové po-
dlahové dlaždice; ostnatý drôt; tyče kovových 
zábradlí; kovové uzávery na debny a skrinky; 
kovové skrutky s maticou ; kovové príruby; ko-
vové dvere; kovové napínadlá remeňov ; kovové 
schodiská ; kovania pre stavebníctvo; kovové 
prenosné stavby ; kovové schody; kovové kladky 
(nie časti strojov); kovové stropy; kovové po-
dlahy; kovové obklady pre stavebníctvo; kovové 
výplne dverí; kovové stropné nosníky; napínadlá 
drôtov; kovové konštrukcie prenosných sklení-
kov; kovové turnikety; kovové voliéry (staveb-
níctvo); kovové kabíny na striekanie farieb; ko-
vové nádrže na tekuté palivá; kovové stavebné 
konštrukcie; kovové flotačné kontajnery; vodiace 
kladky na posuvné dvere; kovové poklopy ; na-
pínače na kovové pásy ; kovové stojany na sudy; 
kovové násypníky (nie mechanické); kovové skrinky 
na náradie (prázdne); kovové debny na náradie 
(prázdne); kovové schodíky; kovové vaňové dr-
žadlá ; kovové skladacie dvere. 
7 - Hriadeľové spojky (stroje); miešadlá (stroje); 
triediace stroje; hriadele strojov; kľukové hriade-
le; prevodové hriadele, nie do pozemných vozi-
diel; miešačky; podstavce pod píly (časti stro-
jov); pásy na dopravníky; pásové dopravníky; 
maselnice; bubny (časti strojov); skrine (klietky, 
schránky) strojov; podstavce (stojany, rámy) stro-
jov; mlyny (stroje); mláťačky; trepacie, vyklepá- 
vacie stroje; betónové miešačky (stroje); drevo-
obrábacie stroje; premývacie stroje; plničky fliaš; 
kryty (časti strojov); žmýkačky; mastenice (časti 
strojov); centrifúgy, odstredivky (stroje); odstre-
divé mlyny; odstredivé čerpadlá; stroje na lúpa-
nie obilia; frézovačky (stroje); kladkostroje; rad-
lice; ohýbačky (stroje); elektrické nožnice na 
plech; elektrické nožnice; strojové sekáče; spoj-
ky, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); striha-
cie stroje; rezacie stroje; preosievacie zariadenia; 
valce strojov; valce do valcovacích stolíc; prie-
myselné triediace stroje; mechanické výsypky; 
rezacie stroje; mechanické navíjacie zariadenia; 
obilné triediče; spojky nie do pozemných vozi-
diel; baliace stroje; stroje na ťahanie kovov; fil-
trovacie stroje; upínacie zariadenia, upínacie vre-
tená (časti strojov); upchávky (časti strojov); vo-
diace zariadenia (časti strojov); brány (poľno-
hospodárske náradie); tlačiarenské dosky; tlačia-
renské stroje; polygrafické lisy; tlačiarenské val-
ce (časti tlačiarenských strojov); mliekarské stro-
je; rezačky na slamu, sečkovice; nitelnice tkáč-
skych strojov; hriadele, kľuky, páky (časti stro-
jov); pracie a premývacie zariadenia; zariadenia 
na umývanie automobilov; obrábacie stroje; pre-
vody, nie do pozemných vozidiel; kovoobrábacie  
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stroje; drviace stroje; banské vrtáky; stroje na 
spracovanie rudy; obilné mlyny (stroje); mixéry 
(stroje); formovacie, profilovacie stroje; voľno-
bežky, nie do pozemných vozidiel; stroje a prí-
stroje na čistenie (elektrické); odsávacie stroje na 
priemyselné použitie; nástroje (časti strojov); dr-
žiaky nástrojov (časti strojov); baliace stroje; 
stroje na miesenie; vŕtacie stroje; polygrafické li-
sy; pneumatické dopravníky; dierkovače do dier-
kovacích strojov; dierovače, dierkovacie stroje; 
elektrické stroje a prístroje na leštenie; lisy (prie-
myselné stroje); odvádzače kondenzátu; cestné 
stavebné stroje; zatavovacie stroje na priemysel-
né použitie; stoly alebo upínacie dosky na stroje; 
ochranné kryty (časti strojov); klzné podstavce 
(časti strojov); ložiskové čapy (časti strojov); 
prevody strojov; dopravníky (stroje); navijaky; 
turbíny (nie do pozemných vozidiel); príklopy 
(časti tlačiarenských lisov); polygrafické stroje; 
drviče odpadu (stroje); riadiace mechanizmy 
strojov a motorov; parné generátory alebo kotly 
(stroje); ozubené prevody (nie do pozemných vo-
zidiel); redukčné súkolesia (nie do pozemných 
vozidiel); deliace stroje; výmenníky tepla (časti 
strojov); hydraulický riadiaci mechanizmus stro-
jov, motorov a hnacích strojov; pneumatický ria-
diaci mechanizmus strojov a motorov; kardanové 
spojky; baliace stroje; priemyselné vibrátory (stroje); 
lisy na ovocie; stroje na spracovanie plastov; 
mobilné drviace stroje; zhutňovacie stroje (ubí-
jadlá); pákové ovládače (súčasti strojov) okrem 
ovládačov na hranie hier. 
11 - Teplovzdušné rúry; prístroje na chladenie 
vzduchu; medziprehrievače vzduchu; ohrievače 
vzduchu; teplovzdušné zariadenia; prístroje na 
teplovzdušný kúpeľ; chladiace prvky do pecí; 
vykurovacie telesá; vykurovacie zariadenia, vy-
hrievacie zariadenia; nakladače do pecí; prepla-
chovacie kontajnery; kotlové rúry do vykurova-
cích zariadení; vyhrievacie telesá; sušičky (prí-
stroje); zariadenia na sušenie; prístroje a zariade-
nia na sušenie. 
12 - Visuté dopravníky; spojky pozemných vozi-
diel; ozubené kolesá a ozubené prevody do po-
zemných vozidiel; prevodové hriadele do po-
zemných vozidiel; kolieska na vozíky. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; po-
skytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; po-
radenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie to-
varu; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné po-
sudky efektívnosti podnikov; obchodné odhady; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; po-
radenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; subdodávateľské služby  
 

(obchodné služby); poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transak-
cií pre tretie osoby; online poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov 
a služieb; podnikové riadenie refundovaných 
programov (pre tretie osoby). 
37 - Inštalácia, údržba a opravy strojov; opravy 
púmp a čerpadiel; inštalácie a opravy chladiacich 
zariadení; opravy opotrebovaných alebo poško-
dených motorov; opravy opotrebovaných alebo 
poškodených strojov. 
39 - Automobilová doprava; dovoz, doprava; do-
ručovanie tovarov; doprava, preprava; sprostred-
kovanie dopravy. 
40 - Obrusovanie; frézovanie; obrábanie kovov; 
pílenie; recyklácia odpadu; informácie o úprave  
a spracovaní materiálov; konečná úprava po-
vrchov (mechanická alebo chemická); spracova-
nie odpadu (transformácia). 
42 - Technický výskum; skúšky materiálov; štú-
die technických projektov; inžinierska činnosť; 
strojársky výskum; kalibrácia; vedecký výskum; 
technologické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená 
(731) Klocháň Jozef, Ing., Slovenské Pravno 16, 038 22 

Slovenské Pravno, SK; 
 
 

(210) 1451-2017 
(220) 31.5.2017 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody (nápoje); pramenité vody 

(nápoje); stolové vody; limonády; nealkoholické 
šumivé nápoje; ochutené minerálne vody; neal-
koholické nápoje; prípravky na výrobu minerál-
nej vody; prípravky na výrobu prírodnej alebo 
perlivej vody (minerálnej alebo neminerálnej); 
ovocné nealkoholické nápoje; zeleninové neal-
koholické nápoje; sódová voda (sifón); nealkoho-
lické ovocné výťažky; nealkoholické zeleninové 
výťažky. 

(540) MAGNESIA Extra 
(731) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 01 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1452-2017 
(220) 31.5.2017 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody (nápoje); pramenité vody 

(nápoje); stolové vody; limonády; nealkoholické 
šumivé nápoje; ochutené minerálne vody; neal-
koholické nápoje; prípravky na výrobu minerál-
nej vody; prípravky na výrobu prírodnej alebo 
perlivej vody (minerálnej alebo neminerálnej); 
ovocné nealkoholické nápoje; zeleninové neal- 
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 koholické nápoje; sódová voda (sifón); nealkoho-
lické ovocné výťažky; nealkoholické zeleninové 
výťažky. 

(540) 

  
 

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

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

 
 

(210) 1460-2017 
(220) 7.6.2017 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Mliečne výrobky. 
(540) 

  
 

(591) Svetlozelená, čierna, zlatá, biela 
(731) BAPE FOOD trade s.r.o., Ovocinárska 51, 083 01 

Sabinov, SK; 
 
 

(210) 1463-2017 
(220) 6.6.2017 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Mliečne výrobky. 
(540) 

  
 

(591) zelená, červená, biela 
 

(731) BAPE FOOD trade s.r.o., Ovocinárska 51, 083 01 
Sabinov, SK; 

 
 

(210) 1471-2017 
(220) 12.6.2017 

 11 (511) 16, 35, 36, 38, 41, 42 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske 

potreby; tlačené publikácie; fotografie; noviny; 
časopisy (periodiká); knihy; brožúry; príručky; 
prospekty; ročenky; katalógy; albumy; atlasy; bla-
hoprajné pohľadnice; tlačivá (formuláre); kalen-
dáre; komiksy; listový papier; mapy; nálepky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ad-
resné lepiace štítky; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); plagáty; grafické rep-
rodukcie; papiernický tovar a písacie potreby; le-
pidlá na papier a na použitie v domácnosti; pot-
reby pre výtvarníkov a návrhárov; písacie stroje  
a kancelárske potreby (okrem nábytku); kopíro-
vacie zariadenia; plastové fólie na balenie; papie-
rové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; 
papierové obrúsky (prestieranie); papierové ob-
rusy; stolové prestieranie z papiera; papierové 
obrusy; papierové utierky; toaletný papier; samo-
lepiaci papier; papierové podložky pod poháre; 
baliaci papier; papierové utierky; papierové ser-
vítky; maľovanky; písacie potreby; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; ceruzky; 
držiaky na písacie potreby; zošity; poznámkové  
zošity; peračníky, puzdrá na perá; pohľadnice; 
záložky do kníh; plniace perá; perá (kancelárske 
potreby); školské potreby (papiernický tovar); 
pútače z papiera alebo lepenky; netextilné etikety 
okrem textilných. 
35 - Poradenské služby v podnikovom manaž-
mente pri predaji tovarov a služieb; obchodný 
manažment; poskytovanie pomoci pri riadení ob-
chodnej činnosti; poradenstvo súvisiace s riade-
ním obchodnej činnosti a podnikov; personálny 
manažment; manažment ľudských zdrojov; nábor 
zamestnancov a obsadzovanie pracovných miest; 
obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; 
pomoc pri riadení obchodnej spoločnosti; kance-
lárske práce; obchodná administratíva; organizo-
vanie výstav na reklamné a obchodné účely; roz-
širovanie reklamných oznamov; predvádzanie to-
varu; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; vy-
dávanie reklamných textov; vzťahy s verejnos-
ťou; televízna reklama; reklamné agentúry; orga-
nizovanie reklamných hier na podporu predaja 
(pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; poskytovanie obchodných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; ob-
chodné plánovanie; obchodné odhady; marketin-
gový prieskum; obchodný výskum; prieskum tr-
hu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklam-
ných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); 
spracovanie textov; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby prostredníctvom katalógov; inzertné 
služby; marketing; podnikateľské informácie; do-
jednávanie obchodných transakcií (pre tretie oso-
by); poskytovanie reklamných multimediálnych  
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informácií; poradenstvo a pomoc v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; aran-
žovanie nákupných centier; obchodné sprostred-
kovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41, 
42 tohto zoznamu; komerčné informačné agentú-
ry; obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spo-
ločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie 
premietania filmov; obchodné sprostredkovanie 
reštauračných a kaviarenských služieb; maloob-
chodné alebo veľkoobchodné služby s toaletnými 
potrebami, s čistiacimi potrebami na osobné po- 
užitie, s parfumami, s kozmetickými prípravkami, 
s prípravkami na starostlivosť o pokožku, s far-
maceutickými a hygienickými prípravkami, s ús-
tnymi vodami, s prípravkami starostlivosti o zdra-
vie a prípravkami na osobnú starostlivosť, s kľú-
čenkami, so zámkami, so stavebným materiálom, 
s drobným železiarskym tovarom, s prístrojmi na 
nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo 
obrazu, s magnetickými nosičmi údajov, so záz-
namovými diskami, s počítacími strojmi a zaria-
deniami na spracovanie údajov, s počítačmi, s or-
topedickými pomôckami, so zariadeniami na os-
vetľovanie, vykurovanie, varenie, chladenie a su-
šenie, s nábytkom, s rámami, s holiacimi stroj-
čekmi, s elektrickými holiacimi strojčekmi, so ži-
letkami, so zubnými kefkami, s elektrickými zub-
nými kefkami, s hrebeňmi, so špongiami, s rámik-
mi na fotografie a obrázky, so zrkadlami, s do-
mácim riadom a nádobami, s výrobkami zo skla, 
porcelánu alebo keramiky, s príbormi a stolovým  
prestieraním, s klenotníckymi výrobkami, s hodi-
nárskymi výrobkami a s chronometrami, s papie-
rom, s kartónom, s tlačovinami, s knihami, s ča-
sopismi, s plagátmi, s novinami, s papiernickým 
tovarom, s písacími potrebami, s hracími karta-
mi, s kuframi a s cestovnými taškami, s dážd-
nikmi, s vychádzkovými palicami, s vakmi a taš-
kami, s textilným tovarom, s odevmi, s pokrýv-
kami hlavy, s obuvou, s kobercami, s rohožkami, 
s rohožami, s linoleom a inými podlahovými kry-
tinami, s tapetami, s hrami, s hračkami, s telo-
cvičnými a športovými potrebami, s vianočnými 
dekoráciami, s vianočnými stromčekmi, s potra-
vinami, s nápojmi, s konzervovanými potravina-
mi, s mäsom, s mäsovými výrobkami, s poľno-
hospodárskymi, záhradníckymi a lesnými pro-
duktmi, s rastlinami a kvetmi, s jedlami rýchleho 
občerstvenia, s cukrovinkami, s čerstvým ovo-
cím, s čerstvou zeleninou, s alkoholickými, s ne-
alkoholickými nápojmi, s pivom, s tabakom,  
s cigaretami, s fajčiarskymi potrebami, so zápal-
kami prostredníctvom internetu. 
36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; 
prenájom kancelárskych priestorov; sprostredko-
vanie nehnuteľností; realitné kancelárie; správa 
nehnuteľností; finančné odhady nehnuteľností; fi-
nančný lízing (predaj na splátky); kapitálové in-
vestície; sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
de 36 tohto zoznamu; poradenstvo a pomoc v ob-
lasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; spravodajské agen-
túry; telegrafická komunikácia; telefonická komu-
nikácia; komunikácia prostredníctvom televízne-
ho vysielania; posielanie telegramov; komuniká-
cia prostredníctvom internetu; rozhlasové vysie-
lanie; televízne vysielanie; televízne vysielanie  
 
 

prostredníctvom satelitov; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; komunikácia 
prostredníctvom optických sietí; poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom počítačov; služby elektronickej poš-
ty; poradenstvo a pomoc v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; organizovanie vzdelávacích kurzov; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizova-
nie vzdelávacích výcvikov; organizovanie a ve-
denie školení; vydávanie textov okrem reklam-
ných; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných 
periodických publikácií okrem reklamných; tvor-
ba videofilmov; požičiavanie videopások; premie-
tanie kinematografických filmov; pózovanie mo-
delov výtvarným umelcom; online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie 
seminárov; poskytovanie športovísk; tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; rezervácie 
vstupeniek na predstavenia; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); fotografické repor-
táže; fotografovanie; online poskytovanie počíta-
čových hier (z počítačových sietí); informácie  
o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach 
rekreácie; prenájom klziskových plôch; služby 
nákupno-zábavného centra (zábava); diskotéky 
(služby); služby golfových ihrísk v uzavretých 
priestoroch; služby golfových trenažérov v uzav- 
retých priestoroch; výchovno-zábavné klubové 
služby; zábavné parky (služby); poradenské, 
konzultačné a informačné služby týkajúce sa slu-
žieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; pora-
denstvo a pomoc v oblasti služieb uvedených  
v triede 41 tohto zoznamu; detské škôlky (vzde-
lávanie) (zriadené v nákupných centrách). 
42 - Grafické dizajnérstvo; navrhovanie interiérov 
reštaurácií, kancelárií alebo miest určených na 
nákupy, konferencie, semináre a výstavy; navr-
hovanie interiérov; architektonické poradenstvo; 
architektonické služby; geodézia (zememerač-
stvo); tvorba počítačového softvéru; údržba počí-
tačového softvéru; testovanie počítačového soft-
véru; analyzovanie počítačových softvérových 
systémov a programov; tvorba a udržiavanie we-
bových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na 
počítačových stránkach (webových stránkach); 
počítačové programovanie; vývoj počítačového 
softvéru a počítačových systémov; poskytovanie 
služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu on-
line formou z počítačovej databázy alebo z inter-
netu; poradenstvo a pomoc v oblasti služieb uve-
dených v triede 42 tohto zoznamu. 

(540) ZWIRN FABRIK 
(731) YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bra-

tislava, SK; 
(740) YIT Slovakia a.s., Bratislava, SK; 
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(210) 1473-2017 
(220) 12.6.2017 

 11 (511) 16, 35, 36, 38, 41, 42 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske 

potreby; tlačené publikácie; fotografie; noviny; 
časopisy (periodiká); knihy; brožúry; príručky; 
prospekty; ročenky; katalógy; albumy; atlasy; bla-
hoprajné pohľadnice; tlačivá (formuláre); kalen-
dáre; komiksy; listový papier; mapy; nálepky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ad-
resné lepiace štítky; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); plagáty; grafické rep-
rodukcie; papiernický tovar a písacie potreby; le-
pidlá na papier a na použitie v domácnosti; po-
treby pre výtvarníkov a návrhárov; písacie stroje 
a kancelárske potreby (okrem nábytku); kopíro-
vacie zariadenia; plastové fólie na balenie; papie-
rové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; 
papierové obrúsky (prestieranie); papierové ob-
rusy; stolové prestieranie z papiera; papierové 
obrusy; papierové utierky; toaletný papier; samo-
lepiaci papier; papierové podložky pod poháre; 
baliaci papier; papierové utierky; papierové ser-
vítky; maľovanky; písacie potreby; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; ceruzky; 
držiaky na písacie potreby; zošity; poznámkové 
zošity; peračníky, puzdrá na perá; pohľadnice; 
záložky do kníh; plniace perá; perá (kancelárske 
potreby); školské potreby (papiernický tovar); 
pútače z papiera alebo lepenky; netextilné etikety 
okrem textilných. 
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmen-
te pri predaji tovarov a služieb; obchodný ma-
nažment; poskytovanie pomoci pri riadení ob-
chodnej činnosti; poradenstvo súvisiace s riade-
ním obchodnej činnosti a podnikov; personálny 
manažment; manažment ľudských zdrojov; nábor 
zamestnancov a obsadzovanie pracovných miest; 
obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; 
pomoc pri riadení obchodnej spoločnosti; kance-
lárske práce; obchodná administratíva; organizo-
vanie výstav na reklamné a obchodné účely; roz-
širovanie reklamných oznamov; predvádzanie to-
varu; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; vy-
dávanie reklamných textov; vzťahy s verejnos-
ťou; televízna reklama; reklamné agentúry; orga-
nizovanie reklamných hier na podporu predaja 
(pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; poskytovanie obchodných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; obchod-
né plánovanie; obchodné odhady; marketingový 
prieskum; obchodný výskum; prieskum trhu; 
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spra-
covanie textov; obchodné sprostredkovateľské 
služby prostredníctvom katalógov; inzertné služ-
by; marketing; podnikateľské informácie; dojed-
návanie obchodných transakcií (pre tretie osoby); 
poskytovanie reklamných multimediálnych in-
formácií; poradenstvo a pomoc v oblasti služieb 
uvedených v triede 35 tohto zoznamu; aranžova-
nie nákupných centier; obchodné sprostredkova-
nie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41, 42 
tohto zoznamu; komerčné informačné agentúry;  
 

obchodné sprostredkovanie kultúrnych a spolo-
čenských podujatí; obchodné sprostredkovanie 
premietania filmov; obchodné sprostredkovanie 
reštauračných a kaviarenských služieb; maloob-
chodné alebo veľkoobchodné služby s toaletnými 
potrebami, s čistiacimi potrebami na osobné pou-
žitie, s parfumami, s kozmetickými prípravkami, 
s prípravkami na starostlivosť o pokožku, s far-
maceutickými a hygienickými prípravkami, s ús-
tnymi vodami, s prípravkami starostlivosti o zdra-
vie a prípravkami na osobnú starostlivosť, s kľú-
čenkami, so zámkami, so stavebným materiálom, 
s drobným železiarskym tovarom, s prístrojmi na 
nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo 
obrazu, s magnetickými nosičmi údajov, so záz-
namovými diskami, s počítacími strojmi a zaria-
deniami na spracovanie údajov, s počítačmi, s or-
topedickými pomôckami, so zariadeniami na 
osvetľovanie, vykurovanie, varenie, chladenie  
a sušenie, s nábytkom, s rámami, s holiacimi 
strojčekmi, s elektrickými holiacimi strojčekmi, 
so žiletkami, so zubnými kefkami, s elektrickými 
zubnými kefkami, s hrebeňmi, so špongiami,  
s rámikmi na fotografie a obrázky, so zrkadlami, 
s domácim riadom a nádobami, s výrobkami zo 
skla, porcelánu alebo keramiky, s príbormi a sto-
lovým prestieraním, s klenotníckymi výrobkami, 
s hodinárskymi výrobkami a s chronometrami,  
s papierom, s kartónom, s tlačovinami, s kniha-
mi, s časopismi, s plagátmi, s novinami, s papier-
nickým tovarom, s písacími potrebami, s hracími 
kartami, s kuframi a s cestovnými taškami, s dáž-
dnikmi, s vychádzkovými palicami, s vakmi a taš-
kami, s textilným tovarom, s odevmi, s pokrýv-
kami hlavy, s obuvou, s kobercami, s rohožkami, 
s rohožami, s linoleom a inými podlahovými kry-
tinami, s tapetami, s hrami, s hračkami, s telo-
cvičnými a športovými potrebami, s vianočnými 
dekoráciami, s vianočnými stromčekmi, s potra-
vinami, s nápojmi, s konzervovanými potravina-
mi, s mäsom, s mäsovými výrobkami, s poľno-
hospodárskymi, záhradníckymi a lesnými pro-
duktmi, s rastlinami a kvetmi, s jedlami rýchleho 
občerstvenia, s cukrovinkami, s čerstvým ovo-
cím, s čerstvou zeleninou, s alkoholickými, s ne-
alkoholickými nápojmi, s pivom, s tabakom, s ci-
garetami, s fajčiarskymi potrebami, so zápalkami 
prostredníctvom internetu. 
36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; 
prenájom kancelárskych priestorov; sprostredko-
vanie nehnuteľností; realitné kancelárie; správa 
nehnuteľností; finančné odhady nehnuteľností; 
finančný lízing (predaj na splátky); kapitálové in-
vestície; sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
de 36 tohto zoznamu; poradenstvo a pomoc v ob-
lasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; spravodajské agen-
túry; telegrafická komunikácia; telefonická ko-
munikácia; komunikácia prostredníctvom televíz-
neho vysielania; posielanie telegramov; komuni-
kácia prostredníctvom internetu; rozhlasové vy-
sielanie; televízne vysielanie; televízne vysiela-
nie prostredníctvom satelitov; komunikácia pro-
stredníctvom počítačových terminálov; komuni-
kácia prostredníctvom optických sietí; poskyto-
vanie užívateľského prístupu do svetovej počíta-
čovej siete; prenos správ a obrazových informácií  
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prostredníctvom počítačov; služby elektronickej 
pošty; poradenstvo a pomoc v oblasti služieb uve-
dených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; organizovanie vzdelávacích kurzov; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizova-
nie vzdelávacích výcvikov; organizovanie a ve-
denie školení; vydávanie textov okrem reklam-
ných; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných 
periodických publikácií okrem reklamných; tvor-
ba videofilmov; požičiavanie videopások; pre-
mietanie kinematografických filmov; pózovanie 
modelov výtvarným umelcom; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a ve-
denie seminárov; poskytovanie športovísk; tvor-
ba rozhlasových a televíznych programov; rezer-
vácie vstupeniek na predstavenia; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); fotografické 
reportáže; fotografovanie; online poskytovanie 
počítačových hier (z počítačových sietí); infor-
mácie o možnostiach zábavy; informácie o mož-
nostiach rekreácie; prenájom klziskových plôch; 
služby nákupno-zábavného centra (zábava); dis-
kotéky (služby); služby golfových ihrísk v uzav-
retých priestoroch; služby golfových trenažérov 
v uzavretých priestoroch; výchovno-zábavné klu-
bové služby; zábavné parky (služby); poraden-
ské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa 
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; 
poradenstvo a pomoc v oblasti služieb uvedených 
v triede 41 tohto zoznamu; detské škôlky (vzde-
lávanie) (zriadené v nákupných centrách). 
42 - Grafické dizajnérstvo; navrhovanie interiérov 
reštaurácií, kancelárií alebo miest určených na 
nákupy, konferencie, semináre a výstavy; navr-
hovanie interiérov; architektonické poradenstvo; 
architektonické služby; geodézia (zememerač-
stvo); tvorba počítačového softvéru; údržba počí-
tačového softvéru; testovanie počítačového soft-
véru; analyzovanie počítačových softvérových 
systémov a programov; tvorba a udržiavanie we-
bových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na 
počítačových stránkach (webových stránkach); 
počítačové programovanie; vývoj počítačového 
softvéru a počítačových systémov; poskytovanie 
služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu on-
line formou z počítačovej databázy alebo z inter-
netu; poradenstvo a pomoc v oblasti služieb uve-
dených v triede 42 tohto zoznamu. 

(540) ZWIRN 
(731) YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1479-2017 
(220) 12.6.2017 

 11 (511) 14, 41, 42 
(511) 14 - Šperky, drahokamy; umelecké diela z drahých 

kovov; hodinárske výrobky a chronometre. 
41 - Vzdelávanie; organizovanie výcvikov, kurzov; 
školenia; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
42 - Služby vedecké a technologické; vedecký 
výskum; priemyselné analýzy a priemyselný vý-
skum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvé-
ru a softvéru. 
 

(540) EgoBox 
(731) Kovács Michal, Ing., PhD., Belinského 25, 851 01 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1488-2017 
(220) 12.6.2017 

 11 (511) 6, 19, 35 
(511) 6 - Kovové okenné rámy; kovové okenné krídla; 

kovové opláštenia okien; kovanie na okná; kova-
né dverové súčasti; kovové okná; kovové zámky 
pre okná; kovové dvere; kovové brány; kovové 
okenice; hliníkové dvere; kovové pancierové 
dvere. 
19 - Drevo (polotovar); spracované drevo; okná 
(nekovové); okenné rámy (nekovové); okenné 
rámy z dreva plátované hliníkom; dvere z dreva 
plátované hliníkom; okenice (nekovové); drevené 
dvere; vonkajšie dvere (nekovové); vnútorné 
dvere (nekovové); drevené dvere na budovy; 
sklenené dvere na budovy; plastové dvere na bu-
dovy; zárubne (nekovové). 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; veľ-
koobchodné a maloobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triedach 6 a 19 tohto zoznamu; re-
klama; podpora predaja (pre tretie osoby) všet-
kými druhmi médií; inzercia všetkými druhmi 
médií; marketing; prieskum trhu; maloobchodné 
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triedach 6 a 19 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom. 

(540) 

  
(591) čierna, biela, zelená 
(731) Varga Gejza, Ing., DREVAR, Dolné Obdokov- 

ce 603, 951 02 Dolné Obdokovce, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 1500-2017 
(220) 12.6.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Víno. 

(540) MOGEN DAVID 
(731) BARTEX BARTOL spólka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością spólka komandytowa, Paproć 111, 
PL-64-300 Nowy Tomyśl, PL; 

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

 
 

(210) 1508-2017 
(220) 5.6.2017 

 11 (511) 5, 32 
(511) 5 - Diétne nápoje na lekárske použitie. 

32 - Ovocné a zeleninové džúsy; ovocné a zele-
ninové sirupy; nealkoholické nápoje; nealkoho-
lické nápoje obohatené vitamínmi alebo mine-
rálmi; nealkoholické iónové nápoje; nealkoholic-
ké energetické nápoje; proteínové nealkoholické 
nápoje; jelly drinks (želatínové nealkoholické  
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nápoje); prípravky na výrobu nápojov; príchute 
na výrobu nápojov; koncentráty na výrobu neal-
koholických nápojov; sirupy na výrobu nápojov; 
tablety a prášky na prípravu šumivých nealkoho-
lických nápojov; ovocné a zeleninové nealkoho-
lické nápoje; nealkoholické nápoje s ovocnou 
alebo zeleninovou príchuťou; minerálne vody (ná-
poje); sýtené vody (nápoje); sódová voda (sifón); 
stolová voda; šumivé nealkoholické nápoje; mie-
šané nealkoholické nápoje; paradajkový džús 
(nápoj); nealkoholické aperitívy. 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, čierna, biela, sivá, ružová 
(731) GRUPA MASPEX Sp. z o.o. Sp. k., Legionów 37, 

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

 
 

(210) 1540-2017 
(220) 16.6.2017 

 11 (511) 21, 32, 33, 41, 43 
(511) 21 - Porcelánové, keramické, kameninové alebo 

sklenené umelecké predmety. 
32 - Nealkoholické nápoje; sirupy a iné príprav-
ky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; mušty; ne-
alkoholické nápoje z ovocných džúsov; nealko-
holické ovocné nápoje. 
33 - Víno. 
41 - Služby umeleckých galérií v oblasti moderné-
ho skla. 
43 - Penzióny; hotelierske služby; bary (služby); 
reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne. 

(540) 

  
 

(591) červeno-medeno-zlatá, čierna, strieborná 
(731) FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 

Bratislava, SK; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1541-2017 
(220) 16.6.2017 

 11 (511) 21, 32, 33, 41, 43 
(511) 21 - Porcelánové, keramické, kameninové alebo 

sklenené umelecké predmety. 
32 - Nealkoholické nápoje; sirupy a iné príprav-
ky na výrobu nápojov; ovocné džúsy; mušty; ne-
alkoholické nápoje z ovocných džúsov; nealko-
holické ovocné nápoje. 
33 - Víno. 
41 - Služby umeleckých galérií v oblasti moderné-
ho skla. 
43 - Penzióny; hotelierske služby; bary (služby); 
reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne. 

(540) 

  
 

(591) čierna, strieborná 
(731) FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 

Bratislava, SK; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1543-2017 
(220) 12.6.2017 

 11 (511) 12, 17, 22, 24, 40 
(511) 12 - Poťahy na sedadlá automobilov; čalúnenie 

automobilov. 
17 - Zvukovoizolačné materiály; hadice z textil-
ných materiálov. 
22 - Siete; plátenné strechy, markízy; materiál na 
čalúnenie (okrem papiera, kartónu, lepenky, gu-
my a plastov). 
24 - Textílie na priemyselné použitie. 
40 - Úprava textílií. 

(540) 

  
 

(591) tmavomodrá, bledomodrá 
(731) ITECO, spol. s r.o., Kamenná 51, 010 01 Žilina, 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1554-2017 
(220) 14.6.2017 

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

(540) Neboj sa vína.....to ti bude 
 chutiť! 
(731) Krampl Martin, Pri kolíske 9155/62, 831 06 Bra-

tislava, SK; Krampl Ján, Pri kolíske 9154/60, 831 06 
Bratislava, SK; 

(740) Schifferdeckerová Milina, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 1574-2017 
(220) 19.6.2017 

 11 (511) 16, 33, 35, 41 
(511) 16 - Papier; kartón, lepenka; plagáty; reklamné 

tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; hárky 
papiera; tuby z kartónu; katalógy; obaly (papier-
nický tovar); grafické vzory (tlačoviny); obálky 
(papiernický tovar); baliaci papier; tlačivá (for-
muláre); grafické reprodukcie; grafické zobraze-
nia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; 
príručky; listový papier; papierové obrusy; zá-
ložky do kníh; prospekty; časopisy (periodiká); 
blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; pa-
pierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo 
lepenkové obaly na fľaše; papierové podložky 
pod poháre; papierové zástavy; papierové obrú-
sky (prestieranie); papierové alebo lepenkové 
obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové púta-
če; papierové alebo lepenkové etikety; papierové 
alebo kartónové vývesné tabule; komiksy; para-
fínový papier; ozdobné papierové mašle; letáky; 
papierové alebo lepenkové baliace materiály (vý-
plňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové vy-
pchávkové materiály; papierové stolové vlajky; 
papierové trojcípe vlajočky; brožované knihy; 
knihy; poznámkové zošity; zošity; brožúry; obež-
níky; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov  
a zariadení. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; brandy, ví-
novica. 
35 - Reklama; poradenské služby pri riadení ob-
chodnej činnosti; obchodný manažment pre po-
skytovateľov služieb na voľnej nohe; podnikové 
riadenie refundovaných programov (pre tretie oso-
by); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; sprá-
va spotrebiteľských vernostných programov; plá-
novanie stretnutí (kancelárske práce); pripomína-
nie stretnutí (kancelárske práce); prepisovanie 
správ (kancelárske práce); prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; marketing; podpora predaja (pre tretie 
osoby); rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
správa spotrebiteľských vernostných programov; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s potra-
vinami, s nábytkom, s odevmi, so šperkmi, so 
softvérom, s pokrývkami hlavy, s ohrievačmi,  
s obuvou, s osvetlením, s tabakom, s príbormi,  
s batožinou, s taškami, s dáždnikmi, s toaletnými 
potrebami, s tlačiarenskými výrobkami, so záh-
radníckym náradím, s kancelárskymi potrebami, 
s čistiacimi prípravkami, so športovými pred-
metmi, s počítačovým hardvérom, s nealkoholic-
kými nápojmi, s alkoholickými nápojmi, s koz-
metickými výrobkami; dojednávanie a uzatvára-
nie obchodných zmlúv týkajúcich sa nákupu, to-
varov a využívania služieb (pre tretie osoby); or-
ganizovanie podujatí na komerčné alebo reklam-
né účely. 
41 - Vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); 
koučovanie (školenie); zábava; informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; organizovanie športo- 
 
 

vých súťaží; organizovanie živých vystúpení; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba); vydávanie kníh; organizovanie športových  
a kultúrnych aktivít; organizovanie spoločen-
ských podujatí spojených s udeľovaním cien; po-
skytovanie informácií o zábavných podujatiach; 
organizovanie a vedenie zábavných a kultúrnych 
podujatí; vydávanie brožúr a informačných mate-
riálov, ktoré sa zaoberajú veľkoobchodom a malo-
obchodom (okrem reklamných); vydávanie elek-
tronických brožúr a informačných materiálov, 
ktoré sa zaoberajú veľkoobchodom a maloob-
chodom (okrem reklamných). 

(540) 

  
 

(591) hnedá 
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH 

& Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE; 
(740) Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska 

kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1579-2017 
(220) 7.6.2017 

 11 (511) 32, 33, 43 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; slado-

vé pivo; pivná mladinka; nealkoholické ovocné 
nápoje; ovocné džúsy; vody (nápoje); minerálne 
vody (nápoje); stolové vody; mušty; limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); hroznový mušt (nekva-
sený); sóda; paradajkový džús (nápoj); nealkoho-
lické nápoje; nealkoholické aperitívy; nealkoho-
lické koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápo-
je; nealkoholický jablkový mušt; kvas (nealkoho-
lický nápoj); medové nealkoholické nápoje; mi-
xované ovocné alebo zeleninové nápoje; pivové 
koktaily; nealkoholické nápoje s kávovou prí-
chuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchu-
ťou; nealkoholické nápoje. 
33 - Mätový likér; alkoholické výťažky z ovocia; 
horké likéry; anízový likér; anízovka; aperitívy; 
arak; destilované nápoje; jablčné mušty (alkoho-
lické); koktaily; víno; džin; likéry; medovina; 
griotka; liehoviny; brandy, vínovica; hruškový mušt 
(alkoholický); saké; whisky; alkoholické nápoje 
okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; rum; 
vodka; vopred pripravené miešané alkoholické 
nápoje (nie s pivom). 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné je-
dálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackba-
ry); bary (služby). 
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(540) 

  
 

(591) hnedá, biela 
(731) Staromestská piváreň s.r.o., Hlavná 104, 040 01 

Košice, SK; 
(740) Frnčo Roman, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(210) 1611-2017 
(220) 23.6.2017 

 11 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Pivo; pivná mladinka; nealkoholické sladové 

nápoje; minerálne vody (nápoje); šumivé nealko-
holické nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
nealkoholické aperitívy; citronády (nealkoholic-
ké nápoje); hroznový mušt (nekvasený); výťažky 
z chmeľu na výrobu piva; jablčné mušty (nealko-
holické); nealkoholické koktaily; kvas (nealkoho-
lický nápoj); prípravky na výrobu likérov; prí-
pravky na výrobu minerálnych vôd; mušty; me-
dové nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu 
nápojov; srvátkové nápoje; iontové nealkoholic-
ké nápoje; nealkoholické nápoje z ovocných džú-
sov; nealkoholické nápoje zo zeleninových džú-
sov; nealkoholické výťažky z ovocia; ovocné ne-
ktáre (nápoje); príchute na výrobu nápojov; sóda; 
paradajkový džús (nápoj); sirupy na výrobu li-
monád; stolové vody; šerbety (nápoje); ďumbie-
rové pivo (zázvorové). 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; destilované 
nápoje; destilované nápoje zo sliviek, hrušiek, 
hrozna, jabĺk, marhúľ, ringlôt, broskýň, višní, 
čučoriedok, malín, pšenice, jačmeňa, kukurice, 
ovsa, raže, sladovaného obilia, zemiakov, cukro-
vej repy; kvas obsahujúci alkohol najmä zo sliviek, 
hrušiek, hrozna, jabĺk, marhúľ, pšenice, jačmeňa, 
kukurice, ovsa, raže, sladovaného obilia, zemia-
kov, cukrovej repy; alkoholické nápoje z ryže; 
alkoholové extrakty; anízový likér; alkoholické 
aperitívy; brandy, vínovica; arak; curaçao (poma-
rančový likér); digestiva (liehoviny a likéry); 
džin; griotka; hruškový mušt (alkoholický); ja-
blčné mušty (alkoholické); alkoholické koktaily; 
liehové esencie; liehoviny; likéry; horké likéry; 
medovina; mätový likér; alkoholické nápoje  
s ovocím; rum; saké; víno; vodka; alkoholické vý-
ťažky z ovocia; whisky; whisky sladová, jedno-
druhová; obilná whisky blendovaná (miešaná); 
whisky starená (zušľachťovaná) v drevených su-
doch po dobu 3 a viac rokov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s des-
tilátmi, s liehovinami, s alkoholickými a s neal-
koholickými nápojmi, s miešanými nápojmi, s po-
travinami; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by s kvasom a s polotovarmi na výrobu alkoho-
lických nápojov; prenájom predajných automa-
tov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; reklama; on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vydávanie reklamných tex- 
 
 

tov; aktualizovanie reklamných alebo náboro-
vých materiálov; prenájom reklamných plôch; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; marketin-
gové služby; prieskum trhu; organizovanie ko-
merčných alebo reklamných výstav; organizova-
nie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie 
tovaru; poskytovanie služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu; poskytovanie infor-
mácií v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
obchodné sprostredkovanie služieb barov, kaviarní, 
reštaurácií, bufetov, jedální a závodných jedální; 
obchodné sprostredkovanie reštauračných (stra-
vovacích) služieb; obchodné sprostredkovanie slu-
žieb hostincov súvisiacich s poskytovaním nápo-
jov; obchodné sprostredkovateľské služby s po-
travinami a s nápojmi; obchodné sprostredkova-
nie služieb rýchleho občerstvenia; obchodné spros-
tredkovanie pohostinských služieb (jedlo a nápo-
je); obchodné sprostredkovanie služieb dodáva-
nia hotových jedál a nápojov na objednávku (ke-
tering); obchodné sprostredkovanie služieb sa-
moobslužných reštaurácií; obchodné sprostred-
kovanie hotelierskych služieb; obchodné spro-
stredkovanie služieb poskytovania prechodného 
ubytovania; obchodné sprostredkovanie služieb 
prenájmu stoličiek, stolov, obrusov a sklenených 
výrobkov; obchodné sprostredkovanie plnenia 
alkoholu a nápojov do fliaš. 

(540) PACHO 
(731) Farský Jozef, Ing., Na Pasienku 100, 900 25 Chor-

vátsky Grob, SK; 
 
 

(210) 1614-2017 
(220) 21.6.2017 

 11 (511) 1, 16, 17, 19, 35 
(511) 1 - Adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné 

použitie; tmely na priemyselné použitie; lepidlá 
na priemyselné použitie; plagátové lepidlá; spo-
jivá do betónu; tmely na pneumatiky; tmely na 
kožu; tmely na obuv; tmely na opravu rozbitých 
alebo zlomených predmetov; chemické prípravky 
na nepriepustnosť cementov okrem farieb; prí-
pravky na konzervovanie cementov okrem farieb 
a olejov; lepidlá na tapety; lepidlá na kožu; kon-
zervačné prípravky na murivo okrem farieb  
a olejov; konzervačné prípravky na tehly okrem 
farieb a olejov; lepidlá na obkladačky; tmely na 
karosérie automobilov; sklenársky tmel; olejový 
tmel (git). 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-
reby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepia-
ce pásky na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; lepiace gumy na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; samolepky (papiernický 
tovar). 
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17 - Tesniace, výplňové a izolačné materiály; pás-
kové tesnenia (dverí alebo okien); gumové alebo 
plastové výplňové hmoty; gumové alebo plastové 
vypchávkové hmoty; tesniace hmoty; tepelné 
izolátory; kaučuk (surovina alebo polotovar); gu-
mové tlmiče nárazov; nekovové hadice; izolačné 
hmoty; tesnenia valcov motorov; nevodiče (elek-
trické izolanty); tesniace hmoty; tesnenia; mate-
riály na brzdové obloženia (polotovary); izolačné 
oleje; izolačný papier; izolačné laky; izolačné 
farby; minerálna vlna (izolátor); sklenársky tmel 
(git); tesniace tmely; lepiace pásky (nie na lekár-
ske a kancelárske použitie a pre domácnosť); sa-
molepky (nie na lekárske a kancelárske použitie 
a pre domácnosť); izolačné materiály; filtračné 
materiály (polospracované peny alebo plasty); 
izolačné pásy; izolačné pásky; izolačné nátery; 
guma (surovina alebo polotovar); izolačné žiaru-
vzdorné materiály. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-
ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bi-
túmeny; nekovové prenosné stavby; bridlica; as-
falt; asfaltové dlažby; bitúmeny; betón; dielce, 
výrobky alebo prefabrikáty z betónu; drevo (po-
lotovar); cement; smola, živica; tehly; lepenka 
pre stavebníctvo; vápno; ohňovzdorné cementové 
omietky; priečky (nekovové); konštrukcie (neko-
vové); stavebné sklo; lišty (nekovové); omietky 
(stavebný materiál); vonkajšie plášte budov (ne-
kovové); stavebné obklady stien a priečok (neko-
vové); dlážky (nekovové); stropy, stropné dosky 
(nekovové); stavebné obkladové materiály (ne-
kovové); decht; strechy (nekovové); nekovové 
neohybné rúry pre stavebníctvo; izolačné sklo 
pre stavebníctvo; dosky, latky; nekovové vystu-
žovacie materiály pre stavebníctvo; konštrukčné 
materiály (nekovové); dlažby (nekovové); dlaž-
dice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); 
klapky, ventily drenážnych rúrok (okrem kovo-
vých a plastových); nekovové stavebné panely; 
žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; ne-
kovové podlahové dlažby; nekovové dlaždice pre 
stavebníctvo; nekovové protipožiarne dvere. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 1, 16, 17 a 19 tohto 
zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by s lepidlami a adhezívami na využitie v prie-
mysle, s lepidlami na kancelárske použitie a pre 
domácnosť, s tesniacim materiálom, s tesniacimi 
doskami, s vysokoteplotnými izoláciami, s tes-
niacimi, výplňovými a izolačnými materiálmi,  
s výrobkami z papiera a lepenky, a s nekovovými 
stavebnými materiálmi; prenájom reklamného 
priestoru na internete; poradenské služby pri ria-
dení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; externé administra-
tívne riadenie podnikov; obchodné poradenstvo  
v oblasti franchisingu; služby poskytované fran-
chisormi, najmä pomoc pri prevádzke alebo ria-
dení priemyselných alebo obchodných podnikov; 
správa spotrebiteľských vernostných programov; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; organizovanie reklamných pre-
zentácií výrobkov; organizovanie reklamných po-
dujatí uvedenia nového výrobku; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie obchodných alebo reklam- 
 

ných veľtrhov; odborné obchodné poradenstvo; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; rekla-
ma; marketing; obchodné sprostredkovateľské 
služby; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom a vývozom; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
lepenie plagátov; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; vydávanie reklamných textov; zá-
sielkové reklamné služby; platené reklamné služ-
by typu „klikni sem“; telemarketingové služby; 
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; zásiel-
kové reklamné služby; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; prenájom predajných auto-
matov; podpora predaja (pre tretie osoby); pora-
denstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; ana-
lýzy nákladov; obchodné odhady; služby porov-
návania cien; obchodná správa licencií výrobkov 
a služieb (pre tretie osoby); zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); tvorba reklamných filmov; vyhľadáva-
nie informácií v počítačových súboroch (pre tre-
tie osoby); obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; správa počítačových súborov; aranžova-
nie výkladov; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; pos-
kytovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(731) N.C.N. SLOVAKIA s. r. o., Ulica svornosti 50, 
821 06 Bratislava, SK; 

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

(210) 1620-2017 
(220) 21.6.2017 

 11 (511) 1, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 35, 42 
(511) 1 - Chemikálie a chemické prípravky pre priemy-

sel; chemikálie a chemické prípravky pre prie-
mysel používané hlavne na zníženie trenia kovo-
vých súčastí; chemické prísady do mazacích ole-
jov a pohonných hmôt; adhezíva (lepiace mate-
riály) na priemyselné použitie; tmely na priemy-
selné použitie; lepidlá na priemyselné použitie; 
pomocné kvapaliny do abrazív; skvapalňovacie 
chemické prípravky; prípravky na zušľachťova-
nie ocele; plagátové lepidlá; spojivá do betónu; 
zmesi na opravu duší pneumatík; antidetonačné 
látky do spaľovacích motorov; nemrznúce zmesi; 
látky proti vytváraniu kotlového kameňa; che-
mické prípravky na dekarbonizáciu motorov; 
plastifikátory; konzervačné prípravky na kaučuk; 
chemické katalyzátory; cementy na metalurgické 
použitie; priemyselné chemikálie; chemické prí-
pravky na vedecké použitie (nie na lekárske a ve- 
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 terinárne použitie); chemické činidlá (okrem či-
nidiel na lekárske a zverolekárske použitie); 
chemické prípravky na laboratórne analýzy (nie 
na lekárske a veterinárne použitie); tmely na 
pneumatiky; tmely na kožu; tmely na obuv; tme-
ly na opravu rozbitých alebo zlomených predme-
tov; chemické prípravky na nepriepustnosť ce-
mentov okrem farieb; prípravky na konzervova-
nie cementov okrem farieb a olejov; kvapaliny 
do hydraulických obvodov; škrob (apretúra); le-
pidlá na tapety; lepidlá na kožu; odmasťovacie 
prípravky na použitie vo výrobnom procese; od-
deľovacie a odlepovacie prípravky; chemické od-
lučovače oleja; rozpúšťadlá na gumu; defolianty; 
prípravky na odstraňovanie politúr; dehydratačné 
prípravky na priemyselné použitie; detergenty na 
použitie vo výrobnom procese; diagnostické prí-
pravky (nie na lekárske alebo zverolekárske po-
užitie); destilovaná voda; prípravky na vytvrdzo-
vanie kovov; číriace prípravky; prípravky na ús-
poru palív; hasiace zmesi; ohňovzdorné príprav-
ky; brzdové kvapaliny; stužené plyny na priemy-
selné použitie; naftové disperzné činidlá; olejové 
disperzné činidlá; chemické prípravky na čistenie 
olejov; konzervačné prípravky na murivo okrem 
farieb a olejov; konzervačné prípravky na tehly 
okrem farieb a olejov; prípravky na popúšťanie 
kovov; plasty (suroviny); syntetické živice (suro-
viny); chladivá; zmesi na opravu pneumatík; 
chemické prípravky na zváranie; kvapaliny na 
odstraňovanie síranov z akumulátorov; povrcho-
vo aktívne chemické činidlá; ochranné prípravky 
na škridly okrem farieb a olejov; vulkanizačné 
prípravky; chemické avivážne prípravky na prie-
myselné použitie; lepidlá na obkladačky; che-
mické prípravky na výrobu farieb; biologické 
prípravky okrem prípravkov na lekárske alebo 
zverolekárske použitie; odfarbovacie prípravky 
na priemyselné použitie; spájkovacie pasty; zvá-
racie pasty; disperzné činidlá na plasty; rozpúš-
ťadlá fermeží; chemické prípravky na čistenie 
vody; filtračné materiály (chemické prípravky); 
filtračné materiály (nespracované plasty); zmäk-
čovadlá tkanín na priemyselné použitie; chemic-
ké prípravky na izoláciu muriva proti vlhkosti 
okrem farieb; syntetické materiály na absorpciu 
oleja; moridlá na kovy; prípravky na odstraňova-
nie vodného kameňa, nie pre domácnosť; che-
mické tužidlo na kaučuk; magnetická kvapalina 
na priemyselné použitie; kvapaliny posilňovača 
riadenia; kvapaliny do prevodoviek; prípravky 
proti vyvretiu motorovej chladiacej kvapaliny; 
keramické zmesi na spekanie (granuly, prášky); 
chladiace zmesi do motorov vozidiel; tmely na 
karosérie automobilov; sklenársky tmel; olejový 
tmel (git); prípravky na kalenie kovov; prevodo-
vé oleje. 
2 - Prípravky na ochranu proti korózii; farby, 
fermeže, laky; alumíniové farby; antikorózne 
prípravky; antikorózne ochranné pásky; nátery na 
drevo (farby); nátery na asfaltovú lepenku (far-
by); ochranné nátery na podvozky automobilov; 
riedidlá na laky; riedidlá na farby; zahusťovače 
do farieb; nátery (farby); fixatívy (laky); šelak; 
antikorózne oleje; ohňovzdorné farby; spojivá na 
výrobu farby; spojivá do farieb; prípravky proti 
matneniu kovov; ochranné prípravky na kovy; 
základné náterové farby. 
 

3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá (neliečivé); lepidlá na lepenie ume-
lých vlasov; brúsivá (prípravky); prípravky na 
ostrenie; leštiace a hladiace prípravky; bieliace 
soli; leštiace vosky; leštiace krémy; prípravky na 
odstraňovanie škvŕn; prípravky na čistenie po-
vrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie 
vo výrobnom procese); prípravky na odstraňova-
nie vodného kameňa (pre domácnosť); odfarbo-
vače; odlakovače; čistiace oleje; čistiace príprav-
ky na okná automobilov; pracie prostriedky; ab-
razíva; kozmetické lepidlá. 
4 - Mazacie oleje; mazacie tuky; nechemické prí-
sady do mazacích olejov a pohonných hmôt; al-
koholové palivá; protišmykové prípravky na 
hnacie remene; palivá; mazadlá na remene; oleje 
na odstraňovanie debnenia (pre stavebníctvo); 
priemyselné tuky; oleje na konzervovanie muri-
va; zvlhčujúce oleje; kerozín, rafinovaný petro-
lej; nafta; palivové oleje; priemyselné oleje; oleje 
do farieb; motorové oleje; benzín; elektrická 
energia. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-
reby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepia-
ce pásky na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; lepiace gumy na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; samolepky (papiernický to-
var). 
17 - Tesniace, výplňové a izolačné materiály; pás-
kové tesnenia (dverí alebo okien); gumové alebo 
plastové výplňové hmoty; gumové alebo plastové 
vypchávkové hmoty; tesniace hmoty; tepelné izo-
látory; kaučuk (surovina alebo polotovar); gu-
mové tlmiče nárazov; nekovové hadice; izolačné 
hmoty; tesnenia valcov motorov; nevodiče (elek-
trické izolanty); tesniace hmoty; tesnenia; mate-
riály na brzdové obloženia (polotovary); izolačné 
oleje; izolačný papier; izolačné laky; izolačné 
farby; minerálna vlna (izolátor); sklenársky tmel 
(git); tesniace tmely; lepiace pásky (nie na lekár-
ske a kancelárske použitie a pre domácnosť); sa-
molepky (nie na lekárske a kancelárske použitie 
a pre domácnosť); izolačné materiály; filtračné 
materiály (polospracované peny alebo plasty); 
izolačné pásy; izolačné pásky; izolačné nátery; 
guma (surovina alebo polotovar); izolačné žiaru-
vzdorné materiály. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-
ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bi-
túmeny; nekovové prenosné stavby; bridlica; as-
falt; asfaltové dlažby; bitúmeny; betón; dielce, vý-
robky alebo prefabrikáty z betónu; drevo (polo-
tovar); cement; smola, živica; tehly; lepenka pre 
stavebníctvo; vápno; ohňovzdorné cementové omiet-
ky; priečky (nekovové); konštrukcie (nekovové); 
stavebné sklo; lišty (nekovové); omietky (staveb-
ný materiál); vonkajšie plášte budov (nekovové); 
stavebné obklady stien a priečok (nekovové); 
dlážky (nekovové); stropy, stropné dosky (neko-
vové); stavebné obkladové materiály (nekovové); 
decht; strechy (nekovové); nekovové neohybné 
rúry pre stavebníctvo; izolačné sklo pre staveb-
níctvo; dosky, latky; nekovové vystužovacie ma-
teriály pre stavebníctvo; konštrukčné materiály 
(nekovové); dlažby (nekovové); dlaždice, obkla- 
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dačky pre stavebníctvo (nekovové); klapky, ven-
tily drenážnych rúrok (okrem kovových a plasto-
vých); nekovové stavebné panely; žiaruvzdorné 
nekovové stavebné materiály; nekovové podlaho-
vé dlažby; nekovové dlaždice pre stavebníctvo; 
nekovové protipožiarne dvere. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 1, 2, 3, 4, 16, 17  
a 19 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s lepidlami a adhezívami na vy- 
užitie v priemysle, s lepidlami na kancelárske 
použitie a pre domácnosť, s mazacími príprav-
kami, s tesniacim materiálom, s tesniacimi dos-
kami, s vysokoteplotnými izoláciami, s aditívami 
do olejov a mazacích látok, s aditívami do nafty, 
benzínu a iných pohonných hmôt, s plastickými  
a aerosolovými mazivami, s čistiacimi prostried-
kami, s tesniacimi, výplňovými a izolačnými ma-
teriálmi, s chemickými prípravkami na zníženie 
trenia, s antikoróznymi prípravkami, s výrobkami 
z papiera a lepenky, a s nekovovými stavebnými 
materiálmi; prenájom reklamného priestoru na 
internete; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; poradenstvo pri organizovaní ob-
chodnej činnosti; externé administratívne riade-
nie podnikov; obchodné poradenstvo v oblasti 
franchisingu; služby poskytované franchisormi, 
najmä pomoc pri prevádzke alebo riadení prie-
myselných alebo obchodných podnikov; správa 
spotrebiteľských vernostných programov; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; organizovanie reklamných prezen-
tácií výrobkov; organizovanie reklamných podu-
jatí uvedenia nového výrobku; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie obchodných alebo rekla-
mných veľtrhov; odborné obchodné poradenstvo; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; 
marketing; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); kancelárie zaoberajúce sa dovo-
zom a vývozom; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vydávanie reklamných tex-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; lepe-
nie plagátov; grafická úprava tlačovín na rekla-
mné účely; vydávanie reklamných textov; zásiel-
kové reklamné služby; platené reklamné služby 
typu „klikni sem“; telemarketingové služby; 
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; zásiel-
kové reklamné služby; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; prenájom predajných auto-
matov; podpora predaja (pre tretie osoby); pora-
denstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; ana-
lýzy nákladov; obchodné odhady; služby porov-
návania cien; obchodná správa licencií výrobkov 
a služieb (pre tretie osoby); zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); tvorba reklamných filmov; vyhľadáva-
nie informácií v počítačových súboroch (pre tre-
tie osoby); obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; správa počítačových súborov; aranžova-
nie výkladov; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; obchodné sprostredkovanie  
 

služieb uvedených v triedach 35 a 42 tohto zoz-
namu; poskytovanie rád a informácií o uvede-
ných službách prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu alebo verbálne. 
42 - Poradenské služby v oblasti vývoja, vý-
skumu a správnej aplikácie chemikálií a aditív 
pre oleje, tuky, mazadlá a palivá pre motory; ná-
vrh počítačových systémov; technologické pora-
denstvo; technologický výskum; výskum v oblas-
ti mazacích technológií; výskum v oblasti mera-
cích technológií; technologické projektové štú-
die; technologické plánovacie služby; poraden-
stvo v oblasti počítačových technológií; tvorba 
softvéru; prevod (konverzia) počítačových prog-
ramov alebo údajov (nie fyzický); prevod údajov 
a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá; počítačové programovanie; obnovovanie 
počítačových databáz; uchovávanie elektronic-
kých údajov; inštalácia počítačového softvéru; 
aktualizácia počítačového softvéru; údržba počí-
tačového softvéru; požičiavanie počítačového soft-
véru; diaľkové monitorovanie počítačových sys-
témov; poradenstvo v oblasti počítačových prog-
ramov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja 
počítačového hardvéru; inžinierska činnosť; štú-
die technických projektov; strojársky výskum; 
fyzikálny výskum; skúšky materiálov; expertízy 
(inžinierske práce); technický prieskum; kontroly 
kvality; priemyselné dizajnérstvo; kalibrácia; po-
radenstvo v oblasti úspory energie; energetické 
audity; externé poskytovanie služieb v oblasti in-
formačných technológií; poradenstvo v oblasti 
informačných technológií; poskytovanie infor-
mácií o počítačových technológiách a programo-
vaní prostredníctvom webových stránok; posky-
tovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená 
(731) N.C.N. SLOVAKIA s. r. o., Ulica svornosti 50, 

821 06 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 1628-2017 
(220) 26.6.2017 

 11 (511) 1, 16, 17 
(511) 1 - Nespracované plasty; plasty (suroviny); plas-

tisóly; plastifikátory; plasty v podobe disperzií; 
zmäkčovadlá na plasty; proteínové plasty; nes-
pracované polymerizačné plasty; nespracované 
plasty v podobe hmoty; nespracované plasty v po-
dobe peliet; nespracované plasty v podobe gra-
núl; nespracované plasty vo forme kvapalín; plas-
ty nerozpustné vo vode; nespracované plasty vo 
forme práškov. 
16 - Plastové obaly; plastové tašky na balenie; 
plastové baliace materiály; baliace plastové fólie; 
paletizačné plastové fólie (priľnavé naťahova-
cie); plastové vrecká na sendviče. 
 
 
 



164 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  12 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

17 - Plasty (polotovary); lisované plasty (poloto-
vary); plastové fólie nie na balenie (polotovary); 
recyklované plasty (polotovary); plastové tyče  
a tyčky (polotovary); recyklované zmesi plastov 
(polotovary); plasty v extrudovanej forme (polo-
tovary); laminované plasty (polotovary) na po-
užitie vo výrobnom procese; plastové materiály 
vo forme plátov (polotovary); plastové materiály 
vo forme blokov (polotovary); plastové materiály 
vo forme pások (polotovary); recyklovaná guma 
zmiešaná s plastovým materiálom. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá 
(731) EXPLAST Slovensko, s.r.o., Rastislavova 351/12, 

949 01 Nitra, SK; 
 
 

(210) 1648-2017 
(220) 26.6.2017 

 11 (511) 37, 41, 42 
(511) 37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný do-

zor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; 
prenájom stavebných strojov, demolácia budov; 
antikorózne úpravy; dezinfekcia; stavby a opravy 
skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); 
prenájom bágrov a rýpadiel; výstavba tovární; in-
štalácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolo-
vanie stavieb; murárske práce; klampiarstvo a in-
štalatérstvo; opravy púmp a čerpadiel; banské 
dobývanie; povrchové dobývanie; kladenie po-
vrchov komunikácii; vŕtanie studní; výstavba ob-
chodov a obchodných stánkov; prenájom staveb-
ných žeriavov; prenájom zamietacích vozidiel; 
pokrývačské práce; umelé zasnežovanie; inštalá-
cia okien a dverí; údržba bazénov; tesárske prá-
ce; prenájom odvodňovacích čerpadiel; nabíjanie 
batérii vozidiel; kladenie káblov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; korešpon-
denčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (ok-
rem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; ško-
lenia; požičiavanie zvukových nahrávok; vydá-
vanie kníh; výchovnozábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; plánovanie a organizovanie večierkov; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie sympózií; internátne školy; organizo-
vanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); nábo-
ženská výchova; organizovanie predstavení (ma-
nažérske služby); online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); fotografické repor-
táže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe po-
volania (v oblasti výchovy a vzdelávania); kou-
čovanie (školenie); tlmočnícke služby; odborné 
preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); on-
line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); individuálne vyučovanie. 
 

42 - Architektonické služby; architektonické po-
radenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; 
technický výskum; priemyselné dizajnérstvo; štú-
die technických projektov; geologický výskum; 
inžinierska činnosť; geodézia (zememeračstvo); 
geologický prieskum; geologický výskum; vý-
skum v oblasti ochrany životného prostredia; 
technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti 
ochrany údajov; kódovanie údajov; navrhovanie 
interiérov; technické písanie; zálohovanie údajov 
mimo pracoviska; energetické audity; vedecké 
laboratórne služby; rozbory vody; digitalizácia do-
kumentov (skenovanie); poradenstvo v oblasti ús-
pory energie; expertízy (inžinierske práce); urba-
nistické plánovanie; biologický výskum; navrho-
vanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnér-
stvo); kontroly kvality; strojársky výskum; fyzi-
kálny výskum; navrhovanie obalov, obalové di-
zajnérstvo. 

(540) HYDROTEAM 
(731) HYDROTEAM, spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 

Báhoň, SK; 
(740) SHM PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1650-2017 
(220) 26.6.2017 

 11 (511) 37, 41, 42 
(511) 37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný 

dozor; stavebné informácie; stavebné poraden-
stvo; prenájom stavebných strojov, demolácia 
budov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; stavby  
a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (sta-
vebníctvo); prenájom bágrov a rýpadiel; výstav-
ba tovární; inštalácie a opravy zavlažovacích za-
riadení; izolovanie stavieb; murárske práce; klam-
piarstvo a inštalatérstvo; opravy púmp a čerpadiel; 
banské dobývanie; povrchové dobývanie; klade-
nie povrchov komunikácii; vŕtanie studní; výs-
tavba obchodov a obchodných stánkov; prenájom 
stavebných žeriavov; prenájom zamietacích vo-
zidiel; pokrývačské práce; umelé zasnežovanie; 
inštalácia okien a dverí; údržba bazénov; tesárske 
práce; prenájom odvodňovacích čerpadiel; nabí-
janie batérii vozidiel; kladenie káblov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; korešpon-
denčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (ok-
rem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; ško-
lenia; požičiavanie zvukových nahrávok; vydá-
vanie kníh; výchovnozábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; plánovanie a organizovanie večierkov; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie sympózií; internátne školy; organizo-
vanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); nábo-
ženská výchova; organizovanie predstavení (ma-
nažérske služby); online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); fotografické repor-
táže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe po-
volania (v oblasti výchovy a vzdelávania); koučo- 
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vanie (školenie); tlmočnícke služby; odborné pre-
škoľovanie; školské služby (vzdelávanie); online 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); individuálne vyučovanie. 
42 - Architektonické služby; architektonické po-
radenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; 
technický výskum; priemyselné dizajnérstvo; 
štúdie technických projektov; geologický výskum; 
inžinierska činnosť; geodézia (zememeračstvo); 
geologický prieskum; geologický výskum; výskum 
v oblasti ochrany životného prostredia; technolo-
gické poradenstvo; poradenstvo v oblasti ochrany 
údajov; kódovanie údajov; navrhovanie interié-
rov; technické písanie; zálohovanie údajov mimo 
pracoviska; energetické audity; vedecké labora-
tórne služby; rozbory vody; digitalizácia doku-
mentov (skenovanie); poradenstvo v oblasti ús-
pory energie; expertízy (inžinierske práce); urba-
nistické plánovanie; biologický výskum; navrho-
vanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnér-
stvo); kontroly kvality; strojársky výskum; fyzi-
kálny výskum; navrhovanie obalov, obalové di-
zajnérstvo. 

(540) 

  
 

(591) enciánová (PANTONE 280CV), jasnomodrá (PAN-
TONE 280CV-50%) 

(731) HYDROTEAM, spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 
Báhoň, SK; 

(740) SHM PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1661-2017 
(220) 28.6.2017 

 11 (511) 1, 2, 3, 17 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu  

a poľnohospodárstvo; nespracované umelé živi-
ce; syntetické živice (suroviny); hasiace zmesi; 
prípravky na kalenie a zváranie kovov; lepidlá  
a spojivá pre priemysel. 
2 - Farby; fermeže; laky; prípravky proti hrdzi  
a proti poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; suro-
vé prírodné živice. 
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie. 
17 - Tesniace tmely; tesniace hmoty; gumové a plas-
tové tesniace alebo výplňové hmoty; izolačné 
hmoty. 

(540) 

  
 

(591) modrá, fialová, zelená, žltá, oranžová, červená, 
čierna 

 

(731) ColorWest, s. r. o., Konzumní 207/14, 301 00 Pl-
zeň - Lhota, CZ; 

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

(210) 1671-2017 
(220) 28.6.2017 

 11 (511) 35, 36, 37, 39, 43 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom; komerčné informačné kancelárie; 
analýzy nákladov; rozširovanie reklamných ozna-
mov; sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; ve-
denie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z úč-
tov; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; personálne poradenstvo; pora-
denstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tova-
ru; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pre-
nájom reklamných materiálov; poradenstvo pri 
organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie re-
klamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); televízna rekla-
ma; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; prenájom reklamných plôch; admi-
nistratívna správa hotelov; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných veľtrhov; online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; záso-
bovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); prenájom predajných 
automatov; marketing; prenájom predajných stán-
kov; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských kontaktných informácií; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; po-
skytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; prenájom bilbordov; indexo-
vanie webových stránok na obchodné alebo re-
klamné účely; správa programov pre pravidel-
ných cestujúcich v leteckej doprave; správa spot-
rebiteľských vernostných programov; aktualizá-
cia a údržba informácií v registroch; zostavova-
nie zoznamov informácií na obchodné alebo re-
klamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby. 
36 - Colné deklarácie (finančné služby); prená-
jom kancelárskych priestorov. 
37 - Údržba a opravy lietadiel; čistenie interiérov 
budov; umývanie dopravných prostriedkov. 
39 - Letecká doprava; prenájom automobilov; au-
tomobilová doprava; autobusová doprava; dovoz, 
doprava; nosenie batožín; balenie tovarov; vy-
kladanie nákladov; doručovanie tovarov; sklado-
vanie tovarov (úschova); rozvod vody; rozvod elek-
triny; parkovanie automobilov (služby); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; prená-
jom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; 
prenájom miest na parkovanie; prenájom chladia-
renských zariadení; prenájom vozidiel; doprava, 
preprava; organizovanie zájazdov; pilotovanie 
(riadenie lietadiel); taxislužba; expedičné služby; 
doprava cestujúcich; sprostredkovanie nákladnej 
dopravy; sprostredkovanie dopravy; služby vodi- 
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čov; doručovacie služby (správy alebo tovar); in-
formácie o skladovaní; informácie o možnostiach 
dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zájaz-
dov; distribúcia energie; logistické služby v do-
prave; prenájom leteckých dopravných prostried-
kov; prenájom leteckých motorov; prenájom na-
vigačných systémov; poskytovanie informácií  
o cestovnej trase. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné je-
dálne; reštauračné (stravovacie) služby; rezervá-
cie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania 
v hoteloch; rýchle občerstvenie (snackbary); bary 
(služby). 

(540) 

  
 

(591) oranžová, biela, čierna 
(731) Letisko Košice - Airport Košice, a.s., Letisko 

Košice, 041 75 Košice, SK; 
(740) Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. 

s r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1689-2017 
(220) 3.7.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Organizovanie živých vystúpení v oblasti 

tanca, športového tanca; praktický výcvik tanca, 
športového tanca. 

(540) MAŽORETKY DIANA 
(731) Spolok Žilinské mažoretky DIANA, Kuzmány- 

ho 105, 010 01 Žilina, SK; 
 
 

(210) 1690-2017 
(220) 3.7.2017 

 11 (511) 5, 44 
(511) 5 - Vitamínové prípravky; masti na lekárske po- 

užitie; vonné soli; farmaceutické prípravky na 
ošetrovanie pokožky; farmaceutické prípravky 
proti lupinám; diétne potraviny na lekárske po- 
užitie; liečivé kúpeľové soli; diétne nápoje na le-
kárske použitie; lekárske prípravky na odtučňo-
vacie kúry; diétne látky na lekárske použitie; vý-
živové doplnky; medicinálne prípravky na pod-
poru rastu vlasov; chirurgické implantáty zo ži-
vých tkanív; kolagén na lekárske použitie. 
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu  
a krásu ľudí; plastická chirurgia; estetická chi-
rurgia; zdravotné poradenstvo; zdravotnícka sta-
rostlivosť; lekárske služby. 

(540) 

  
(591) modrá (RGB 53/140/203), sivá (RGB 167/169/172) 
(731) aveclinic s.r.o., Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, 

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

 
 

(210) 1703-2017 
(220) 4.7.2017 

 11 (511) 14 
(511) 14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotnícke 

výrobky, drahokamy; hodinárske výrobky a chro-
nometre. 

(540) 

  
 

(731) European Trading Company, s.r.o., Staré Grun- 
ty 24, 841 04 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1704-2017 
(220) 4.7.2017 

 11 (511) 14 
(511) 14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotnícke 

výrobky, drahokamy; hodinárske výrobky a chro-
nometre. 

(540) 

  
 

(591) čierna, sivá, biela 
(731) European Trading Company, s.r.o., Staré Grun- 

ty 24, 841 04 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1705-2017 
(220) 17.7.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športová a kul-

túrna činnosť. 
(540) 

  
 

(591) zlatá, modrá 
(731) Hamilton Club s.r.o., Staré Grunty 24, 841 04 Bra-

tislava, SK; 
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(210) 1714-2017 
(220) 19.7.2017 

 11 (511) 16 
(511) 16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy. 
(540) 

  
 

(591) modrá 
(731) NÁRUČ Senior & Junior, Fedákova 5, 841 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1721-2017 
(220) 6.7.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Nahraté počítačové programy pre internetové 

portály; nahraté počítačové programy pre elek-
tronické podateľne; nahraté počítačové programy 
na sprístupňovanie a pozeranie správ, dokumen-
tov, korešpondencie; elektronické databázy na-
hraté na počítačových médiách; nahraté magne-
tické nosiče údajov s informáciami a záznamami 
v elektronickej podobe; nahraté optické nosiče 
údajov s informáciami a záznamami v elektro-
nickej podobe; nahraté počítačové programy; CD 
disky; DVD disky; magnetické nosiče údajov; 
elektronické publikácie ( sťahovateľné); počíta-
čový softvér (nahraté počítačové programy); po-
čítačový hardvér; vysielače (telekomunikácie); 
karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo 
mikroprocesorové); počítačové pamäte; proceso-
ry (centrálne procesorové jednotky); počítačové 
tlačiarne; monitory (počítačový hardvér); myši 
(periférne zariadenia počítačov); zariadenia na 
prenos zvuku; prístroje na príjem signálu satelit-
nej televízie; digitálne televízne prijímače; rádiá; 
rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické za-
riadenia; telefóny; telefóny na telefonovanie cez 
internet; prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu; fotografické, kine-
matografické, optické, signalizačné, kontrolné, 
záchranné prístroje a nástroje; monitorovacie po-
čítačové programy; počítače; počítačové softvé-
rové aplikácie (sťahovateľné); počítačové prog-
ramy ( sťahovateľné); periférne zariadenia počí-
tačov; audiovizuálne vyučovacie prístroje; faxy; 
videotelefóny; USB kľúče; čítacie zariadenia (za-
riadenia na spracovanie údajov). 
16 - Formuláre (tlačoviny); hlavičkový papier; pa-
piernický tovar; písacie potreby; katalógy; letá-
ky; plagáty; pútače z papiera alebo lepenky; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
prospekty; mapy; fotografie (tlačoviny); albumy; 
pohľadnice; grafické zobrazenia; tlačené reklam-
né materiály; papier; kartón, lepenka; papierové 
vlajky; papierové zástavky; tlačené reklamné 
publikácie; papierové obrúsky (prestieranie); pa-
pierové obrusy; papierové alebo plastové vrecia  
a vrecká na balenie; papierové alebo plastové 
vrecká a tašky na balenie; samolepky na auto 
(papiernický tovar); nálepky na kancelárske po- 
 
 

užitie alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelár-
ske použitie alebo pre domácnosť; papierové ale-
bo lepenkové etikety; obtlačky; podložky na pí-
sanie; skicáre; záložky do kníh; knihy; brožúry; 
časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; príruč-
ky; tlačené publikácie; pečiatky; pečate; zošity; 
hárky papiera; obálky (papiernický tovar); kance-
lárske potreby okrem nábytku; kancelárske pot-
reby okrem nábytku použité ako reklamné alebo 
darčekové predmety; spisové obaly (papiernický 
tovar); písacie súpravy (papiernický tovar); perá 
(kancelárske potreby); obaly na doklady; stojany 
na fotografie. 
35 - Poradenské služby v oblasti vzťahov s ve-
rejnosťou; online reklama na internetových vy-
hľadávačoch a online adresároch; online reklama 
na úradných internetových portáloch; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových 
databáz; komerčné informačné kancelárie; re-
klamné služby; obchodné poradenské služby v ob-
lasti riadenia podnikania vo verejnom sektore; 
prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); marketing; spracovanie textov; 
zostavovanie štatistík; prehľad tlače (výstrižkové 
služby); reklamné služby v oblasti vzdelávacích, 
sociálnych, zdravotných, humanitárnych, charita-
tívnych, kultúrnych, športových činností a podu-
jatí; propagácia občianskych iniciatív; reklamné 
služby v oblasti rozvoja a činností detí a mláde-
že; reklamné služby v oblasti verejných prác; re-
klamné agentúry; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; obchodná administratíva; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; fotoko-
pírovacie služby; sekretárske služby; kancelárske 
práce; vyhľadávanie sponzorov; obchodné pora-
denské služby v oblasti trhových správ a analýz; 
obchodný manažment; poradenstvo pri riadení 
podnikov; poskytovanie rád a informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
38 - Telekomunikačný prenos elektronických tla-
čovín, formulárov, správ, podaní, úradných ozna-
mov, rozhodnutí a iných údajov prostredníctvom 
telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo 
intranetu; telekomunikačné služby; poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počí-
tačovej siete; komunikácia prostredníctvom op-
tických sietí; komunikácia prostredníctvom počí-
tačových terminálov; posielanie správ; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete; poskyto-
vanie užívateľského prístupu do svetovej počíta-
čovej siete; prenájom prístupového času do sve-
tových počítačových sietí; prenájom prístrojov na 
prenos správ; prenos signálu prostredníctvom sa-
telitu; prenos správ a obrazových informácií pro-
stredníctvom počítačov; rozhlasové vysielanie; te-
levízne vysielanie; teletextové služby; výzvy (rá-
diom, telefónom alebo inými elektronickými ko-
munikačnými prostriedkami); spravodajské kan-
celárie; informácie v oblasti telekomunikácií; te-
lekonferenčné služby; videokonferenčné služby; 
poskytovanie prístupu do databáz; služby vstupu 
do telekomunikačných sietí; poskytovanie užíva-
teľského prístupu do svetovej počítačovej siete; 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter- 
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minálov; komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; telefonická komunikácia; služby informač-
ných kancelárií zverejňované pomocou sieťové-
ho distribučného systému (telekomunikačné služ-
by); poskytovanie diskusných fór on line; služby 
poskytované elektronickými tabuľami (teleko-
munikačné služby); prenos signálu prostredníc-
tvom satelitu; prenos digitálnych súborov; faxové 
prenosy; prenos elektronickej pošty; telexové 
služby; vysielanie káblovej televízie; poskytova-
nie rád a informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu alebo verbálne. 
41 - Vzdelávanie prostredníctvom počítačov, elek-
tronických a online databáz, sociálnych sietí a in-
ternetových diskusií; vydávanie elektronických 
publikácií, najmä publikácií tvorených užívateľ-
mi internetu vrátane zobrazovania podaní, roz-
hodnutí, úradných oznamov, textov, blogov, ob-
rázkov, fotografií, diskusných príspevkov, videí; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); vydávanie textov (okrem reklamných); online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; onli-
ne poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); vydávanie dokumentov  
v oblasti výcviku, vedy, verejného práva a spolo-
čenských záležitostí; poskytovanie vzdelávacích 
informácií prostredníctvom online databáz alebo 
internetu; online knižničné služby; tlmočenie po-
sunkovej reči; titulkovanie; tlmočnícke služby; 
prekladateľské služby; reportérske služby; foto-
grafické reportáže; informácie o výchove a vzde-
lávaní; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie seminárov; akadémie (vzdelávanie); ko-
učovanie (školenie); korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy; organizovanie a vedenie koncertov; orga-
nizovanie plesov; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie živých vys-
túpení; organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; výchovno-zábavné klubové služby; 
výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúr-
na činnosť; poskytovanie rád a informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunin. mé-
dií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu alebo verbálne. 
42 - Tvorba softvéru; tvorba softvéru pre elektro-
nické podateľne, databázové systémy a komuni-
kačné rozhrania; poskytovanie internetových vy-
hľadávačov a online adresárov na vyhľadávanie, 
podávanie, archivovanie a zobrazovanie podaní, 
úradných oznamov, informácií, blogov, diskusií, 
videí a fotografií; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); prenájom we-
bových serverov; prenájom počítačového softvé-
ru; navrhovanie počítačových databáz; obnovo-
vanie počítačových databáz; služby v oblasti vý-
voja databáz; testovanie počítačových systémov 
na elektronické spracovanie údajov; prevod úda-
jov alebo dokumentov z fyzických médií na elek-
tronické médiá; prevod (konverzia) počítačových 
programov a údajov (nie fyzický); digitalizácia 
dokumentov (skenovanie); aktualizovanie počíta-
čového softvéru; inštalácia počítačového softvé-
ru; zhotovovanie kópií počítačových programov; 
návrh počítačových systémov; analýzy počítačo- 
 
 

vých systémov; diaľkové monitorovanie počíta- 
čových systémov; štúdie technických projektov; 
grafické dizajnérstvo; vedecké a technologické 
služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; 
priemyselné analýzy a priemyselný výskum; na-
vrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a soft-
véru; poskytovanie rád a informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových 
sietí a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(591) modrá, čierna, červená 
(731) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služ-

by, Kollárova 8, 917 01 Trnava, SK; 
 
 

(210) 1723-2017 
(220) 4.7.2017 

 11 (511) 5 
(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; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, 
obväzový materiál; materiály na plombovanie 
zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; 
prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbi-
cídy; oftalmologické prípravky; očné kvapky; oč-
né masti. 

(540) Posiformin 
(731) Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 

661 29 Saarbrücken, DE; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1727-2017 
(220) 6.7.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); počí-

tačové programy (sťahovateľné); nahraté počíta-
čové programy; počítačové softvérové aplikácie 
(sťahovateľné); sťahovateľné hudobné súbory; 
sťahovateľné obrazové súbory; magnetické nosiče 
údajov; optické nosiče údajov; kompaktné disky, 
disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov. 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; knihy; perio-
diká; noviny; časopisy (periodiká); časopisy ako 
doplnky novín; fotografie; katalógy; brožúry; zo-
znamy; príručky; prospekty; letáky; plagáty; ka-
lendáre; pohľadnice; samolepky (papiernický to-
var); hárky papiera; kartón, lepenka; záložky do 
kníh; knihárske potreby; obaly (papiernický to- 
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var); obtlačky; grafické reprodukcie; grafické vzo-
ry (tlačoviny); papiernický tovar; písacie potre-
by; kancelárske potreby okrem nábytku. 
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna re-
klama; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; navrhovanie reklamných materiálov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; spraco-
vanie textov; písanie reklamných textov; vydá-
vanie reklamných textov; prenájom reklamných 
plôch; prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; odborné obchodné alebo podnikateľské pora-
denstvo; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom; správa spotrebiteľských ver-
nostných programov; prehľad tlače (výstrižkové 
služby); obchodné sprostredkovateľské služby; 
vyhľadávanie sponzorov; podpora predaja (pre 
tretie osoby); predvádzanie tovaru; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
marketing; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; zostavovanie zoznamov informácií na 
obchodné alebo reklamné účely; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by s tlačovinami, tlačenými publikáciami, kni-
hami, periodikami, časopismi, elektronickými pub-
likáciami, počítačovými programami, nosičmi úda-
jov, kompaktnými diskami; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s tlačovinami, tlačenými pub-
likáciami, knihami, periodikami, časopismi, elek-
tronickými publikáciami, počítačovými progra-
mami, nosičmi údajov, kompaktnými diskami 
prostredníctvom internetu; obchodné sprostred-
kovanie služieb uvedených v triedach 38 a 41 
tohto zoznamu; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoz-
namu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych 
súborov; prenos elektronickej pošty; kontinuálny 
prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na 
objednávku; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; poskytovanie diskusných fór online; 
poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; spravodajské kancelárie; poradenstvo v ob-
lasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Zábava; informácie o možnostiach zábavy; 
vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; vydávanie 
tlačovín; vydávanie periodických a neperiodic-
kých publikácií; vydávanie novín; vydávanie ča-
sopisov; vydávanie kníh; online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); online poskytovanie videozáznamov 
(bez možnosti kopírovania); online poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); vy- 
 

dávanie textov (okrem reklamných); písanie tex-
tov; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); 
fotografovanie; fotografické reportáže; reportér-
ske služby; prekladateľské služby; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie a vedenie vzdeláva-
cích fór s osobnou účasťou; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie slávnostných ceremoniá-
lov spojených s udeľovaním cien; organizovanie 
a vedenie tvorivých dielní (výučba); poradenstvo 
v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoz-
namu. 

(540) 

  
 

(591) biela, oranžová, čierna 
(731) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1730-2017 
(220) 6.7.2017 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Mydlá; voňavkárske výrobky; esenciálne ole-

je; kozmetické prípravky; vlasové vody; príprav-
ky na čistenie zubov. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-
pravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske použi-
tie, potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre 
ľudí. 

(540) Cannadent - originálne 
 konopné sérum 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 1745-2017 
(220) 7.7.2017 

 11 (511) 35, 41, 45 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom in-
ternetu; prepisovanie a spracovanie textov blo-
gových príspevkov a e-bookov (kancelárske prá-
ce); správa počítačových súborov; reklama for-
mou zasielania ďakovných listov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizova-
nie kurzov sebauvedomenia; organizovanie kur-
zov sebauvedomenia prostredníctvom internetu; 
organizovanie kurzov osobnostného rozvoja pro-
stredníctvom internetu; organizovanie kurzov osob-
nostného rozvoja prostredníctvom internetu. 
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45 - Zoznamovacie služby; zoznamovacie služby 
prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti 
komunikácie a budovania vzťahov medzi mužmi 
a ženami; poradenstvo v oblasti komunikácie a bu-
dovania vzťahov medzi mužmi a ženami prostred-
níctvom internetu; poradenstvo v oblasti rozvoja 
osobnosti; poradenstvo v oblasti rozvoja osob-
nosti prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zlatá, biela 
(731) Magnet na ženy s. r. o., Čajkovského 430/24, 949 11 

Nitra, SK; 
(740) Surmová Soňa, JUDr., LL.M., Prešov, SK; 

 
 

(210) 1747-2017 
(220) 10.7.2017 

 11 (511) 35, 41, 45 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom in-
ternetu; prepisovanie a spracovanie textov blo-
gových príspevkov a e-bookov (kancelárske prá-
ce); správa počítačových súborov; reklama for-
mou zasielania ďakovných listov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizova-
nie kurzov sebauvedomenia; organizovanie kur-
zov sebauvedomenia prostredníctvom internetu; 
organizovanie kurzov osobnostného rozvoja pro-
stredníctvom internetu; organizovanie kurzov 
osobnostného rozvoja prostredníctvom internetu. 
45 - Zoznamovacie služby; zoznamovacie služby 
prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti 
komunikácie a budovania vzťahov medzi mužmi 
a ženami; poradenstvo v oblasti komunikácie a bu-
dovania vzťahov medzi mužmi a ženami prostred-
níctvom internetu; poradenstvo v oblasti rozvoja 
osobnosti; poradenstvo v oblasti rozvoja osob-
nosti prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zlatá, biela, béžová, červená 
(731) Magnet na ženy s. r. o., Čajkovského 430/24, 949 11 

Nitra, SK; 
(740) Surmová Soňa, JUDr., LL.M., Prešov, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 1751-2017 
(220) 12.7.2017 

 11 (511) 16, 29, 30, 35, 39 
(511) 16 - Tlačené firemné listiny; tlačené reklamné 

materiály; tlačivá (formuláre); papierové infor-
mačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; 
kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (perio-
diká); grafické znaky; papierové alebo lepenkové 
etikety; samolepky (papiernický tovar). 
29 - Ryby (neživé); raky (neživé); homáre (neži-
vé); langusty (neživé); rybie plátky (filé); sardin-
ky (neživé); lososy (neživé); hotové jedlá pripra-
vené prevažne z rýb; konzervované ryby; rybacia 
pena; rybie ikry (potraviny); rybacie šaláty; 
ovocné šaláty; zeleninové šaláty; mäsové kon-
zervy; mäsové výťažky; hydina (mäso); divina; 
údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové hra-
nolčeky; polievky; mäso; klobásy, salámy, párky; 
haringy (neživé); potravinárska želatína z rýb; 
mliečne výrobky; solené potraviny; vaječný bielok. 
30 - Hotové jedlá pripravené prevažne z múky; 
jemné pečivárske výrobky; jedlá z rezancov; omáč-
ky na cestoviny; cestoviny; prípravky z obilnín; 
ryža; cukrovinky; sendviče; chlieb; rožky (peči-
vo); majonézy; soľ na konzervovanie potravín; 
chuťové prísady; ocot; kečup; pizza; mäsové 
šťavy; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; čajo-
vé nápoje; paradajková omáčka. 
35 - Maloobchodné služby s potravinárskymi vý-
robkami, s rybami a morskými živočíchmi, s vý-
robkami z rýb a morských živočíchov, s rybacími 
šalátmi, so zeleninovými šalátmi, s ovocnými ša-
látmi, mäsovými výrobkami, s hydinovými vý-
robkami, s výrobkami zo zveriny, s mliekom  
a mliečnymi výrobkami, s nealkoholickými ná-
pojmi, s alkoholickými nápojmi, s poľnohospo-
dárskymi produktami a obilninami, s potravinami 
rastlinného aj živočíšneho pôvodu, s čerstvým 
ovocím a zeleninou, so živými zvieratami, so 
semenami, s rastlinami a kvetmi, s krmivom pre 
zvieratá, s tabakom a tabakovými výrobkami; re-
klama; písanie reklamných textov; reklamné agen-
túry; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); ak-
tualizovanie reklamných materiálov; vydávanie 
reklamných textov; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamných materiálov; odborné ob-
chodné poradenstvo. 
39 - Skladovanie potravín; skladovanie tovarov; 
prenájom skladísk; balenie tovarov; dovoz a do-
prava; doručovanie tovarov; automobilová do-
prava; nákladná doprava; kamiónová nákladná 
doprava; námorná doprava; letecká doprava. 

(540) 

  
 

(731) RYBA KOŠICE, spol. s r. o., Južná trieda 54, 
043 75 Košice, SK; 

(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
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(210) 1752-2017 
(220) 12.7.2017 

 11 (511) 16, 29, 30, 35, 39 
(511) 16 - Tlačené firemné listiny; tlačené reklamné 

materiály; tlačivá (formuláre); papierové infor-
mačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; 
kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (perio-
diká); grafické znaky; papierové alebo lepenkové 
etikety; samolepky (papiernický tovar). 
29 - Ryby (neživé); raky (neživé); homáre (neži-
vé); langusty (neživé); rybie plátky (filé); sardin-
ky (neživé); lososy (neživé); hotové jedlá pripra-
vené prevažne z rýb; konzervované ryby; rybacia 
pena; rybie ikry (potraviny); rybacie šaláty; ovoc-
né šaláty; zeleninové šaláty; mäsové konzervy; 
mäsové výťažky; hydina (mäso); divina; údeni-
ny; zemiakové lupienky; zemiakové hranolčeky; 
polievky; mäso; klobásy, salámy, párky; haringy 
(neživé); potravinárska želatína z rýb; mliečne 
výrobky; solené potraviny; vaječný bielok. 
30 - Hotové jedlá pripravené prevažne z múky; 
jemné pečivárske výrobky; jedlá z rezancov; 
omáčky na cestoviny; cestoviny; prípravky z obil-
nín; ryža; cukrovinky; sendviče; chlieb; rožky 
(pečivo); majonézy; soľ na konzervovanie potra-
vín; chuťové prísady; ocot; kečup; pizza; mäsové 
šťavy; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; čajo-
vé nápoje; paradajková omáčka. 
35 - Maloobchodné služby s potravinárskymi vý-
robkami, s rybami a morskými živočíchmi, s vý-
robkami z rýb a morských živočíchov, s rybacími 
šalátmi, so zeleninovými šalátmi, s ovocnými ša-
látmi, mäsovými výrobkami, s hydinovými výrob-
kami, s výrobkami zo zveriny, s mliekom a mlieč-
nymi výrobkami, s nealkoholickými nápojmi, s al-
koholickými nápojmi, s poľnohospodárskymi pro-
duktami a obilninami, s potravinami rastlinného 
aj živočíšneho pôvodu, s čerstvým ovocím a ze-
leninou, so živými zvieratami, so semenami,  
s rastlinami a kvetmi, s krmivom pre zvieratá, s ta-
bakom a tabakovými výrobkami; reklama; písa-
nie reklamných textov; reklamné agentúry; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizova-
nie reklamných materiálov; vydávanie reklamných 
textov; prenájom reklamných plôch; prenájom 
reklamných materiálov; odborné obchodné pora-
denstvo. 
39 - Skladovanie potravín; skladovanie tovarov; 
prenájom skladísk; balenie tovarov; dovoz a do-
prava; doručovanie tovarov; automobilová do-
prava; nákladná doprava; kamiónová nákladná 
doprava; námorná doprava; letecká doprava. 

(540) 

  
 

(731) RYBA KOŠICE, spol. s r. o., Južná trieda 54, 
043 75 Košice, SK; 

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

(210) 1761-2017 
(220) 13.7.2017 

 11 (511) 29, 30, 32, 43 
(511) 29 - Údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové 

hranolčeky; kyslá kapusta; polievky; nakladané 
uhorky; konzervovaná zelenina; varená zelenina; 
sušená zelenina; potravinárske oleje; syry; rybie 
plátky (filé); syridlá; mäso; ryby (neživé); potra-
vinárska želatína; huspenina; divina; tukové sub-
stancie na výrobu pokrmových tukov; tukové ná-
tierky na chlieb; slede (neživé); homáre (neživé); 
potravinársky kukuričný olej; potravinársky olej 
z palmových orechov; potravinársky sezamový 
olej; ustrice (neživé); šunka; žĺtok; jogurt; prí-
pravky na zeleninové polievky; zeleninové šťavy 
na prípravu jedál; mäsové výťažky; mliečne vý-
robky; langusty (neživé); slanina; vajcia; sušené 
vajcia; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; 
klobásy, salámy, párky; solené potraviny; prí-
pravky na výrobu polievok; paradajkový pretlak; 
zeleninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; 
sardinky (neživé); lososy (neživé); konzumný 
loj; tuniaky (neživé); paradajková šťava na prí-
pravu jedál; potravinársky slnečnicový olej; držky; 
konzervované hľuzovky; hydina (mäso); konzer-
vované šampiňóny; konzervovaná fazuľa; pečeň; 
potraviny z rýb; konzervované ryby; konzervo-
vané mäso; morské raky (neživé); bravčové mä-
so; zemiakové placky; ryby v slanom náleve so 
zeleninou; párky v cestíčku; zemiakové vločky; 
papriková nátierka (konzervované koreniny); pa-
radajková pasta; konzervované artičoky; ovocné 
aranžmány na priamu konzumáciu; mrazom su-
šené mäso; mrazom sušená zelenina ; extra pa-
nenský olivový olej; párky na prípravu hotdogov. 
30 - Aromatické prípravky do potravín; koreniny; 
nekysnutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; 
sladké žemle; karí (korenie); prípravky z obilnín; 
príchute do potravín (okrem éterických esencii  
a esenciálnych olejov); kuchynská soľ; zahusťo-
vacie prípravky na varenie; kurkuma (potravina); 
prírodné sladidlá; korenie; nové korenie; múka; 
fazuľová múka; kukuričná múka; horčicová múč-
ka; jačmenná múka; sójová múka; pšeničná múka 
(výražková); škrob (potraviny); droždie do cesta; 
ocot; kečup; kvások; droždie; spojivá do údenín; 
mletá kukurica; pražená kukurica; chlieb; maltó-
za; horčica; rezance; sendviče; jemné pečivárske 
výrobky; pečivo (rožky); paprika (koreniny); piz-
za; čierne korenie; zemiaková múčka (potraviny); 
ryža; šafran (korenie); ságo; omáčky (chuťové 
prísady); zelerová soľ; pšeničná krupica; pečivo  
s mäsovou náplňou; prípravky na zjemňovanie 
mäsa na domáce použitie; kuskus (krupica); pi-
kantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); pa-
radajková omáčka; majonézy; slané pečivo (kre-
kery); chutneys (koreniny); jarné závitky (ázijské 
predjedlo); tacos (mexické jedlo); kukuričné 
placky (tortilly); ľadový čaj; čajové nápoje; zá-
lievky na šaláty; strúhanka; tabbouleh (libanon-
ský šalát); chalva; quiches (slaný koláč); mäsové 
šťavy; pasta zo sójových bôbov (chuťové prísa-
dy); míso (chuťové prísady); obilninové chuťov-
ky; ryžové chuťovky; instantná kukuričná kaša  
(s vodou alebo s mliekom); kukuričná krupica; 
práškové droždie; sóda bikarbóna na prípravu je-
dál; konzervované záhradné bylinky (chuťové  
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prísady); jedlá z rezancov; syrové sendviče (che-
eseburgers); pesto (bazalková omáčka); polevy 
na šunku; ľanové semená na prípravu jedál (ko-
reniny); obilné klíčky (potraviny); omáčky na 
cestoviny; peľmene (ruské mäsové knedličky); 
burritos (mexické plnené placky); ryža zmiešaná 
so zeleninou a hovädzím mäsom (bibimbap); oni-
giri (japonské ryžové jedlo); instantná ryža; hot-
dogy (teplé párky v rožku); ľadové kocky (kon-
zumné); spracované semená používané ako kore-
niny; sezamové semená (koreniny); zelenina v štip-
ľavom náleve. 
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; neal-
koholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; vody 
(nápoje); minerálne vody (nápoje); stolové vody; 
limonády; sóda; nealkoholické nápoje; sýtené vo-
dy; ovocné nektáre. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné je-
dálne; závodné jedálne; prenájom prechodného 
ubytovania; reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snac-
kbary); bary (služby). 

(540) 

  
 

(591) červená, žltá, biela, čierna 
(731) Sultan Service s.r.o., Bottova 35, 010 01 Žilina, 

SK; 
 
 

(210) 1764-2017 
(220) 12.7.2017 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné 

časti pančúch; čiapky; ponožky; pančuškové no-
havice; rukavice; šatky, šály; pleteniny (obleče-
nie); palčiaky; čelenky (oblečenie); šály uviazané 
pod krkom; legínsy; ponožky pohlcujúce pot. 

(540) 

  
 

(731) TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s., Mierová 1, 
059 21 Svit, SK; 

 
 
 
 
 

(210) 1767-2017 
(220) 13.7.2017 

 11 (511) 9, 32, 37, 39, 41 
(511) 9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 

zvuku alebo obrazu; premietacie plochy, plátna; 
televízne prijímače; elektroluminiscenčné diódy 
(LED diódy). 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
37 - Stavebníctvo; stavebný dozor; murárske prá-
ce; tapetovanie; interiérové a exteriérové maľo-
vanie a natieranie; montovanie lešení; murova-
nie, murárske práce; pokrývačské práce. 
39 - Doprava; parkovanie automobilov (služby); 
prenájom miest na parkovanie. 
41 - Požičiavanie audioprístrojov; prenájom ki-
nematografických prístrojov; požičiavanie roz-
hlasových a televíznych prijímačov. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) CASSINO s.r.o., Sabinovská 5048/1, 080 01 Pre-

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

šov, SK; 
 
 

(210) 1768-2017 
(220) 14.7.2017 

 11 (511) 35, 37, 38 
(511) 35 - Informácie (obchodné alebo podnikateľské 

marketingové štúdie; obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; prieskum trhu; reklamné a marke-
tingové služby; počítačové databázy (zbieranie 
údajov); reklama (on line) na počítačovej komu-
nikačnej sieti; zbieranie údajov do počítačových 
databáz. 
37 - Montovanie lešení, regálov a oceľových kon-
štrukcií; montáž; rekonštrukcia a údržba vyhra-
dených elektrických zariadení. 
38 - Prenos informácii cez počítač; poskytovanie 
prístupov do databáz; pošta (elektronická). 

(540) 

  
 

(731) MADDOX s.r.o., 1.mája 480, 015 01 Rajec nad 
Rajčiankou, SK; 

(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 
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(210) 1771-2017 
(220) 14.7.2017 

 11 (511) 10, 14, 25, 28 
(511) 10 - Cumle pre dojčatá; detské fľaše; pomôcky 

pri dojčení. 
14 - Šperky; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); 
náramky (klenotnícke výrobky); náušnice; prste-
ne (klenotnícke výrobky). 
25 - Čiapky; odevy; obuv; oblečenie; pokrývky 
hlavy; detské odevy; šatky, šály; sukne; tričká. 
28 - Hračky; hry; športové potreby. 

(540) 

  
 

(591) ružová, hnedá, žltá, oranžová 
(731) Mrug Horanská Michaela, Za vodou 1839/28, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
 
 

(210) 1773-2017 
(220) 12.7.2017 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spod-

né časti pančúch; čiapky; ponožky; pančuškové 
nohavice; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oble-
čenie); palčiaky; čelenky (oblečenie); šály uvia-
zané pod krkom; legínsy; ponožky pohlcujúce 
pot. 

(540) 

  
 

(731) TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s., Mierová 1, 
059 21 Svit, SK; 

 
 

(210) 1778-2017 
(220) 13.7.2017 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; 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; 
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 tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prie-
skum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy 
nákladov; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; správa počítačových súborov; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; personálne pora-
denstvo; predvádzanie tovaru; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie re-
klamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamné služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií obchodného alebo re-
klamného charakteru; poskytovanie multimediál-
nych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informá-
cie o možnostiach zábavy; organizovanie a vede-
nie lotérií a stávkových hier; organizovanie loté- 
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rií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; ha-
zardné hry (herne); poskytovanie športovísk; tvor-
ba televíznych programov; tvorba publicistic-
kých, spravodajských, zábavných a vzdelávacích 
programov; nahrávanie videofilmov; televízna 
zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; prenájom kinema-
tografických prístrojov; prenájom osvetľovacích 
prístrojov do divadelných sál a televíznych štú-
dií; prenájom dekorácií na predstavenie; požičia-
vanie kinematografických filmov; požičiavanie 
videopások; produkcia filmov (nie reklamných); 
filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti 
kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-
-zábavné klubové služby; organizovanie a vede-
nie koncertov; organizovanie plesov; organizo-
vanie súťaží krásy; organizovanie športových sú-
ťaží; organizovanie vedomostných súťaží; orga-
nizovanie zábavných súťaží; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie školení; organizovanie živých vystúpení; plá-
novanie a organizovanie večierkov; nahrávacie 
štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie 
textov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line vydávanie elektronických 
kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie 
počítačových hier (z počítačových sietí); prená-
jom videorekordérov; požičiavanie audioprístro-
jov; organizovanie a vedenie konferencií posky-
tované on-line prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia alebo počítačovej siete; organizo-
vanie a vedenie seminárov poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia ale-
bo počítačovej siete; organizovanie a vedenie tvo-
rivých dielní (výučba) poskytované on-line pro-
stredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie  
o i možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzde-
lávaní poskytované on-line z počítačových data-
báz alebo internetu; tvorba rozhlasových prog-
ramov; fotografické reportáže; nahrávanie video-
pások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-
spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné 
účely); organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží prostredníctvom internetu alebo tele-
fónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú 
účasť divákov; interaktívne zábavné služby s po-
užitím mobilných telefónov; rezervácie vstupe-
niek na zábavné predstavenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

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

(731) N I KÉ, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Brati-
slava, SK; 

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

 
 

(210) 1781-2017 
(220) 17.7.2017 

 11 (511) 16, 25, 26, 35, 41, 42, 45 
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 

alebo lepenky; knihy; knižné zarážky; brožúry; 
časopisy (periodiká); tlačivá (formuláre); tlačovi-
ny; ročenky; katalógy; kalendáre; poznámkové 
zošity; zošity; príručky; prospekty; noviny; obež-
níky; tlačené publikácie; papierové zástavky; pa-
pierové alebo lepenkové pútače; pečiatky; peča-
te; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický 
tovar; obálky (papiernický tovar); obaly (papier-
nický tovar); papierové alebo lepenkové etikety; 
kancelárske potreby okrem nábytku; perá (kance-
lárske potreby); poštové známky; adresné štítky 
do adresovacích strojov; hárky papiera; listový 
papier; kopírovací papier (papiernický tovar); 
pergamenový papier; papierové pásky; baliaci pa-
pier; albumy; atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; 
obrazy; fotografie (tlačoviny); grafické reproduk-
cie; rytiny; baliace plastové fólie; paragóny; le-
piace pásky na kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť; stolové prestieranie z papiera; papie-
rové servítky; papierové utierky; krajčírske strihy. 
25 - Odevy; oblečenie; pokrývky hlavy; opasky 
(časti odevov); nohavice; cylindre (klobúky); če-
lenky (oblečenie); čiapky; klobúky; šilty (pokrýv-
ky hlavy); konfekcia (odevy); kostýmy, obleky; 
košele; kožušiny (oblečenie); kravaty; manžety 
(časti odevov); náprsenky; pančuchy; pracovné 
plášte; ponožky; rukavice; saká; šály; šatky na 
krk; šerpy; tričká; uniformy; vrchné ošatenie; zá-
stery; závoje; zvrchníky; župany; papuče; obuv; 
sandále. 
26 - Bordúry, lemy, obruby (na odevy); odznaky 
na odevy, nie z drahých kovov; ozdobné brošne; 
spony na traky; ozdobné ihlice; ozdoby do vla-
sov; ozdoby na obuv (stužkársky tovar); klobúko-
vé ozdoby (stužkársky tovar); umelé kvety; prac-
ky na opasky; elastické pásky na pridržiavanie 
rukávov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrob-
ky (galantéria). 
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35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations); hos-
podárske (ekonomické) predpovede; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; reklama; zásiel-
kové reklamné služby; platené reklamné služby 
typu „klikni sem“; reklamné agentúry; online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; lepenie 
plagátov; prieskum verejnej mienky; tvorba re-
klamných filmov; vydávanie reklamných textov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširova-
nie reklamných oznamov; písanie reklamných 
textov; rozširovanie vzoriek tovarov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom re-
klamných plôch; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; rozhlasová reklama; televízna re-
klama; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; podpora predaja (pre 
tretie osoby); obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prieskum trhu; poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; rozmnožovanie 
dokumentov; predvádzanie tovaru; obchodné od-
hady; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzo-
rov; subdodávateľské služby (obchodné služby); 
zostavovanie štatistík; prehľad tlače (výstrižkové 
služby); zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; obchodné spro-
stredkovateľské služby. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie spoločenských a politických zhro-
maždení; organizovanie manifestácií a sprievo-
dov; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie 
súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie a vedenie koncertov; nahrávanie 
videopások; vydávanie kníh; vydávanie textov 
(okrem reklamných); online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; informácie o výchove 
a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedago-
gická činnosť); požičovne kníh (knižnice); tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
plánovanie a organizovanie večierkov. 
42 - Grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach) 
architektonické poradenstvo; urbanistické pláno-
vanie; expertízy (inžinierske práce); inžinierska 
činnosť; tvorba softvéru. 
45 - Mediačné služby; arbitrážne služby; spravo-
vanie autorských práv; udeľovanie licencií na 
práva duševného vlastníctva; právny výskum; 
advokátske služby; registrácia doménových mien 
(právne služby); online služby sociálnych sietí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) žltá, oranžová, červená, modrá 
(731) Chovan Vladimír, Ing., Teodora Tekela 5, 917 01 

Trnava, SK; 
 
 

(210) 1785-2017 
(220) 18.7.2017 

 11 (511) 3, 5, 25 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-

pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; voňavkárske výrobky; esenciálne 
oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody; prí-
pravky na čistenie zubov. 
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, ob-
väzový materiál; materiály na plombovanie zu-
bov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; 
prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbi-
cídy. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

(540) 

  
 

(591) zelená, biela 
(731) Szabados Zoltán, Jilemnického 201/3, 929 01 Du-

najská Streda, SK; 
(740) Holováčová Danica, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(210) 1786-2017 
(220) 13.7.2017 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; 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). 
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16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
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 tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prie-
skum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy 
nákladov; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; správa počítačových súborov; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; personálne pora-
denstvo; predvádzanie tovaru; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie re-
klamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamné služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií obchodného alebo re-
klamného charakteru; poskytovanie multimediál-
nych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazard-
né hry (herne); poskytovanie športovísk; tvorba  
 
 

televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích prog-
ramov; nahrávanie videofilmov; televízna zába-
va; divadelné predstavenia; tvorba divadelných 
alebo iných predstavení; prenájom kinematogra-
fických prístrojov; prenájom osvetľovacích prí-
strojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenie; požičiavanie 
kinematografických filmov; požičiavanie video-
pások; produkcia filmov (nie reklamných); fil-
mové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti 
kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-
zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie plesov; organizovanie 
súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie vedomostných súťaží; organizo-
vanie zábavných súťaží; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štú-
diá (služby); reportérske služby; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line vydávanie elektronických 
kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie 
počítačových hier (z počítačových sietí); prená-
jom videorekordérov; požičiavanie audioprístro-
jov; organizovanie a vedenie konferencií posky-
tované on-line prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia alebo počítačovej siete; organizo-
vanie a vedenie seminárov poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia ale-
bo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line pro-
stredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie  
o i možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzde-
lávaní poskytované on-line z počítačových data-
báz alebo internetu; tvorba rozhlasových prog-
ramov; fotografické reportáže; nahrávanie video-
pások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-
spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné 
účely); organizovanie vedomostných alebo zá-
bavných súťaží prostredníctvom internetu alebo 
telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zá-
bava; prekladateľské služby; organizovanie zá-
bavných a súťažných hier (okrem reklamných); 
televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce tele-
fonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služ-
by s použitím mobilných telefónov; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, červená 
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(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-
tislava, SK; 

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

 
 

(210) 1787-2017 
(220) 18.7.2017 

 11 (511) 14, 25, 35, 41, 42 
(511) 14 - Náramky (klenotnícke výrobky); prívesky 

(klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke vý-
robky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); kle-
notnícke výrobky; prstene (klenotnícke výrobky); 
náušnice; manžetové gombíky; krúžky na kľúče 
(s príveskom alebo ozdobou); textilné vyšívané 
náramky (bižutéria); prívesky na kľúče. 
25 - Obuv; čiapky; krátke pánske spodky (trenír-
ky); priliehavé čiapky; spodná bielizeň; ponožky; 
spodná bielizeň pohlcujúca pot; šatky, šály; ple-
teniny (oblečenie); plátenná obuv; nepremokavé 
odevy; legíny; športové tričká, dresy; plážové ob-
lečenie; plážová obuv; plavky (pánske); plavky; 
topánky; topánky na šport; športová obuv; tričká; 
športové tielka; členkové topánky. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; po-
radenstvo pri riadení podnikov; vydávanie re-
klamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; odborné obchodné alebo pod-
nikateľské poradenstvo; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; podpora predaja (pre 
tretie osoby); spracovanie textov; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; písanie reklamných textov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklam-
ných filmov; marketing; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
obchodné sprostredkovateľské služby; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; on line poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov 
a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s ve-
rejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama). 
41 - Akadémie (vzdelávanie); rozhlasová zábava; 
vydávanie textov (okrem reklamných); vzdeláva-
nie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); 
vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; televízna zábava; organizovanie a ve-
denie konferencií; informácie o výchove a vzde-
lávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba); online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); fotogra-
fovanie; písanie textov; koučovanie (školenie); 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy 
telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou. 
 
 

42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; 
grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie we-
bových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo 
pri tvorbe webových stránok; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); poraden-
stvo v oblasti informačných technológií; posky-
tovanie informácií o počítačových technológiách 
a programovaní prostredníctvom webových strá-
nok. 

(540) 

  
 

(591) fialová, biela, čierna 
(731) SÁM SEBE PÁN, s.r.o., A. Žarnova 861/9, 971 01 

Prievidza, SK; 
 
 

(210) 1789-2017 
(220) 18.7.2017 

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

(540) MARQUES DE MONTINO 
(731) Hacienda y Viñedos Marqués del Atrio, S.L, Ctra. 

Logroño, Km 86.2, 315 87 Mendavia, Navarra, ES; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1792-2017 
(220) 17.7.2017 

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

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

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, ružová, sivá 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 

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

SK; 
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(210) 1793-2017 
(220) 17.7.2017 

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

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

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, ružová, sivá, modrá, strieborná, hne-
dá, béžová 

(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 
2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 

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

 
 

(210) 1794-2017 
(220) 17.7.2017 

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

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

(540) 

  
(591) čierna, biela, ružová, žltá, modrá, hnedá, béžová, 

sivá 
 

(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 
2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 

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

 
 

(210) 1795-2017 
(220) 17.7.2017 

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

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

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, ružová, sivá, fialová, modrá, béžová, 
strieborná 

(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 
2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 

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

 
 

(210) 1796-2017 
(220) 17.7.2017 

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

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



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  12 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 179 
 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, ružová, sivá 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(210) 1797-2017 
(220) 17.7.2017 

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

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

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, sivá, ružová, fialová, béžová, oran-
žová, modrá, strieborná, hnedá 

(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 
2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 

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

 
 
 
 
 
 
 

(210) 1798-2017 
(220) 18.7.2017 

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

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

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, ružová, sivá 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(210) 1799-2017 
(220) 18.7.2017 

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

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

  
 

(591) biela, čierna, ružová, sivá 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(210) 1802-2017 
(220) 19.7.2017 

 11 (511) 41, 42, 44 
(511) 41 - Vzdelávanie; organizovanie výcvikov, kurzov 

a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum; priemyselné analýzy a priemy-
selný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového 
hardvéru a softvéru. 
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starost-
livosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; po-
ľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 

(540) 

  
 

(591) svetlo modrá 
(731) Dušenka Róbert, MUDr., PhD., MBA, P.O. Hviez-

doslavova 22, 036 01 Martin, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1805-2017 
(220) 17.7.2017 

 11 (511) 35, 41, 45 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom in-
ternetu; prepisovanie a spracovanie textov blo-
gových príspevkov a e-bookov (kancelárske prá-
ce); správa počítačových súborov; reklama for-
mou zasielania ďakovných listov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizovanie 
kurzov sebauvedomenia; organizovanie kurzov 
sebauvedomenia prostredníctvom internetu; orga-
nizovanie kurzov osobnostného rozvoja prostred-
níctvom internetu; organizovanie kurzov osob-
nostného rozvoja prostredníctvom internetu. 
45 - Zoznamovacie služby; zoznamovacie služby 
prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti 
komunikácie a budovania vzťahov medzi mužmi 
a ženami; poradenstvo v oblasti komunikácie a bu-
dovania vzťahov medzi mužmi a ženami prostred-
níctvom internetu; poradenstvo v oblasti rozvoja 
osobnosti; poradenstvo v oblasti rozvoja osob-
nosti prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(591) fialová, biela 
(731) Magnet na ženy s.r.o., Čajkovského 430/24, 949 11 

Nitra, SK; 
(740) Surmová Soňa, JUDr., LL.M., Prešov, SK; 

 
 

(210) 1806-2017 
(220) 18.7.2017 

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

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

  
 

(591) čierna, biela, ružová 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(210) 1807-2017 
(220) 17.7.2017 

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

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

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, ružová, modrá, fialová, sivá, strie-
borná, hnedá 

(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 
2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 

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

 
 

(210) 1808-2017 
(220) 19.7.2017 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Časopisy (periodiká); kalendáre; noviny; pe-

riodiká; plagáty; tlačené publikácie; tlačoviny; 
trhacie kalendáre; tlačivá (formuláre); fotografie; 
grafické vzory (tlačoviny); katalógy; knihy; ko-
miksy; grafické reprodukcie; katalógy; príručky; 
záložky do kníh; knihárske potreby; perá (kance-
lárske potreby); kalendáre; plagáty; útržkové 
bloky; plagáty. 
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; perso-
nálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní 
a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tova-
ru; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; prenájom reklamných materiálov; re-
klama; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); vydávanie reklamných textov; aktualizova-
nie reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných plôch; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov; vzťahy s verejnosťou; pora-
denstvo v oblasti reklamy a podpory predaja (pre 
tretie osoby) a spracovania textov; inzertné služ-
by; marketing; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; podnikateľské informácie. 
41 - Zábava; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; 
online vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; online poskytovanie elektronických publiká-
cií (bez možnosti kopírovania). 

(540) 

  
(591) červena, modrá, žltá, biela 
(731) LUXUR Media, s.r.o., Velehradská 30, 821 08 

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

 
 

(210) 1809-2017 
(220) 19.7.2017 

 11 (511) 25, 28, 35, 41 
(511) 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) 

  
 

(731) SPORTIE s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, SK; 
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(210) 1816-2017 
(220) 2.8.2017 

 11 (511) 39, 43 
(511) 39 - Doručovanie tovarov; skladovanie. 

43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku. 

(540) ALKOPOHOTOVOSŤ 
(731) ROKO, s. r. o., Strojnícka 18, 080 01 Prešov, SK; 

 
 

(210) 1817-2017 
(220) 2.8.2017 

 11 (511) 39, 43 
(511) 39 - Doručovanie tovarov; skladovanie. 

43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, biela 
(731) ROKO, s. r. o., Strojnícka 18, 080 01 Prešov, SK; 

 
 

(210) 1822-2017 
(220) 18.7.2017 

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

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

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, ružová 
 

(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 
2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 

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

 
 

(210) 1827-2017 
(220) 20.7.2017 

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

(540) MUXOANGIN 
(731) SANOFI – AVENTIS Deutschland GmbH, Brü-

ningstrasse 50, 659 26 Frankfurt Am Main, DE; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1831-2017 
(220) 20.7.2017 

 11 (511) 35, 41, 45 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom in-
ternetu; prepisovanie a spracovanie textov blo-
gových príspevkov a e-bookov (kancelárske prá-
ce); správa počítačových súborov; reklama for-
mou zasielania ďakovných listov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizova-
nie kurzov sebauvedomenia; organizovanie kur-
zov sebauvedomenia prostredníctvom internetu; 
organizovanie kurzov osobnostného rozvoja pro-
stredníctvom internetu; organizovanie kurzov 
osobnostného rozvoja prostredníctvom internetu. 
45 - Zoznamovacie služby; zoznamovacie služby 
prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti 
komunikácie a budovania vzťahov medzi muž- 
mi a ženami; poradenstvo v oblasti komunikácie 
a budovania vzťahov medzi mužmi a ženami 
prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti 
rozvoja osobnosti; poradenstvo v oblasti rozvoja 
osobnosti prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, biela 
(731) Magnet na ženy s.r.o., Čajkovského 430/24, 949 11 

Nitra, SK; 
(740) Surmová Soňa, JUDr., LL.M., Prešov, SK; 
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(210) 1835-2017 
(220) 24.7.2017 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 29 - Bielkoviny na prípravu jedál; želatína; po-

krmové tuky; sardely (neživé); arašidové maslo; 
maslo; konzumné kakaové maslo; kokosové mas-
lo; maslové krémy; vaječný bielok; krvavé jater-
nice; vývary (bujóny); prípravky na vývary (bu-
jóny); konzervované ovocie; údeniny; zemiakové 
lupienky; kyslá kapusta; potravinársky repkový 
olej; koncentrované vývary; džemy; mrazené ovo-
cie; polievky; hrozienka sušené; nakladané uhor-
ky; konzervovaná zelenina; varená zelenina; su-
šená zelenina; potravinárske oleje; smotana (mlieč-
ne výrobky); syry; kandizované ovocie; mlieko; 
rybie plátky (filé); syridlá; ovocné rôsoly; ovocná 
dreň; mäso; ryby (neživé); potravinárska želatí-
na; huspenina; divina; ďumbierový džem (zázvo-
rový); konzervované sójové bôby (potraviny); 
tukové nátierky na chlieb; slede (neživé); po- 
travinársky kukuričný olej; potravinársky olej  
z palmových orechov; potravinársky sezamový 
olej; šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zelenino-
vé polievky; zeleninové šťavy na prípravu jedál; 
mäsové výťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys 
(mliečny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým ob-
sahom mlieka); srvátka; mliečne výrobky; slani-
na; konzervovaná šošovica; margarín; marmelá-
dy; špik (potraviny); konzumný palmový olej; 
spracované škrupinové ovocie; vajcia; pečeňová 
paštéta; konzervovaná cibuľa; potravinársky oli-
vový olej; potravinársky kostný olej; nakladaná 
zelenina; konzervovaný hrach; klobásy, salámy, 
párky; solené potraviny; prípravky na výrobu po-
lievok; paradajkový pretlak; zeleninové šaláty; 
bravčová masť; ovocné šaláty; paradajková šťava 
na prípravu jedál; potravinársky slnečnicový olej; 
držky; hydina (mäso); mleté mandle; spracované 
arašidy; konzervované šampiňóny; potravinársky 
kokosový olej; konzervovaná fazuľa; pečeň; pot-
raviny z rýb; plátky sušeného ovocia; ovocie na-
ložené v alkohole; spracovaný peľ (potravina); 
konzervované ryby; konzervované mäso; tofu; 
šľahačka; bravčové mäso; konzervy s rybami; 
konzervy s ovocím; mäsové konzervy; zemiako-
vé placky; ryby v slanom náleve; konzervy so ze-
leninou; párky v cestíčku; zemiakové vločky; ja-
blkový kompót; brusnicový kompót; tahini (ná-
tierka zo sezamových jadier); hummus (cícerová 
kaša); ovocné chuťovky; kyslé mlieko; sójové 
mlieko (náhradka mlieka); mliečne koktaily; pap-
riková nátierka (konzervované koreniny); lúpané 
slnečnicové semená; rybacia pena; vtáčie mlieko 
(nealkoholické); zeleninová pena; lúpané semená; 
konzervovaný cesnak; mlieko obohatené bielko-
vinami; ľanový olej na prípravu jedál; kompóty; 
kondenzované sladené mlieko; paradajková pas-
ta; pasta z tekvicovej dužiny; baklažánová pasta; 
arašidové mlieko na prípravu jedál; mandľové 
mlieko na prípravu jedál; sušené mlieko; kandi-
zované orechy; ochutené orechy; spracované 
lieskové orechy; konzervované bobuľové ovocie; 
mandľové mlieko (nápoj). 
30 - Cestoviny; mandľové cesto; cukrovinky na 
zdobenie vianočných stromčekov; bylinkové čaje 
(nie na lekárske použitie); koreniny; nekysnutý 
chlieb; soľ na konzervovanie potravín; sucháre; 
sušienky, keksy; sušienky; mätové cukríky; cuk- 
 

ríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; nepra-
žená káva; rastlinné prípravky (kávové náhrad-
ky); zákusky, koláče; škorica (korenina); kapary; 
karamelky (cukríky); prípravky z obilnín; žuvač-
ky; cigória (kávová náhradka); čaj; čokoláda; 
marcipán; klinčeky (korenie); chuťové prísady; 
cukrovinky; cukrárske výrobky; kukuričné vloč-
ky; kukuričné pukance; smotanové zmrzliny; ku-
chynská soľ; zahusťovacie prípravky na varenie; 
prírodné sladidlá; korenie; perníky, medovníky; 
nové korenie; múka; fazuľová múka; kukuričná 
múka; horčicová múčka; jačmenná múka; sójová 
múka; pšeničná múka (výražková); škrob (potra-
viny); droždie do cesta; keksy; cukor; prášok do 
pečiva; cestá na koláče; ďumbier (korenie); krú-
py (potraviny); ocot; kečup; mliečne kakaové ná-
poje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládo-
vé nápoje; kvások; droždie; spojivá do údenín; 
mandľové pusinky (jemné pečivo); makaróny; 
mletá kukurica; pražená kukurica; chlieb; mela-
sa; melasový sirup; med; lúpaný jačmeň; horčica; 
rezance; plnené koláče; mletý jačmeň; sendviče; 
pastilky (cukrovinky); jemné pečivárske výrob-
ky; sušienky; pečivo (rožky); paprika (koreniny); 
čierne korenie; zemiaková múčka (potraviny); 
pudingy; pralinky; ravioly; sladké drievko (cuk-
rovinky); ryža; šafran (korenie); omáčky (chuťo-
vé prísady); zelerová soľ; pšeničná krupica; šer-
bety (zmrzlinové nápoje); špagety; tapioka; ta-
pioková múka (potraviny); zvitky (cestoviny); 
pečivo s mäsovou náplňou; paštéty zapekané  
v ceste; zmrzliny; mandľové cukrovinky; araši-
dové cukrovinky; mletý ovos; lúpaný ovos; ov-
sené potraviny; ovsené vločky; ovsený výražok 
(múka); pivný ocot; kávové nápoje; kakaové ná-
poje; čokoládové nápoje; kávové náhradky; obil-
ninové vločky; marináda (chuťové prísady); kus-
kus (krupica); sladové výťažky (potraviny); slad 
(potraviny); propolis; pikantné zeleninové omáč-
ky (chuťové prísady); včelia kašička; paradajko-
vá omáčka; majonézy; slané pečivo (krekery); 
ovocné želé (cukrovinky); müsli; jogurty mraze-
né (mrazené potraviny); ľadový čaj; čajové nápo-
je; zálievky na šaláty; strúhanka; mäsové šťavy; 
pasta zo sójových bôbov (chuťové prísady); obil-
ninové chuťovky; instantná kukuričná kaša (s vo-
dou alebo s mliekom); kukuričná krupica; kon-
zervované záhradné bylinky (chuťové prísady); 
penové zákusky (cukrovinky); ovocné omáčky; 
marinády; pesto (bazalková omáčka); polevy na 
šunku; ľanové semená na prípravu jedál (koreni-
ny); obilné klíčky (potraviny); omáčky na cesto-
viny; cereálne tyčinky; cestá na jedlá; kvety a lis-
ty rastlín (náhradky čaju); cestá na zákusky; ore-
chy v čokoláde; mliečna ryžová kaša; mleté ore-
chy; posekaný cesnak (chuťové prísady); zeleni-
na v štipľavom náleve. 
31 - Škrupinové ovocie; ovos; čerstvé bobuľové 
ovocie; čerstvá cvikla; otruby; čerstvé šampiňó-
ny; čerstvé gaštany; čakanka; repkové výlisky; 
čerstvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica 
veľkoplodá; čerstvá fazuľa; peľ (surovina); pše-
nica; čerstvé ovocie; borievky (plody); čerstvé 
záhradné bylinky; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá 
šošovica; kukurica; čerstvé lieskové orechy; čer-
stvá cibuľa; jačmeň; žihľava; paprika (rastlina); 
čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé zemiaky; kon-
zumné korene; čerstvé hrozno; rebarbora; raž;  
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mandle (ovocie); čerstvé arašidy; čerstvý špenát; 
čerstvé artičoky; čerstvý cesnak; čerstvá tekvica 
kríčková; nespracované konzumné ľanové semená. 
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďum-
bierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivná 
mladinka; nealkoholické ovocné nápoje; srvátko-
vé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápo-
jov; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); só-
dová voda (sifón); stolové vody; mušty; limoná-
dy; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu 
limonád; hroznový mušt (nekvasený); orgeada 
(nealkoholický nápoj); sóda; šerbety (nápoje); 
paradajkový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; 
sýtené vody; nealkoholické aperitívy; ovocné ne-
ktáre; nealkoholický jablkový mušt; kvas (neal-
koholický nápoj); medové nealkoholické nápoje; 
mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; sójo-
vé nápoje, nie náhradky mlieka. 
33 - Mätový likér; alkoholické výťažky z ovocia; 
horké likéry; aperitívy; destilované nápoje; jablč-
né mušty (alkoholické); digestiva (liehoviny a li-
kéry); víno; džin; likéry; medovina; griotka; lie-
hoviny; brandy, vínovica; hruškový mušt (alko-
holický); whisky; alkoholové extrakty (tinktúry); 
alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické ná-
poje s ovocím. 

(540) 

  
 

(591) hnedá, biela, čierna 
(731) Kovács Matej, SNP 373, Veľký Blh 980 22, SK; 

 
 

(210) 1836-2017 
(220) 20.7.2017 

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

(540) MUXOREN 
(731) SANOFI – AVENTIS Deutschland GmbH, Brü-

ningstrasse 50, 659 26 Frankfurt Am Main, DE; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1837-2017 
(220) 24.7.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Insekcitídy; prípravky proti parazitom. 
(540) 

  
 

(591) čierna, oranžová, červená 
(731) ALMUS, spol. s r. o., Štúrova 577, 972 12 Nedo-

žery - Brezany, SK; 
 
 
 

(210) 1848-2017 
(220) 21.7.2017 

 11 (511) 19, 20, 21, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44 
(511) 19 - Drevo (polotovar); tvárne drevo; spracované 

drevo; stavebné drevo; stavebné sklo; tabuľové sklo 
(stavebný materiál); kameň; kamenárske výrobky; 
umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru. 
20 - Nábytok; kancelársky nábytok; školský ná-
bytok; kovový nábytok; stoly; stoličky; kreslá; 
sofy; pohovky; taburety; divány; police (náby-
tok); knižnice (nábytok); vitríny (nábytok); šat-
níky; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; 
postele; rámy postelí; zrkadlá; drevené časti ná-
bytku; nekovové obloženie alebo ozdoby na ná-
bytok; stolárske umelecké výrobky; bytové za-
riadenie (dekoračné predmety); umelecké diela  
z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nekovové 
nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov. 
21 - Sklo okrem stavebného (surovina alebo po-
lotovar); kremenné sklo (polotovar), nie pre sta-
vebníctvo; sklené nádoby; keramické výrobky 
pre domácnosť; potreby pre domácnosť; nádoby 
na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; maľo-
vané sklené výrobky; porcelánové, keramické, 
kameninové alebo sklenené umelecké predmety. 
35 - Vyjednávanie a uzatváranie obchodných trans-
akcií pre tretie osoby; dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby; obchodné sprostredkova-
teľské služby; riadenie obchodnej činnosti v sta-
vebníctve; subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom webových stránok; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; dražby; prená-
jom predajných stánkov; služby porovnávania 
cien; podpora predaja (pre tretie osoby); rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); reklama; rozširova-
nie reklamných oznamov; on line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; marketing; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; prenájom bilbordov; lepenie plagátov; pre-
nájom reklamných plôch; nábor zamestnancov; 
fakturácie; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre tretie osoby); správa počí-
tačových súborov; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; obchodný manaž-
ment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábyt-
kom, bytovým zariadením, bytovými doplnkami, 
výrobkami z dreva, kovu, kameňa a skla, neko-
vovými stavebnými materiálmi, so stavebnými 
obkladovými materiálmi, s knihami, s prospektmi, 
s katalógmi, s tlačenými publikáciami, s elektro-
nickými sťahovateľnými publikáciami; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triedach 19, 20, 21 tohto zoznamu; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie- 
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dach 36, 37, 39, 42 a 44 tohto zoznamu; poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 35 tohto zoznamu. 
36 - Správa nehnuteľností; správa nájomných do-
mov; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); spro-
stredkovanie nehnuteľností; organizovanie finan-
covania stavebných projektov; prenájom nehnu-
teľností; prenájom bytov; prenájom kancelár-
skych priestorov; vyberanie nájomného; oceňo-
vanie nehnuteľností; sprostredkovanie (maklér-
stvo); finančné poradenstvo; financovanie (služ-
by); finančné riadenie; finančné informácie; pos-
kytovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; finančné analýzy; odhadova-
nie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); 
sprostredkovanie poistenia; konzultačné služby  
v oblasti poisťovníctva; realitné kancelárie; pora-
denské a konzultačné služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 36 tohto zoznamu. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný do-
zor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; 
stavebné úpravy pozemkov; demolácia budov; 
murovanie, murárske práce; tesárske práce; vý-
stavba obchodov a obchodných stánkov; čistenie 
interiérov budov; čistenie exteriérov budov; čis-
tenie okien; chemické čistenie; prenájom čistiacich 
strojov; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; pre-
nájom stavebných žeriavov; prenájom bagrov a rý-
padiel; izolovanie stavieb; izolovanie proti vlhkos-
ti (stavebníctvo); montovanie lešení; interiérové 
a exteriérové maľovanie a natieranie; tapetova-
nie; pokrývačské práce; sadrovanie, štukovanie; 
klampiarstvo a inštalatérstvo; lakovanie, glazo-
vanie; inštalácia okien a dverí; inštalácie a opravy 
výťahov; inštalovanie a opravy elektrických spot-
rebičov; inštalácia kuchynských zariadení; inšta-
lácie a opravy vykurovacích zariadení; čistenie 
komínov; inštalácie a opravy klimatizačných za-
riadení; kladenie povrchov komunikácií; asfalto-
vanie; opravy opotrebovaných alebo poškode-
ných strojov; kladenie káblov; antikorózne úpravy; 
inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov 
a zariadení; inštalácie a opravy poplašných sys-
témov proti vlámaniu; inštalácie a opravy požiar-
nych hlásičov; údržba nábytku; čalúnenie nábyt-
ku; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, 
rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); 
poradenské a konzultačné služby v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu. 
39 - Dovoz, doprava; doprava, preprava; sťaho-
vanie; doprava nábytku; kamiónová nákladná do-
prava; automobilová doprava; autobusová dopra-
va; služby vodičov; logistické služby v doprave; 
sprostredkovanie dopravy; vykladanie nákladov; 
doručovanie tovarov; osobná doprava; prenájom 
automobilov; prenájom vozidiel; prenájom miest 
na parkovanie; parkovanie automobilov (služby); 
prenájom garáží; informácie o možnostiach do-
pravy; skladovanie; poskytovanie informácií o ces-
tovnej trase; zdieľanie automobilov; odťahovanie 
vozidiel pri poruchách a nehodách; poradenské  
a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 39 tohto zoznamu. 
40 - Zostavovanie tovarov na objednávku (pre 
tretie osoby); zákazková výroba nábytku; opra-
covávanie dreva; obrábanie kovov; konečná úpra-
va povrchov (mechanická alebo chemická); úpra- 
 

va textílií; úprava tkanín; informácie o úprave  
a spracovaní materiálov; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 
40 tohto zoznamu. 
42 - Architektonické poradenstvo; architektonic-
ké služby; navrhovanie interiérov; technologické 
poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; 
štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; 
urbanistické plánovanie; expertízy (inžinierske 
práce); výzdoba interiérov; priemyselné dizajnér-
stvo; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 
44 - Záhradkárske služby; záhradníctvo; služby 
záhradných architektov; údržba trávnikov; niče-
nie buriny; liečenie stromov; ničenie škodcov  
v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záh-
radníctve a lesníctve; regulovanie výskytu škod-
cov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, 
záhradníctve a lesníctve; prenájom poľnohospo-
dárskych nástrojov a zariadení; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 44 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(731) MASTERWORK, s.r.o., Furdekova 16, 851 04 
Bratislava, SK; 

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

 
 

(210) 1852-2017 
(220) 24.7.2017 

 11 (511) 7, 9, 37, 42 
(511) 7 - Odvodňovacie stroje; čerpadlá (časti strojov  

a motorov); čerpadlá, pumpy (stroje); odlučovače 
vody, separátory. 
9 - Hydrometre, vodomery; elektrické vodiče; 
elektroinštalačné rúrky;elektrické monitorovacie 
prístroje; meradlá; diagnostické prístroje (nie na 
lekárske použitie); ukazovatele hladiny vody. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-
čov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); in-
štalácie a opravy zavlažovacích zariadení; inšta-
lácia, údržba a opravy strojov; klampiarstvo a in-
štalatérstvo; prenájom odvodňovacích čerpadiel; 
opravy elektrických vedení. 
42 - Technický výskum; skúšky materiálov; štú-
die technických projektov; kontroly kvality; ex-
pertízy (inžinierske práce); rozbory vody. 

(540) 

  
(591) biela, modrá 
(731) Únik vody s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 

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

Bratislava, SK; 
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(210) 1854-2017 
(220) 21.7.2017 

 11 (511) 35, 41, 45 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom in-
ternetu; prepisovanie a spracovanie textov blo-
gových príspevkov a e-bookov (kancelárske prá-
ce); správa počítačových súborov; reklama for-
mou zasielania ďakovných listov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizovanie 
kurzov sebauvedomenia; organizovanie kurzov 
sebauvedomenia prostredníctvom internetu; orga-
nizovanie kurzov osobnostného rozvoja prostred-
níctvom internetu; organizovanie kurzov osob-
nostného rozvoja prostredníctvom internetu. 
45 - Zoznamovacie služby; zoznamovacie služby 
prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti 
komunikácie a budovania vzťahov medzi mužmi 
a ženami; poradenstvo v oblasti komunikácie  
a budovania vzťahov medzi mužmi a ženami pro-
stredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti roz-
voja osobnosti; poradenstvo v oblasti rozvoja osob-
nosti prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, biela 
(731) Magnet na ženy s.r.o., Čajkovského 430/24, 949 11 

Nitra, SK; 
(740) Surmová Soňa, JUDr., LL.M., Prešov, SK; 

 
 

(210) 1856-2017 
(220) 26.7.2017 

 11 (511) 12, 35, 37 
(511) 12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vo 

vzduchu alebo po vode; elektromobily; osobné 
automobily; automobily; dopravné prostriedky na 
pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach. 
35 - Reklama; obchodná administratíva; kance-
lárske práce; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by s novými a ojazdenými vozidlami; marketing; 
predvádzanie tovaru; kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom a vývozom; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); zásobovacie služby pre tretie oso-
by (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; obchodné informácie a rady spotre-
biteľom; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; subdodávateľské služby (obchod-
né služby); fakturácie; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií;  
 

obchodné sprostredkovateľské služby; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok. 
37 - Opravy vozidiel; údržba a opravy motorových 
vozidiel; mazanie vozidiel; umývanie dopravných 
prostriedkov; inštalácia, údržba a opravy strojov; 
autoservisy (údržba a tankovanie); čistenie vozi-
diel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; 
poskytovanie informácií o opravách vozidiel; vul-
kanizovanie pneumatík (opravy); opravy opotre-
bovaných alebo poškodených motorov; nabíjanie 
batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík; ošetro-
vanie vozidiel protikoróznymi nátermi. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, biela 
(731) Rajčan Štefan, Rastlinná 12, 851 10 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1858-2017 
(220) 26.7.2017 

 11 (511) 1, 42 
(511) 1 - Chemické prípravky na čistenie vody (na báze 

prírodného zeolitu); filtračné materiály na báze 
prírodného zeolitu (chemické prípravky). 
42 - Štúdie technických projektov (projektová 
činnosť); výskum a vývoj nových výrobkov pre 
zákazníkov. 

(540) 

  
 

(591) svetlo modrá, tmavo modrá, biela 
(731) ZEOCEM, a. s., Bystré 282, 094 34 Bystré, SK; 

 
 

(210) 1861-2017 
(220) 25.7.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 40, 41, 45 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); au-

dioknihy; sťahovateľné hudobné súbory; sťaho-
vateľné obrazové súbory; čítačky elektronických 
kníh; počítačové programy (sťahovateľné); na-
hraté počítačové programy; počítačové softvéro-
vé aplikácie (sťahovateľné); audiovizuálne kom-
paktné disky; DVD disky; optické kompaktné 
disky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče 
údajov; čítacie zariadenia (zariadenia na spraco-
vanie údajov); skenery (zariadenia na spracova-
nie údajov); 3D okuliare; zariadenia na strihanie 
kinematografických záznamov; strihačky filmov; 
kinematografické kamery; videokamery; kreslené  
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 filmy; exponované filmy; videokazety; optické 
prístroje a nástroje; premietacie plochy, plátna; 
prístroje na prenos zvuku; prístroje na prenos ob-
razu; prístroje na kontinuálny prenos dát (video 
streaming); nosiče zvukových nahrávok; zvukové 
nahrávacie zariadenia. 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; knihy; kni-
hárske potreby; knihárske stroje a prístroje (kan-
celárske potreby); záložky do kníh; periodiká; 
noviny; časopisy (periodiká); fotografie; kataló-
gy; brožúry; zoznamy; príručky; prospekty; letá-
ky; plagáty; kalendáre; pohľadnice; samolepky 
(papiernický tovar); útržkové bloky; hárky papie-
ra; kartón, lepenka; papierové zástavy; zoraďo-
vače, šanóny (na voľné listy); obaly (papiernický 
tovar); záložky do kníh; držiaky stránok otvore-
nej knihy; obtlačky; grafické reprodukcie; gra-
fické vzory (tlačoviny); papiernický tovar; puz-
drá na perá, perečníky; papierové alebo plastové 
vrecká a tašky na balenie; nákupné karty (nie na 
hranie); písacie potreby; kancelárske potreby ok-
rem nábytku. 
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna re-
klama; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; navrhovanie reklamných materiálov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; spraco-
vanie textov; písanie reklamných textov; vydá-
vanie reklamných textov; tvorba reklamných fil-
mov; podpora predaja filmových seriálov (pre 
tretie osoby); prenájom reklamných plôch; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; odbor-
né obchodné riadenie umeleckých činností; ob-
chodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; obchodné informá-
cie a rady spotrebiteľom; správa spotrebiteľských 
vernostných programov; prehľad tlače (výstriž-
kové služby); obchodné sprostredkovateľské služ-
by; vyjednávanie a uzatváranie obchodných trans-
akcií pre tretie osoby; dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby; vyhľadávanie sponzorov; 
on line poskytovanie obchodného priestoru pre 
nákupcov a predajcov tovarov a služieb; podpora 
predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; marketing; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; zos-
tavovanie zoznamov informácií na obchodné 
alebo reklamné účely; vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); ad-
ministratívne spracovanie obchodných objednávok; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovar-
mi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zoznamu; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s kniha-
mi, s časopismi, s tlačenými publikáciami, s CD 
a DVD nosičmi, s elektronickými publikáciami; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s kniha-
mi, s časopismi, s tlačenými publikáciami, s kom-
paktnými diskami a DVD diskami, s elektronický-
mi publikáciami prostredníctvom internetu; ob- 
 
 

chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
dach 38, 41 a 45 tohto zoznamu; poradenské  
a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 35 tohto zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; prenos digitálnych súborov; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; kontinuálny prenos dát (streaming); 
prenos videonahrávok na objednávku; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete; poskyto-
vanie diskusných fór online; poskytovanie prí-
stupu do databáz; online posielanie pohľadníc; 
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej 
počítačovej siete; prenos elektronickej pošty; vi-
deokonferenčné služby; rozhlasové vysielanie; te-
levízne vysielanie; poradenstvo v oblasti služieb 
uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
40 - Spracovanie kinematografických filmov; pos-
kytovanie informácií v oblasti spracovania kine-
matografických filmov; vyvolávanie fotografic-
kých filmov; fotosadzba; tlač, tlačenie; sieťotlač, 
serigrafia; informácie o úprave a spracovaní ma-
teriálov. 
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zába-
va; informácie o možnostiach zábavy; vzdeláva-
nie; informácie o vzdelávaní; vydávanie kníh; 
online vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); online poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); poskytovanie nesťahovateľných filmov pro-
stredníctvom služieb na prenos videí (na požia-
danie); poskytovanie nesťahovateľných televíz-
nych programov prostredníctvom služieb na pre-
nos videí (na požiadanie); online poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); vy-
dávanie textov (okrem reklamných); písanie tex-
tov; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; 
písanie televíznych a filmových scenárov (tvor-
ba); zalamovanie textov (nie na reklamné účely); 
požičovne kníh (knižnice); fotografovanie; foto-
grafické reportáže; prekladateľské služby; orga-
nizovanie vedomostných alebo zábavných súťa-
ží; výchovnozábavné klubové služby; služby pos-
kytované prázdninovými tábormi (zábava); orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); organizovanie ži-
vých vystúpení; praktický výcvik (ukážky); or-
ganizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; hudobná tvor-
ba; nahrávacie štúdiá (služby); filmové štúdiá; 
produkcia filmov (nie reklamných); tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; nahrávanie 
videopások; strihanie videopások; požičiavanie 
kinematografických filmov; požičiavanie video-
pások; požičiavanie zvukových nahrávok; pre-
mietanie kinematografických filmov; prenájom 
kinematografických prístrojov; poradenstvo v ob-
lasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
45 - Spravovanie autorských práv; vypracováva-
nie právnych dokumentov; dohodovanie zmlúv 
pre tretie osoby (právne služby); poradenstvo  
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v oblasti práv duševného vlastníctva; udeľovanie 
licencií na práva duševného vlastníctva; monito-
rovacie služby v oblasti práv na duševné vlas- 
tníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; 
správa licencií (právne služby); mediačné služby; 
online služby sociálnych sietí; poradenstvo v ob-
lasti služieb uvedených v triede 45 tohto zozna-
mu. 

(540) Evitovky 
(731) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1862-2017 
(220) 24.7.2017 

 11 (511) 28 
(511) 28 - Umelé rybárske návnady; rybárske udice; 

podberáky pre rybárov; rybárske plaváky; háčiky 
na lov rýb; návnady na lov a rybolov; rybárske 
náradie; rybárske vlasce; rybárske navijaky; koše 
na rybolov; materiály na rybárske vlasce; plavá-
ky (rybársky výstroj); snímače záberu (rybársky 
výstroj); poľovnícke alebo rybárske pachové ná-
vnady. 

(540) 

  
 

(591) ružová, čierna 
(731) Páleník Peter, Pác 144, 919 43 Cífer, SK; 
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1864-2017 
(220) 26.7.2017 

 11 (511) 20, 37 
(511) 20 - Divány; pohovky; nábytok; matrace; postele; 

police; taburetky; vankúše; stoličky; police na 
knihy; pulty; lavičky (nábytok); kancelársky ná-
bytok; školský nábytok; paravány (nábytok); se-
dadlá; nekovové posteľové vybavenie; pružinové 
matrace. 
37 - Čalúnenie nábytku; údržba nábytku; výstav-
ba obchodov a obchodných stánkov; reštaurova-
nie nábytku; čalúnnické opravy 

(540) ALNEA 
(731) Anode s.r.o., Hurbanova Dolina 919, 906 13 Bre-

zová pod Bradlom, SK; 
 
 

(210) 1865-2017 
(220) 26.7.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj 
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databá-
zy, katalógy a programy zaznamenané v elektro-
nickej podobe; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu. 

 
 

16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačo-
viny; tlačené reklamné materiály z papiera; pa-
piernický tovar a písacie potreby; učebné a vy-
učovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariade-
ní); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; 
pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernic-
ký tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier 
(okrem prístrojov a zariadení); kancelárske po-
treby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; pla-
gáty; listový papier; stolové prestieranie z papie-
ra; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové 
alebo plastové vrecká na balenie; papierové pod-
ložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá  
a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oz-
námenia (papiernický tovar); papierové vlajky; 
papierové zástavy; nože na papier (kancelárske 
potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); 
puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo 
lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; etikety (okrem textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách vrátane počítačovej ko-
munikačnej siete; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; televízna a roz-
hlasová reklama; rozširovanie reklamných ozna-
mov; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; vydávanie reklamných textov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný 
manažment; odborné obchodné poradenstvo; pre-
zentácia výrobkov a služieb v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; organizovanie ochutnávok 
vín na podporu predaja; organizovanie reklam-
ných hier na podporu predaja; služby modeliek 
na reklamné účely a podporu predaja výrobkov  
a služieb; vyhľadávanie sponzorov; poradenské  
a informačné služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné 
kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby 
výberu zamestnancov účinkujúcich v zábavných 
reláciách (výber spevákov, tanečníkov a nových 
tvárí - modeliek, modelov, hostesiek); maloob-
chodné služby s alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; te-
lekomunikačné služby; poskytovanie telekomu-
nikačného pripojenia do svetovej počítačovej sie-
te; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; prenos správ, informácií, publikácií, 
audiovizuálnych diel prostredníctvom komuni-
kačných sietí vrátane internetu; spravodajské 
kancelárie; poradenské a informačné služby v ob-
lasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov 
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné 
skladateľské služby; organizovanie zábavných, 
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;  
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vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zá-
bavných, hudobných a športových súťaží; orga-
nizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklam-
ných); organizovanie súťaží prostredníctvom te-
lefónu (okrem reklamných); organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; moderovanie relácií, programov 
a podujatí; zábavné parky; zábavné služby po-
skytované prázdninovými tábormi; služby klubov 
zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchov-
no-zábavné klubové služby; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie školení; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé 
predstavenia; produkcia filmov (okrem reklam-
ných); hudobná tvorba; služby filmových, diva-
delných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; 
požičiavanie filmov; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; služby di-
vadelných, koncertných a varietných umelcov; 
rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a špor-
tové podujatia; produkcia a prenájom zvukových 
a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklam-
ných); vydavateľské služby (okrem vydávania 
reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopi-
sov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); 
on-line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); vydávanie elektro-
nických publikácií (okrem reklamných); elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; tábory na športové sústredenia; kurzy tele-
sného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondič-
né cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes 
cvičenia); zábavné služby nočných klubov; on- 
-line poskytovanie počítačových hier z počítačo-
vých sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; in-
formácie o možnostiach rozptýlenia; informácie 
o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, 
správy, novinky z oblasti šou biznisu; preklada-
teľské služby; prenájom dekorácií na predstave-
nia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom audio prístrojov, video prístrojov, vi-
deorekordérov, premietačiek, televíznych prijí-
mačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prí-
strojov; prenájom športového výstroja (okrem dop-
ravných prostriedkov); reportérske služby; po-
moc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti 
výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií  
a stávkových hier; organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; služby diskdžokejov; 
on- line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); on-line poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania); hazardné 
hry; poradenské a informačné služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; 
poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu aj prostredníctvom internetu, on-line  
a interaktívnymi počítačovými službami. 

(540) JAREX TRANSPORT 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 
 

(210) 1867-2017 
(220) 26.7.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Pesticídy; herbicídy; insekticídy; fungicídy. 

(540) NIKITA 
(731) ADAMA AGAN Ltd., P.O. Box 262, Northern 

Industrial Zone, 7710201 ASHDOD, IL; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1868-2017 
(220) 27.7.2017 

 11 (511) 16, 25, 40 
(511) 16 - Papier; plagáty; brožúry; výšivkové vzory; 

katalógy; obaly (papiernický tovar); grafické vzo-
ry (tlačoviny); písacie potreby; pečiatky; tlačovi-
ny; krajčírske strihy; perá (kancelárske potreby); 
oznámenia (papiernický tovar); samolepky (pa-
piernický tovar); obežníky; letáky. 
25 - Čiapky; pleteniny; goliere (časti odevov); ple-
tené šály; kapucne (časti odevov); šilty; svetre; 
ponožky; košele; odevy; oblečenie; pokrývky hla-
vy; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné oša-
tenie; šatky, šály; nepremokavé odevy; legíny; špor-
tové tričká, dresy; bundy; plavky; čelenky (oble-
čenie); šatky na krk; tričká; športové tielka; po-
nožky pohlcujúce pot. 
40 - Apretovanie textílií; kalandrovanie tkanín; 
krajčírstvo; farbenie textílií; úprava textílií; úpra-
va tkanín; farbenie tkanín; vyšívanie; kreslenie, 
rytie laserom; tlač, tlačenie; sieťotlač. 

(540) 

  
 

(731) 3b, s.r.o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov, SK; 
 
 

(210) 1897-2017 
(220) 31.7.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; 

diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie; výživové doplnky pre 
ľudí a zvieratá. 

(540) Bedegel 
(731) Wotania s.r.o., Měšická 324, 250 63 Mratín, CZ; 

 
 

(210) 1899-2017 
(220) 31.7.2017 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Obuv; baretky; boa (ozdoba z peria alebo 

kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; plete-
niny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie to-
pánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krát-
ke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; 
živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bieli-
zeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; 
šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župa-
ny; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pán-
ske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; 
košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; 
odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; ko- 
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 vové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); sníma-
teľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy 
(oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; kor-
zety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské 
nohavičky (bielizeň); kravaty; gamaše (doplnok 
obuvi); jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyk-
listické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; ho-
tové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; 
pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná 
obuv; kožušinové štóly; cylindre (klobúky); ga-
bardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnu-
rovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; 
kabáty; nepremokavé odevy; gamaše; sukne; ob-
lečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dre-
sy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; 
palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; pele-
ríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plá-
žová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dre-
váky; sandále; podprsenky; zvrchníky; podpätky 
na obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); uni-
formy; bundy; saká; závoje; plavky (pánske); 
plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papie-
rové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; to-
pánky na šport; športová obuv; čelenky (obleče-
nie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); 
spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spod-
ná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; ode-
vy z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kos-
týmy; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod kr-
kom; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); 
vreckovky do saka; masky na spanie; nohavicové 
sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); 
legíny; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dám-
ske nohavičky; športové tielka; „valenky“ (ruské 
plstené čižmy); členkové topánky; ponožky po-
hlcujúce pot. 

(540) 

  
 

(591) Zelená (PANTONE 362 C); modrá (PANTONE 
656 C); oranžová (PANTONE 720 C); žltá (PAN-
TONE 719 C) 

(731) PLEZURO s.r.o., Drietoma 129, 913 03 Drieto-
ma, SK; 

 
 

(210) 1900-2017 
(220) 31.7.2017 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Obuv; baretky; boa (ozdoba z peria alebo 

kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; plete-
niny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie to-
pánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krát-
ke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; 
živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bieli-
zeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; 
šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župa- 
 

 ny; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pán-
ske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; 
košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; 
odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; ko-
vové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); sníma-
teľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy 
(oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; kor-
zety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské 
nohavičky (bielizeň); kravaty; gamaše (doplnok 
obuvi); jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyk-
listické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; ho-
tové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; 
pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná 
obuv; kožušinové štóly; cylindre (klobúky); ga-
bardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnu-
rovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; 
kabáty; nepremokavé odevy; gamaše; sukne; ob-
lečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dre-
sy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; 
palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; pele-
ríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plá-
žová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dre-
váky; sandále; podprsenky; zvrchníky; podpätky 
na obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); uni-
formy; bundy; saká; závoje; plavky (pánske); 
plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papie-
rové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; to-
pánky na šport; športová obuv; čelenky (oblečenie); 
parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodnič-
ky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná 
bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy  
z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostý-
my; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod kr-
kom; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); 
vreckovky do saka; masky na spanie; nohavicové 
sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odieva-
nie); legíny; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); 
dámske nohavičky; športové tielka; „valenky“ (rus-
ké plstené čižmy); členkové topánky; ponožky 
pohlcujúce pot. 

(540) 

  
 

(591) zlatá (PANTONE 871 C) 
(731) PLEZURO s.r.o., Drietoma 129, 913 03 Drieto-

ma, SK; 
 
 

(210) 1901-2017 
(220) 31.7.2017 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Obuv; baretky; boa (ozdoba z peria alebo 

kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; plete-
niny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie to-
pánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krát-
ke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; 
živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bieli-
zeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; 
šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župa-
ny; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pán- 
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 ske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; 
košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; 
odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; ko-
vové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); sníma-
teľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy 
(oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; kor-
zety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské 
nohavičky (bielizeň); kravaty; gamaše (doplnok 
obuvi); jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyk-
listické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; ho-
tové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; 
pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná 
obuv; kožušinové štóly; cylindre (klobúky); ga-
bardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnu-
rovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; 
kabáty; nepremokavé odevy; gamaše; sukne; ob-
lečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dre-
sy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; 
palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; pele-
ríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plá-
žová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dre-
váky; sandále; podprsenky; zvrchníky; podpätky 
na obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); uni-
formy; bundy; saká; závoje; plavky (pánske); 
plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papie-
rové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; to-
pánky na šport; športová obuv; čelenky (oblečenie); 
parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodnič-
ky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná 
bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy  
z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostý-
my; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod kr-
kom; opasky na doklady a peniaze (časti ode-
vov); vreckovky do saka; masky na spanie; no-
havicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na 
odievanie); legíny; šatové sukne; šilty (pokrývky 
hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; „va-
lenky“ (ruské plstené čižmy); členkové topánky; 
ponožky pohlcujúce pot. 

(540) 

  
 

(591) modrá (PANTONE 315C) 
(731) PLEZURO s.r.o., Drietoma 129, 913 03 Drieto-

ma, SK; 
 
 

(210) 1902-2017 
(220) 31.7.2017 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Obuv; baretky; boa (ozdoba z peria alebo 

kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; plete-
niny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie to-
pánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krát-
ke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; 
živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bieli-
zeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; 
šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župa-
ny; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pán-
ske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; 
košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom;  
 

 
 
 

 odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; ko-
vové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); sníma-
teľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy 
(oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; kor-
zety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské 
nohavičky (bielizeň); kravaty; gamaše (doplnok 
obuvi); jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyk-
listické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; ho-
tové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; 
pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná 
obuv; kožušinové štóly; cylindre (klobúky); ga-
bardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnu-
rovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; 
kabáty; nepremokavé odevy; gamaše; sukne; ob-
lečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dre-
sy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; 
palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; pele-
ríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plá-
žová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dre-
váky; sandále; podprsenky; zvrchníky; podpätky 
na obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); uni-
formy; bundy; saká; závoje; plavky (pánske); 
plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papie-
rové; podošvy na obuv; topánky; podpätky; to-
pánky na šport; športová obuv; čelenky (oblečenie); 
parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodnič-
ky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná 
bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy  
z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostý-
my; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod kr-
kom; opasky na doklady a peniaze (časti ode-
vov); vreckovky do saka; masky na spanie; no-
havicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na 
odievanie); legíny; šatové sukne; šilty (pokrývky 
hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; „va-
lenky“ (ruské plstené čižmy); členkové topánky; 
ponožky pohlcujúce pot. 

(540) 

  
 

(591) odtiene modrej (PANTONE 315C, PANTONE 
7472C, PANTONE 2617C) 

(731) PLEZURO s.r.o., Drietoma 129, 913 03 Drieto-
ma, SK; 
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(210) 1915-2017 
(220) 1.8.2017 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Investovanie do fondov; investičné služby; 

manažment aktív; investičný manažment; inves-
tičné analýzy a prieskumy. 

(540) 

  
 

(591) modrá,sivá,biela 
(731) HTC Holding, a.s., Dobrovičova 8, 811 09 Brati-

slava, SK;  
(740) Záthurecká, Romana JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1918-2017 
(220) 1.8.2017 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Investovanie do fondov; investičné služby; 

manažment aktív; investičný manažment; inves-
tičné analýzy a prieskumy. 

(540) 

  
 

(591) modrá, sivá, biela 
(731) HTC holding a.s., Dobrovičova 8, 811 09 Brati-

slava, SK;  
(740) Záthurecká, Romana JUDr. Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1922-2017 
(220) 3.8.2017 

 11 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama; rozhlasová reklama; podpora pre-

daja (pre tretie osoby); vzťahy s verejnosťou. 
38 - Rozhlasové vysielanie. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; organizovanie športových súťaží; 
rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových progra-
mov; výchova; vzdelávanie; zábava. 

(540) 

  
 

(591) ružová C15/M80/Y0/K0, sivá C0/M0/Y0/K80, 
žltá C0/M0Y90/K0 

(731) Byrsa Vladislav, Mgr., Užhorodská 33, 040 11 
Košice, SK; 

(740) Regina Ivan Ing., Košice, SK; 
 

 

(210) 1928-2017 
(220) 4.8.2017 

 11 (511) 29, 30, 32 
(511) 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; ry-
ža;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. 
32 - Ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(731) UNIGASTRO s.r.o., Žďárského 188, 674 01 Ko-
žichovice, CZ; 

(740) AK Mgr. Pavel Rajznauer, Pozlovice, CZ; 
 
 

(210) 1931-2017 
(220) 3.8.2017 

 11 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Koža (surovina alebo polotovar); koženka; 

surové kože; zvieracie kože; teľacia koža (suro-
vina alebo polotovar); vypracované kože; koža 
jatočných zvierat; imitácie kože; moleskin (imi-
tácia kože); kožené šnúrky; aktovky (kožená ga-
lantéria); školské tašky (aktovky); batohy, plec-
niaky; turistické plecniaky; horolezecké plecnia-
ky; chlebníky; kufre; cestovné kufre; diplomatic-
ké kufríky; kufrík na toaletné potreby (prázdny); 
rúčky na kufre; kabelky; spoločenské kabelky; 
kabelkové rámy; náprsné tašky; ; tašky na nára-
die (prázdne); peňaženky; športové tašky; tašky 
na kolieskach; cestovné tašky; kožené cestovné 
tašky (kožená galantéria); plážové tašky; cestov-
né obaly na odevy; kožené puzdrá na kľúče; puz-
drá na kľúče; puzdrá na navštívenky; menovky 
na batožinu; torby; poľovnícke tašky (torby); ko-
žené remene (sedlárske výrobky); kožené re-
mienky; dáždniky; slnečníky; jelenica (nie na čis-
tenie); kožušiny; kožené ozdoby na nábytok; ob-
lečenie pre zvieratá; náhubky; obojky pre zviera-
tá; postroje pre zvieratá; biče; kožené náramenné 
pásy; kožené vrecia a puzdrá na balenie; kožené 
vrecká a tašky na balenie; vaky na nosenie doj-
čiat; šatky na nosenie dojčiat; vulkanfíbrové ška-
tule; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; ko-
žené lepenky; sedlárske výrobky; vychádzkové 
palice. 
25 - Obuv; topánky; tenisky (športová obuv); 
športová obuv; vysoká obuv; členkové topánky; 
šnurovacie topánky; celé topánky; topánky na šport; 
detská obuv; pracovná obuv; bežecká obuv; futba-
lová obuv (kopačky); štuple na kopačky; gym-
nastické cvičky; papuče; sandále; dreváky; plá-
žová obuv; obuv na kúpanie; plátenná obuv; ga-
loše; lyžiarska obuv; podpätky na obuv; lemy na 
podrážky obuvi (rámy); podošvy na obuv; vložky  
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do topánok; sáry čižiem; zvršky topánok; kovové 
časti na obuv; protišmykové pomôcky na obuv; 
špičky na obuv; nánožníky, nie elektricky vy-
hrievané; pančuchy; pančuškové nohavice; pan-
čuchy absorbujúce pot; gamaše; legíny; legínsy; 
ponožky; ponožky pohlcujúce pot; spodná bieli-
zeň; odevy; konfekcia (odevy); vrchné ošatenie; 
pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); opasky 
na doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny 
(oblečenie); snímateľné goliere; čelenky (obleče-
nie); čiapky; priliehavé čiapky; šilty; čiapky so 
šiltom; baretky; chrániče uší proti chladu (po-
krývky hlavy); oblečenie; športové tričká, dresy; 
telocvičné úbory; plavky; kožené odevy; odevy  
z imitácií kože; oblečenie pre motoristov; nepre-
mokavé odevy; šatky, šály; vrecká na odevy; ru-
kávniky; rukavice (časť oblečenia); lyžiarske ru-
kavice; palčiaky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s obu-
vou, s koženou galantériou, s odevmi a s ostat-
nými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 tohto 
zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by s obuvou, s koženou galantériou, s odevmi  
a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 18  
a 25 tohto zoznamu poskytované prostredníc-
tvom internetu; kancelárie zaoberajúce sa dovo-
zom a vývozom; analýzy nákladov; obchodné 
odhady; služby porovnávania cien; správa spot-
rebiteľských vernostných programov; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie 
osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (ná-
kup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora 
predaja (pre tretie osoby); rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); zásielkové reklamné služby; 
reklama; rozširovanie reklamných oznamov; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vy-
dávanie reklamných textov; marketing; telemar-
ketingové služby; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; predvádzanie tovaru; predvádzanie 
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu 
predaja; organizovanie módnych prehliadok na 
podporu predaja; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; lepenie plagátov; prenájom bilbordov; pre-
nájom reklamných plôch; navrhovanie reklam-
ných materiálov; prenájom reklamných materiá-
lov; rozhlasová reklama; televízna reklama; tvor-
ba reklamných filmov; fotokopírovacie služby; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; odborné obchodné poradenstvo; 
správa počítačových súborov; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; obchodné 
sprostredkovateľské služby; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; aranžovanie výkladov; 
prenájom predajných stánkov; optimalizácia in-
ternetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; poskytovanie rád  
a informácií o uvedených službách prostredníc- 
 

tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo 
verbálne. 

(540) 

  
 

(731) JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39, 052 01 
Spišská Nová Ves, SK; 

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

(210) 1940-2017 
(220) 4.8.2017 

 11 (511) 3, 5, 35 
(511) 3 - Lepidlá na lepenie umelých vlasov; kamene 

na zjemňovanie (pokožky); brúsivá (prípravky); 
prípravky na ostrenie; kamenec po holení (s ad-
stringentným účinkom); mandľový olej; mandľo-
vé mydlo; ambra (parfuméria); škrob na bielizeň; 
škrob (apretačný prípravok); škrob na bielizeň; 
leštiaca červeň; mydlá; avivážne prípravky; mod-
ridlo na bielizeň, svetlička; badiánová esencia; 
kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na hole-
nie; rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; 
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); ber-
gamotový olej; plavená krieda; bieliace krémy na 
pokožku; bieliace prípravky na kožu; bieliace so-
li; bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; gla-
zovacie prípravky na bielizeň; vonné drevo; úst-
ne vody (nie na lekárske použitie); laky na nech-
ty; prípravky na líčenie; vlasové vody; karbidy 
kovu (brúsivá); karbid kremíka (brúsivo); esen-
ciálne oleje z cédrového dreva; vulkanický popol 
na čistenie; krémy na obuv; farby na vlasy; fa-
rebné tónovače na vlasy; prípravky na vlasovú 
onduláciu; umelé mihalnice; kozmetické príprav-
ky na mihalnice; leštiace prípravky; leštiace  
a hladiace prípravky; vosky na obuv; leštiace 
prípravky na nábytok a dlážku; prípravky na do-
siahnutie vysokého lesku; obuvnícke vosky; obuv-
nícka smola; vosky používané pri praní; vosky na 
fúzy; vosky na parkety; leštiace vosky; krajčírsky 
vosk; citrónové esenciálne oleje; kolínske vody; 
farbivá na toaletné použitie; konzervačné prí-
pravky na kožu (leštidlá); korund (brúsivo); koz-
metické prípravky pre zvieratá; kozmetické taš-
tičky; kozmetické prípravky; vata na kozmetické 
použitie; čistiaca krieda; prípravky na odstraňo-
vanie škvŕn; kozmetické ceruzky; leštiace krémy; 
kozmetické krémy; sóda na čistenie; pasty na ob-
ťahovacie remene (na britvy); krémy na kožu; 
detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese 
a na lekárske použitie); prípravky na čistenie po-
vrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie 
vo výrobnom procese); odličovacie prípravky; 
prípravky na čistenie zubov; prípravky na odstra-
ňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); dia-
mantové brúsivo; antistatické prípravky na po-
užitie v domácnosti; brúsny papier; prípravky na  
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 odstránenie lakov; sklené plátno; odfarbovače; 
odlakovače; chlórnan draselný (javelská voda); 
levanduľová voda; voňavky; toaletné vody; prá-
šok pranie z kôry kviláje mydlovej; šmirgľový 
papier; kadidlo; depilačné prípravky; epilačné 
prípravky; depilačný vosk; predpieracie a namá-
čacie prípravky; éterické esencie; esenciálne ole-
je; esenciálne (éterické) oleje; výťažky z kvetov 
(parfuméria); líčidlá; čistiace prípravky; základné 
zložky kvetinových parfumov; vydymovacie prí-
pravky (parfumy); cukrárske aromatické prísady 
(esenciálne oleje); gaultierový olej; vazelína na 
kozmetické použitie; geraniol; tuky na kozmetic-
ké použitie; peroxid vodíka na kozmetické použi-
tie; heliotropín; oleje na kozmetické použitie; 
jazmínový olej; levanduľový olej; čistiace oleje; 
voňavkárske oleje; ružový olej; oleje na toaletné 
použitie; ionón (parfuméria); kozmetické pleťové 
vody; čistiace toaletné mlieka; pracie prostried-
ky; toaletné prípravky; čistiace prípravky na okná 
automobilov; šlichtovacie prípravky; mätové vý-
ťažky (esenciálne oleje); mäta na voňavkárske 
použitie; kozmetické prípravky na obočie; pižmo 
(parfuméria); neutralizačné prípravky na trvalú 
onduláciu; šampóny; parfumy; umelé nechty; 
prípravky na ošetrovanie nechtov; čistiace prí-
pravky na tapety; leštiaci papier; sklený (brúsny) 
papier; voňavkárske výrobky; kozmetické prí-
pravky na starostlivosť o pleť; mydlá proti pote-
niu nôh; leštiaci kameň; pemza; pomády na koz-
metické použitie; púder (kozmetika); prípravky 
na holenie; dezodoračné mydlá; voňavé vrecúška 
do bielizne; safrol; mydielka; lúh sodný; ceruzky 
na obočie; mastencový prášok (toaletný púder); 
kozmetické farby; terpentín (odmasťovací prí-
pravok); terpentínové výťažky (odmasťovacie prí-
pravky); terpény (esenciálne oleje); brúsne plát-
no; sklotextil; antiperspiranty (kozmetické vý-
robky); mydlá proti poteniu; tripel (kameň) na 
leštenie; abrazíva; brúsny papier; amoniak (de-
tergent); čpavok (amoniak) (detergent); kamenec 
(adstringent po holení); mandľové mlieko na koz-
metické použitie; prípravky na odstránenie hrdze; 
kozmetické prípravky na opaľovanie; aromatické 
látky (esenciálne oleje); aromatické prísady do 
nápojov (esenciálne oleje); zjasňovacie prípravky 
(chemické prípravky na osvieženie farieb) pre 
domácnosť; soli do kúpeľa nie na lekárske použi-
tie; farby na fúzy a brady; kozmetické prípravky 
na zoštíhlenie; lepidlá na nalepovanie umelých 
mihalníc; prípravky na odstraňovanie náterov; 
dezodoranty (parfuméria); ozdobné kozmetické 
obtlačky; adstringentné prípravky na kozmetické 
použitie; bieliace prípravky na kozmetické použi-
tie; aviváže; prípravky na čistenie umelých chru-
pov; prípravky na prepchávanie odtokových po-
trubí; šampóny pre zvieratá chované v domác-
nosti (neliečivé toaletné prípravky); obrúsky na-
pustené pleťovými vodami; leštiace prípravky na 
zubné protézy; kozmetické lepidlá; vody po ho-
lení; laky na vlasy; špirály na riasy, maskary; vo-
ňavé zmesi (potpourris); spreje na osvieženie dy-
chu; prípravky na suché čistenie; prípravky na 
odstraňovanie voskov z parketových podláh (čis-
tiaci prostriedok); protišmykový vosk na pod-
lahy; protišmykové kvapaliny na podlahy; stla-
čený vzduch v konzervách na čistenie a odprašo-
vanie; gély na bielenie zubov; tkaniny impregno- 
 

 vané čistiacimi prípravkami; prípravky na lešte-
nie listov rastlín; kadidlové tyčinky; prísady na 
urýchlenie schnutia do umývačiek riadu; osvie-
žovače vzduchu; osviežovače dychu; dezodoran-
ty pre zvieratá chované v domácnosti; umývacie 
prípravky na osobnú hygienu; prípravky z aloy 
pravej na kozmetické použitie; masážne gély (nie 
na lekárske použitie); lesky na pery; balzamy 
(nie na lekárske použitie); suché šampóny; oz-
dobné nálepky na nechty; ochranné prípravky na 
opaľovanie; cedrátové esenciálne oleje; henna 
(kozmetické farbivo); leštidlá na obuv; puzdrá na 
rúže; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použi-
tie); vlasové kondicionéry; prípravky na vyrov-
návanie vlasov; obrúsky napustené odličovacími 
prípravkami; kolagénové prípravky na kozmetic-
ké použitie; pásiky na bielenie zubov; potravinár-
ske aromatické prísady (esenciálne oleje); fyto-
kozmetické prípravky; neliečivé umývacie prí-
pravky na osobnú hygienu; bylinkové výťažky na 
kozmetické použitie; odlakovače na nechty; vos-
ky na podlahy; šampóny pre zvieratá (neliečivé 
hygienické prípravky); očné výplachové roztoky, 
nie na lekárske použitie; vaginálne výplachové 
roztoky na osobnú hygienu alebo dezodoráciu. 
5 - Zubné abrazíva; akonitín; lepidlá na zubné 
protézy; prípravky na čistenie vzduchu; bielkovi-
nové potraviny na lekárske použitie; bielkovino-
vé prípravky na lekárske použitie; alkoholy na 
lekárske použitie; aldehydy na farmaceutické po-
užitie; zliatiny drahých kovov pre zubné lekár-
stvo; zubné amalgámy; škrob na diétne alebo 
farmaceutické použitie; anestetiká; kôprová esen-
cia na lekárske použitie; náplasti; angosturová 
kôra na lekárske použitie; prípravky na ničenie 
škodcov; čaj proti astme; masti proti omrzliny na 
farmaceutické použitie; prípravky proti hemoroi-
dom; prípravky na ničenie suchej hniloby; prí-
pravky proti moliam; protiparazitické prípravky; 
antiseptické prípravky; antiseptická vata; antidiu-
retiká (lieky na znižovanie tvorby moču); tyčinky 
na liečbu bradavíc; aseptická vlna; lepkavé pásky 
na chytanie much; živné pôdy pre bakteriologic-
ké kultúry; bakteriologické prípravky na lekárske 
a zverolekárske použitie; bakteriálne jedy; bakte-
riálne prípravky na lekárske a zverolekárske pou-
žitie; náplasti na kurie oká; prípravky do kúpeľa 
na lekárske použitie; soli do minerálnych kúpe-
ľov; prípravky na kyslíkové kúpele; morská voda 
do kúpeľa na lekárske použitie; terapeutické prí-
pravky do kúpeľa; balzamovacie prípravky na 
lekárske použitie; ovínadlá; balzamy na lekárske 
použitie; prípravky na umývanie dobytka (insek-
ticídy); biocídy; bizmutové prípravky na farma-
ceutické použitie; olovnatá voda (s obsahom oc-
tanu olovnatého); insekticídy; živočíšne uhlie na 
farmaceutické použitie; liečivé cukríky; liečivé 
bahno; bahno na kúpele; prípravky na ošetrenie 
popálenín; katechu (indická akácia) na farmaceu-
tické použitie; prípravky na otlaky; kalomel 
(chlorid ortutnatý) (fungicídy); práškové kantari-
díny; kaučuk pre zubné lekárstvo; sirupy na far-
maceutické použitie; liekové kapsuly; farmaceu-
tické prípravky; obklady (teplé zábaly); pásy na 
prichytenie hygienických vložiek; vata na lekár-
ske použitie; cupanina na farmaceutické použitie; 
vápenné farmaceutické prípravky; prípravky na 
umývanie psov (insekticídy); repelenty pre psov;  
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chemickofarmaceutické prípravky; chloralhydrát 
na farmaceutické použitie; chloroform (trichlór-
metán); netabakové cigarety na lekárske použitie; 
zubné cementy; prípravky proti nadúvaniu pre 
zvieratá; dentálne modelovacie vosky; vydymo-
vacie tyčinky; kokaín; protiparazitické obojky 
pre zvieratá; roztoky na vyplachovanie očí; tla-
kové obväzy; vitamínové prípravky; chemické 
vodiče na elektródy elektrokardiografov; kôra 
kondurango na lekárske použitie; liečivá na 
zmiernenie zápchy; roztoky na kontaktné šošov-
ky; chemické antikoncepčné prípravky; rádiolo-
gicky kontrastné látky na lekárske použitie; lieči-
vá na kurie oká; vata na lekárske použitie; farma-
ceutické prípravky na spáleniny od slnka; kaus-
tické ceruzky; prípravky na omrzliny; hemosta-
tické tyčinky; krotónová kôra; kurare; vakcíny; 
detergenty na lekárske použitie; zápary na farma-
ceutické použitie; materiály na plombovanie zu-
bov; materiály na zubné odtlačky; zubné laky; 
zubné tmely; obväzový material; porcelán na zub-
né protézy; prípravky na uľahčenie prerezávania 
zubov; preháňadlá; dezinfekčné prípravky na hy-
gienické použitie; dezodoranty, nie telové alebo 
pre zvieratá; prípravky na ničenie myší; chlieb 
pre diabetikov na lekárske použitie; digestíva na 
farmaceutické použitie; digitalín; analgetiká; dro-
gy na lekárske použitie; dávkovače liekov (plné); 
oxid horečnatý (magnézia) na farmaceutické po-
užitie; medovková voda na farmaceutické použi-
tie; minerálne vody na lekárske použitie; soli mi-
nerálnych vôd; termálne vody; kôry na farmaceu-
tické použitie; tinktúry (farmaceutické príprav-
ky); rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; prí-
pravky proti kryptogamným rastlinám; hojivé 
hubky; soli na lekárske použitie; estery na farma-
ceutické použitie; étery na farmaceutické použi-
tie; chirurgické obväzy; eukalyptol na farmaceu-
tické použitie; eukalyptus na farmaceutické pou-
žitie; preháňadlá; múka na farmaceutické použi-
tie; sušené mlieko pre dojčatá; antipyretiká (lieky 
na znižovanie telesnej teploty); fenikel na lekár-
ske použitie; liečivé infúzie; liečivé čaje; olej  
z tresčej pečene; fungicídy; liečivá posilňujúce 
nervovú sústavu; guajakol na farmaceutické pou-
žitie; antelmintiká (prípravky proti hlístam); ob-
väzová gáza; laxatíva; želatína na lekárske použi-
tie; gencián na farmaceutické použitie; germicídy 
(dezinfekčné prípravky); glycerofosfáty; guma na 
lekárske použitie; ľanové semená na farmaceu-
tické použitie; tuky na lekárske použitie; tuky na 
zverolekárske použitie; mliečny tuk; chemické 
prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; oleje 
na lekárske použitie; hematogén; hemoglobin; 
liečivé rastliny; hormóny na lekárske použitie; 
horčicový olej na lekárske použitie; hydrastín; 
hydrastinín; absorpčná vata; spermie na umelú 
insemináciu; repelenty proti hmyzu; jódová tin-
ktúra; peptóny na farmaceutické použitie; jodo-
form; karagén (írsky mach) na lekárske použitie; 
preháňadlá z jalapového koreňa; jojóbová pasta; 
sladké drievko na farmaceutické použitie; taba-
kové výťažky (insekticídy); mliečne fermenty na 
farmaceutické použitie; sladové mliečne nápoje 
na lekárske použitie; prípravky na umývanie 
zvierat (insekticídy); ľanová múčka na farmaceu-
tické použitie; roztoky na farmaceutické použitie; 
mliečny cukor na farmaceutické použitie; laktóza  
 

na farmaceutické použitie; prípravky na ničenie 
lariev; droždie na farmaceutické použitie; prí-
pravky na ničenie slimákov; tekuté masti (lini-
menty); lupulín na farmaceutické použitie; žu-
vačky na lekárske použitie; kôra mangového 
stromu na farmaceutické použitie; hygienické 
nohavičky; menštruačné nohavičky; mentol na 
farmaceutické použitie; chemické prípravky na 
ošetrovanie plesne; slad na farmaceutické použi-
tie; herbicídy; prípravky na ničenie buriny; her-
bicídne prípravky; sírové knôty na dezinfekciu; 
masti na lekárske použitie; tinktúry na lekárske 
použitie; séra; mentol; ortuťové masti; výživné 
látky pre mikroorganizmy; kultúry mikroorga-
nizmov na lekárske a zverolekárske použitie; pas-
tilky na farmaceutické použitie; otrava na pot-
kany; lepy na lapanie much; prípravky na hube-
nie much; horčica na farmaceutické použitie; roz-
toky na veterinárne použitie; myrobalánová kôra 
na farmaceutické použitie; chemické prípravky 
proti sneti obilnej; narkotiká; vonné soli; masti 
na farmaceutické použitie; opiáty; ópium; opo-
deldok; organoterapeutické prípravky; zubné amal-
gámy zo zlata; pektín na farmaceutické použitie; 
hygienické tampóny; menštruačné tampóny; men-
štruačné vložky; hygienické obrúsky; fenol na 
farmaceutické použitie;papier na horčičné obkla-
dy; prípravky proti parazitom; farmaceutické prí-
pravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje 
na lekárske použitie; farmaceutické prípravky 
proti lupinám; pepsíny na farmaceutické použi-
tie; oblátkové kapsuly na farmaceutické použitie; 
prenosné lekárničky (plné); fosfáty na farmaceu-
tické použitie; chemické prípravky proti fyloxé-
re; lieky proti poteniu nôh; krvná plazma; jedy; 
draselné soli na lekárske použitie; pyritový prá-
šok; kebračo na lekárske použitie; horké drevo na 
lekárske použitie; chinínovník (kôra) na lekárske 
použitie; chinín na lekárske použitie; chinolín na 
lekárske použitie; rádioaktívne látky na lekárske 
použitie; rádium na lekárske použitie; liečivé ko-
rene; rebarborové korene na farmaceutické pou-
žitie; posilňujúce prípravky (toniká); oxidodusič-
nan bizmutitý na farmaceutické použitie; sarsa-
parila (smilax) na lekárske použitie; krv na lekár-
ske použitie; pijavice na lekárske použitie; nára-
menné obväzy na chirurgické použitie; sedatíva 
(utišujúce prostriedky); sedatíva; nameľ na far-
maceutické použitie; séroterapeutické liečivá; 
horčičné náplasti; prípravky na sterilizáciu pôd; 
uspávacie prípravky; soli sodíka na lekárske pou-
žitie; sterilizačné prípravky; strychnín; styptiká 
(prípravky na zastavenie krvácania); cukor na le-
kárske použitie; sulfonamidy (liečivá); čapíky; 
vínny kameň na farmaceutické použitie; terpentín 
na farmaceutické použitie; terpentínový olej na 
farmaceutické použitie; tymol na farmaceutické 
použitie; prípravky proti poteniu; papier odolný 
proti moliam; zverolekárske prípravky; chemické 
prípravky na ošetrovanie viniča; prípravky na ni-
čenie škodcov; vezikanty (pľuzgierotvorné lát-
ky); octany na farmaceutické použitie; kyseliny 
na farmaceutické použitie; lepiace pásky na le-
kárske použitie; alkaloidy na lekárske použitie; 
diétne potraviny na lekárske použitie; potraviny 
pre dojčatá; octan hlinitý na farmaceutické použi-
tie; mandľové mlieko na farmaceutické použitie; 
masti na slnečné popáleniny; liečivé kúpeľové  
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soli; sladké drievko na farmaceutické použitie; 
hydrogénuhličitan sodný na farmaceutické použi-
tie; biologické prípravky na lekárske použitie; 
bróm na farmaceutické použitie; diétne nápoje na 
lekárske použitie; gáfrový olej na lekárske použi-
tie; gáfor na lekárske použitie; kandit na lekárske 
použitie; karbonyl (prípravok na hubenie parazi-
tov); Algicídy; lecitín na lekárske použitie; plyn 
na lekárske použitie; vložky na ochranu bielizne 
(hygienické potreby); včelia materská kašička na 
farmaceutické použitie; lekárske prípravky na 
odtučňovacie kúry; estery celulózy na farmaceu-
tické použitie; žieravé látky na farmaceutické 
použitie; étery celulózy na farmaceutické použi-
tie; vedľajšie produkty spracovania obilnín na 
diétne alebo lekárske použitie; chemické prí-
pravky na farmaceutické použitie; kolódium na 
farmaceutické použitie; krém z vínneho kameňa 
na farmaceutické použitie; kreozot na farmaceu-
tické použitie; zubolekárske liečivá; lieky pre 
humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medi-
cínu; diagnostické prípravky na lekárske použi-
tie; glycerín na lekárske použitie; liečivé nápoje; 
fermenty na farmaceutické použitie; sírny kvet na 
farmaceutické použitie; formaldehyd na farma-
ceutické použitie; byliny na fajčenie na lekárske 
použitie; fumigačné prípravky na lekárske použi-
tie; kyselina galová na farmaceutické použitie; 
vazelína na lekárske použitie; glukóza na lekár-
ske použitie; gumiguta na lekárske použitie; gur-
junský balzam na lekárske použitie; chmeľové 
výťažky na farmaceutické použitie; ricinový olej 
na lekárske použitie; peroxid vodíka na lekárske 
použitie; jód na farmaceutické použitie; jodidy na 
farmaceutické použitie; alkalické jodidy na far-
maceutické použitie; izotopy na lekárske použi-
tie; diétne látky na lekárske použitie; hygienické 
vložky pre osoby postihnuté inkontinenciou; bio-
logické prípravky na zverolekárske použitie; che-
mické prípravky na lekárske použitie; chemické 
prípravky na zverolekárske použitie; chemické 
činidlá na lekárske a zverolekárske použitie; prí-
pravky na čistenie kontaktných šošoviek; diastá-
za (enzým meniaci škrob na maltózu) na lekárske 
použitie; výživové vlákniny; enzýmy na lekárske 
použitie; enzýmy na zverolekárske použitie; en-
zymatické prípravky na lekárske použitie; enzy-
matické prípravky na zverolekárske použitie; ab-
sorpčné nohavičky pre osoby postihnuté inkonti-
nenciou; sikatívy na lekárske použitie; obrúsky 
napustené farmaceutickými pleťovými vodami; 
potravinové alebo krmivové prípravky so stopo-
vými prvkami; aminokyseliny na lekárske použi-
tie; aminokyseliny na veterinárske použitie; van-
kúše (podložky) na dojčenie; cédrové drevo na 
odpudenie hmyzu; chemické dezinfekčné pro-
striedky na WC; rybia múčka na farmaceutické 
použitie; minerálne výživové doplnky; ústne vo-
dy na lekárske použitie; výživové doplnky; kos-
tný tmel na chirurgické a ortopedické použitie; 
repelenty proti hmyzu; akaricídy (prípravok na 
ničenie roztočov); antibiotiká; prípravky na zní-
ženie chuti do jedla na lekárske použitie; bron-
chodilatačné prípravky; vankúšiky na otlaky (ná-
plasti); moleskin na lekárske použitie (pevná ba-
vlnená látka); vaginálne kúpele na lekárske po-
užitie; medicinálne prípravky na podporu rastu 
vlasov; steroidy; pomocné látky (adjuvanciá) na  
 

lekárske použitie; chirurgické implantáty zo ži-
vých tkanív; pásky na oči na lekárske použitie; 
kyslík na lekárske použitie; dezodoranty na oble-
ky a textilné materiály; prípravky na dezodoráciu 
vzduchu; prípravky na intímnu hygienu na lekár-
ske použitie; kmeňové bunky na lekárske použi-
tie; kmeňové bunky na zverolekárske použitie; 
biologické tkanivá na lekárske použitie; biolo-
gické tkanivá na zverolekárske použitie; chladia-
ce spreje na lekárske použitie; lubrikačné gély; 
prípravky z aloy pravej na farmaceutické použi-
tie; perlový prášok na lekárske použitie; príprav-
ky na tlmenie sexuálnej aktivity; detské plienky; 
detské plienkové nohavičky; liečivé prípravky na 
vyplachovanie očí; tabletky na potlačenie chuti 
do jedla; tabletky na chudnutie; samoopaľovacie 
tabletky; antioxidačné tabletky; výživové dopln-
ky pre zvieratá; bielkovinové výživové doplnky; 
výživové doplnky z ľanových semien; výživové 
doplnky z ľanového oleja; výživové doplnky  
z obilných klíčkov; výživové doplnky z kvasníc; 
včelia materská kašička (výživový doplnok); pro-
polis na farmaceutické použitie; propolisové vý-
živové doplnky; peľové výživové doplnky; en-
zýmové výživové doplnky; glukózové výživové 
doplnky; lecitínové výživové doplnky; alginátové 
výživové doplnky; algináty na farmaceutické po-
užitie; kazeínové výživové doplnky; proteínové 
výživové doplnky; proteínové výživové doplnky 
pre zvieratá; reagenčný papier na lekárske použi-
tie; alkoholy na farmaceutické použitie; pesticí-
dy; plienky pre zvieratá chované v domácnosti; 
dezinfekčné prípravky; chirurgické lepidlá; dia-
gnostické biologické markery na lekárske použi-
tie; prípravky na liečbu akné; krmivá s obsahom 
liečiv; diagnostické prípravky na zverolekárske 
použitie; vatové tyčinky na lekárske použitie; po-
traviny pre batoľatá; sušené mlieko pre dojčatá; 
transplantáty (živé tkanivá); kolagén na lekárske 
použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické po-
užitie; farmaceutické prípravky; prípravky z mik-
roorganizmov na lekárske alebo zverolekárske 
použitie; fytoterapeutické prípravky na lekárske 
použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; 
gély na erotickú stimuláciu; imunostimulátory; 
výživové prípravky s liečivými účinkami na tera-
peutické a lekárske použitie; mrazom sušené po-
traviny na lekárske použitie; homogenizované 
potraviny na lekárske použitie; naplnené injekčné 
striekačky na lekárske použitie; mrazom sušené 
mäso na lekárske použitie; reagenčný papier na 
zverolekárske použitie; adstringentné prípravky 
na lekárske použitie; liečivé prípravky na čistenie 
zubov; prípravky na odstraňovanie vší; šampóny 
proti všiam; insekticídne šampóny pre zvieratá; 
insekticídne prípravky na umývanie na zverole-
kárske použitie; antibakteriálne mydlá; antibakte-
riálne tekuté mydlá; vody po holení s liečivými 
účinkami; šampóny s liečivými účinkami; toalet-
né prípravky s liečivými účinkami; vlasové vody 
s liečivými účinkami; suché šampóny s liečivými 
účinkami; šampóny s liečivými účinkami pre 
zvieratá chované v domácnosti; dezinfekčné myd-
lá; mydlá s liečivými účinkami. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné  
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kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie re-
klamných oznamov; fotokopírovacie služby; spros-
tredkovateľne práce; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných 
kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie 
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti 
podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné od-
hady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo 
pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie 
reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); stenografické 
služby; televízna reklama; prepisovanie správ 
(kancelárske práce); aranžovanie výkladov; re-
klamné agentúry; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; mar-
ketingový prieskum; správa počítačových súbo-
rov; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd  
a výplatných listín; nábor zamestnancov; služby 
poskytované pri premiestňovaní podnikov; pre-
nájom reklamných plôch; podpora predaja (pre 
tretie osoby); sekretárske služby; vypracovávanie 
daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby 
(pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie 
textov; služby predplácania novín a časopisov 
(pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; 
administratívna správa hotelov; odborné obchod-
né riadenie umeleckých činností; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom 
fotokopírovacích strojov; on line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; pre-
hľad tlače (výstrižkové služby); prenájom pre-
dajných automatov; výber zamestnancov pomo-
cou psychologických testov; služby porovnáva-
nia cien; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; predplatné telekomunikač-
ných služieb (pre tretie osoby); administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie 
osoby); subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); fakturácie; písanie reklamných textov; zos-
tavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; orga-
nizovanie módnych prehliadok na podporu pre-
daja; tvorba reklamných filmov; obchodný ma-
nažment pre športovcov; marketing; telemarke- 
 

tingové služby; maloobchodné alebo veľkoob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekársky-
mi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi 
potrebami; prenájom predajných stánkov; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských kon-
taktných informácií; optimalizácia internetových 
vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia 
obchodovania na webových stránkach; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné 
sprostredkovateľské služby; obchodný manaž-
ment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transak-
cií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; riadenie obchodnej 
činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; on line poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; na-
vrhovanie reklamných materiálov; externé admi-
nistratívne riadenie podnikov; podávanie daňo-
vých priznaní; podnikové riadenie refundova-
ných programov (pre tretie osoby); prenájom bil-
bordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); 
indexovanie webových stránok na obchodné ale-
bo reklamné účely; správa programov pre pravi-
delných cestujúcich v leteckej doprave; plánova-
nie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebi-
teľských 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; 
výroba telešopingových programov; poradenstvo 
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 

(540) Hemani 
(731) Hemani Europe s.r.o., Lehotského 4, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1943-2017 
(220) 7.8.2017 

 11 (511) 32, 35, 43 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoho-

lické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápo-
jov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; 
sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); prí-
pravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody 
(nápoje); stolové vody; limonády; sirupy na vý-
robu limonád; nealkoholické nápoje; nealkoho-
lické aperitívy; nealkoholické kokteily; izotonic-
ké nápoje; nealkoholické nápoje s čajovou prí-
chuťou; nealkoholické nápoje. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; lepe-
nie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom 
a vývozom; predvádzanie tovaru; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných 
materiálov; vydávanie reklamných textov; rekla-
ma; reklamné agentúry; predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja; or- 
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ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; prenájom reklamných plôch; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; platené reklamné služby typu „klikni sem“. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; penzióny; 
hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služ-
by; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstve-
nie (snackbary); bary (služby); motely (služby). 

(540) KLÍÍÍNER 
(731) Barci Tomáš, Cukrovar 224/9, 925 21 Sládkovi-

čovo, SK; 
 
 

(210) 1953-2017 
(220) 9.8.2017 

 11 (511) 35, 38, 39, 41 
(511) 35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; pre-

nájom reklamných plôch; spracovanie textov; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
marketing; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; online pos-
kytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; písanie textov scenárov 
na reklamné účely; zostavovanie zoznamov in-
formácií na obchodné alebo reklamné účely. 
38 - Poskytovanie diskusných fór online; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete. 
39 - Sprevádzanie turistov; výletné lode (služby); 
sprostredkovanie námornej dopravy; organizova-
nie turistických plavieb; turistické prehliadky 
(doprava); organizovanie zájazdov; rezervácie mies-
teniek na cestovanie; informácie o možnostiach do-
pravy; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; 
informácie o dopravnej premávke; poskytovanie 
informácií o cestovnej trase; zdieľanie automobi-
lov; prenájom autokarov; prenájom leteckých 
dopravných prostriedkov; služby vodičov; spro-
stredkovanie dopravy; námorná doprava; elek-
tričková doprava; osobná doprava; lodná dopra-
va; prenájom vozidiel; prenájom dopravných 
prostriedkov; riečna doprava; železničná doprava; 
dovoz, doprava; prenajímanie plavidiel (člnov, 
lodí); autobusová doprava; automobilová dopra-
va; prenájom automobilov; letecká doprava. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); in-
formácie o možnostiach rekreácie; písanie textov 
scenárov nie na reklamné účely; online vydáva-
nie elektronických kníh a časopisov; reportérske 
služby; písanie textov; turistické prehliadky so 
sprievodcom; online poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); online poskytova-
nie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
fotografické reportáže. 

(540) idem 
(731) FIRO-tour, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) STEINIGER / law firm, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1954-2017 
(220) 9.8.2017 

 11 (511) 12 
(511) 12 - Autokary; smerovky na bicykle; stojany na 

bicykle (súčasti bicyklov); blatníky; bicyklové 
reťaze; riadidlá na bicykle; plášte na bicyklové  
 

 

 kolesá; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; bi-
cyklové brzdy; bicyklové blatníky; ráfiky bicyk-
lových kolies; bicyklové kľuky; bicyklové moto-
ry; náboje bicyklových kolies; bicyklové pedále; 
pumpy na bicyklové pneumatiky; špice na bicyk-
lové kolesá; kolesá na bicykle; sedadlá na bicyk-
le; motocyklové stojany (súčasti motocyklov); 
elektrické motory do pozemných vozidiel; elek-
tromobily; chrániče odevov na bicykle; odkladacie 
batožinové siete na dopravné prostriedky; ozube-
né kolesá a ozubené prevody do pozemných vo-
zidiel; motocykle; trojkolky na rozvoz tovaru; 
detské kombinované kočíky; kryty na detské 
kombinované kočíky; striešky na detské kombi-
nované kočíky; sedadlá na motocykle; trojkolky; 
mopedy; osobné automobily; automobily; zabez-
pečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; 
zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcu-
dzeniu vozidiel; bicyklové duše; dvojkolesové 
vozíky; bicyklové rámy; poťahy na bicyklové se-
dadlá; galusky na bicykle; koše na bicykle (nosi-
če batožiny); tašky na bicykle (nosiče batožiny); 
kolobežky; tašky na bicykle; zvončeky na bicyk-
le; automatické automobily (bez vodiča); skútre; 
skútre pre invalidov; motocyklové reťaze; moto-
cyklové rámy; riadidlá na motocykle; motocyk-
lové motory; tašky na motocykle (nosiče batoži-
ny); elektrické bicykle; poťahy na motocyklové 
sedadlá. 

(540) 

  
 

(731) Fabric s.r.o., Fejova 5, 040 01 Košice, SK; 
(740) Kožiak Martin, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(210) 1958-2017 
(220) 7.8.2017 

 11 (511) 35, 41, 45 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); prieskum trhu; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre tretie osoby); poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; dohodovanie obchodných zmlúv pre tre-
tie osoby. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov. 
45 - Mediačné služby; arbitrážne služby; pora-
denstvo 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); regis-
trácia doménových mien (právne služby); služby 
rozhodcovských súdov; online služby sociálnych 
sietí; vypracovávanie právnych dokumentov; sprá-
va licencií (právne služby); dohodovanie zmlúv 
pre tretie osoby (právne služby). 
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(540) AVOCADOS 
(731) Demčák Igor, JUDr., Justičná 8, 080 01 Prešov, SK; 

 
 

(210) 1961-2017 
(220) 9.8.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Chuťovky na báze kukurice. 

(540) CHEETOS BIG MIX 
(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purcha-

se, New York 10577, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1967-2017 
(220) 11.8.2017 

 11 (511) 35, 36, 37, 42 
(511) 35 - Riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve. 

36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie ne-
hnuteľností; prenájom nehnuteľností. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný 
dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 
42 - Architektonické služby; architektonické po-
radenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; 
tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu  
a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie 
počítačového softvéru; poskytovanie softvéru 
prostredníctvom internetu (SaaS); navrhovanie 
interiérov. 

(540) KLZ 
(731) Čomor Martin, Ing. arch., Vajnorská 1358/88, 

831 04 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1972-2017 
(220) 11.8.2017 

 11 (511) 41, 44, 45 
(511) 41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-

túrna činnosť; akadémie (vzdelávanie); telesná vý-
chova; vyučovanie; školenia; organizovanie a ve-
denie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; dis-
kotéky (služby); informácie o výchove a vzdelá-
vaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická čin-
nosť); informácie o možnostiach zábavy; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby 
poskytované prázdninovými tábormi (zábava); or-
ganizovanie živých vystúpení; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; praktický výcvik (ukáž-
ky); organizovanie a vedenie seminárov; tábory 
na športové sústredenia; organizovanie a vedenie 
sympózií; poradenstvo pri voľbe povolania (v ob-
lasti výchovy a vzdelávania); koučovanie (škole-
nie); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); 
kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; 
individuálne vyučovanie; organizovanie a vede-
nie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu  
a krásu ľudí; psychologické služby; aromatera-
peutické služby; terapeutické služby; alternatívna 
medicína; zdravotné poradenstvo. 
45 - Mediačné služby; astrologické poradenstvo; 
špiritistické poradenstvo; veštenie z kariet. 

(540) NEYTIRI DANCE 
(731) Gajdošová Lucia, Ing., Pivovarská 13, 010 01 Ži-

lina, SK; 
 
 

(210) 1973-2017 
(220) 10.8.2017 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačivá (formuláre); tlačené publikácie; prí-

ručky; letáky; prospekty; knihy; brožúry; foto-
grafie (tlačoviny); albumy; pohľadnice; grafické 
zobrazenia; ročenky; kalendáre; mapy; katalógy; 
oznámenia (papiernický tovar); hárky papiera; 
obaly (papiernický tovar);obálky na dokumenty 
(papiernický tovar); spisové obaly (papiernický 
tovar); dosky na spisy; zoraďovače, šanóny (na 
voľné listy); zoraďovače (kancelárske potreby); 
zásuvky na spisy; kancelárske štipce; písacie pot-
reby; perá (kancelárske potreby); písacie súpravy 
(papiernický tovar); obaly na doklady; podložky 
na písanie; papierové alebo lepenkové pútače; 
časopisy (periodiká); noviny; periodiká; papiero-
vé alebo kartónové vývesné tabule; plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
časové rozvrhy (tlačoviny); útržkové bloky; líst-
ky; papierové zástavy a zástavky; tlačené papie-
rové a kartónové reklamné materiály na rozširo-
vanie; papierové alebo lepenkové etikety; lepen-
kové alebo papierové škatule; papier; kartón; le-
penka; papierové obrusy; papierové obrúsky (pres-
tieranie); stolové prestieranie z papiera; papiero-
vé alebo plastové vrecká a tašky na balenie; sa-
molepky pre domácnosť a na kancelárske použi-
tie; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; obtlačky; papiernický tovar; pe-
čiatky; pečate; zošity; kancelárske potreby okrem 
nábytku; stojany na fotografie; knihárske potre-
by; kopírovací papier (papiernický tovar); ceruz-
ky; mechanické ceruzky; grafické znaky; listový 
papier; záložky do kníh; obálky (papiernický to-
var); poznámkové zošity; baliaci papier; puzdrá 
na perá, perečníky; zoznamy; šablóny (kancelár-
ske potreby); tlačoviny; brožované knihy; papie-
rové vreckovky; pastelky; baliace plastové fólie; 
puzdrá na pečiatky; lepenkové alebo papierové 
obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; 
obaly na súpravy písacích potrieb; obežníky; 
ozdobné papierové mašle. 
35 - Analýzy nákladov; poradenstvo pri organi-
zovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; odborné obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; obchodný alebo podnika-
teľský výskum; obchodné odhady; maloobchod-
né a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 16 tohto zoznamu; služby porovnávania 
cien; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy 
s verejnosťou (public relations); reklama; rozši-
rovanie reklamných oznamov; on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; prenájom rekla-
mného času v komunikačných médiách; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie 
reklamných materiálov; vydávanie reklamných 
textov; nábor zamestnancov; prehľad tlače (vý-
strižkové služby); zásielkové reklamné služby; 
marketing; prieskum trhu; telemarketingové služ-
by; prieskum trhu; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; lepenie plagá-
tov; prenájom reklamných plôch; prenájom re-
klamných materiálov; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; tvorba reklamných filmov; vy- 
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hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských kontaktných 
informácií; správa počítačových súborov; admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; ob-
chodné alebo podnikové audity (revízia účtov); 
odborné posudky efektívnosti podnikov; komerč-
né informačné kancelárie; subdodávateľské služ-
by (obchodné služby); vyhľadávanie sponzorov; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transak-
cií pre tretie osoby; obchodný manažment pre 
poskytovateľov služieb na voľnej nohe; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prieskum verejnej mienky; spra-
covanie textov; poradenstvo pri riadení podni-
kov; personálne poradenstvo; písanie reklamných 
textov; zostavovanie štatistík; písanie životopisov 
(pre tretie osoby); poskytovanie rád a informácií 
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; ško-
lenia; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); korešpondenč-
né vzdelávacie kurzy; vyučovanie; individuálne 
vyučovanie; odborné preškoľovanie; koučovanie 
(školenie); skúšanie, preskúšavanie (pedagogická 
činnosť); praktický výcvik (ukážky); organizova-
nie a vedenie seminárov; organizovanie a vede-
nie sympózií; organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie kongresov; organi-
zovanie a vedenie kolokvií; vydávanie kníh; on-
line vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); písanie textov (okrem reklamných); vydáva-
nie textov (okrem reklamných); zalamovanie tex-
tov (nie na reklamné účely); informácie o výcho-
ve a vzdelávaní; organizovanie predstavení (ma-
nažérske služby); organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; prekladateľské služby; 
on line poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); fotografické reportáže; poži-
čiavanie zvukových nahrávok; produkcia filmov 
(nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičovne kníh (knižnice); organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
nahrávacie štúdiá (služby); nahrávanie videopá-
sok; plánovanie a organizovanie večierkov; po-
radenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy 
a vzdelávania); poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu; výchovno-zábavné klubové 
služby; informácie o možnostiach zábavy; orga-
nizovanie športových súťaží; informácie o mož-
nostiach rekreácie; organizovanie lotérií; posky-
tovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu 
alebo verbálne. 

(540) Preskoč svoje hranice 
(731) PK Academy, s.r.o., Vlárska 6, 831 01 Bratisla-

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

 
 

(210) 1974-2017 
(220) 11.8.2017 

 11 (511) 25, 26 
(511) 25 - Obuv; pančuchy; baretky; boa (ozdoba z pe-

ria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; 
pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; ramienka 
na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere 
(časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pri-
liehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bieli-
zeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); 
šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župa-
ny; svetre; pulóvre; ponožky; podväzky; podväz-
ky na pančuchy; košele; náprsenky; košele s krát-
kym rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; po-
krývky hlavy; kožušiny (oblečenie); snímateľné 
goliere; pančuškové nohavice; korzety; kostýmy, 
obleky; konfekcia (odevy); chrániče uší proti 
chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topá-
nok; gamaše; nohavice; vrchné ošatenie; rukavi-
ce; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; 
pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná 
obuv; kožušinové štóly; cylindre (klobúky); kor-
zety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; ves-
ty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny 
(oblečenie); sukne; športové tričká, dresy; manže-
ty (časti odevov); zástery; rukávniky; mitry (pok-
rývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabá-
ty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na 
odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; podpr-
senky; zvrchníky; podpätky na obuv; uniformy; 
bundy; saká; papierové odevy; závoje; plavky (pán-
ske); plavky; plavky; kúpacie plášte; topánky; 
podpätky; topánky na šport; športová obuv; čelenky 
(oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapuc-
ňou); spodničky; body (spodná bielizeň); šatky na 
krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; ko-
žené odevy; mantily; maškarné kostýmy; tričká; 
turbany; šály uviazané pod krkom; opasky na 
doklady a peniaze (časti odevov); papierové klo-
búky (oblečenie); nohavicové sukne; pončá; legín-
sy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske 
nohavičky; športové tielka; valenky (ruské plste-
né čižmy); členkové topánky; trikoty (cvičebné 
úbory); kimoná. 
26 - Pštrosie perá (odevné doplnky); stuhy do 
vlasov; brošne (doplnky oblečenia); výšivky (ga-
lantéria); šnúrky do topánok; ozdoby do vlasov; 
štipce do vlasov; ihlice do vlasov; umelé kvety; 
umelé ovocie; čipky, krajky; vtáčie perie (odevné 
doplnky); flitre na odevy. 

(540) 

  
(591) hnedá, zlatá 
(731) Lucia Kopečná - LuckyOne, Poľná 5954/3, 974 05 

Banská Bystrica, SK; 
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(210) 1975-2017 
(220) 11.8.2017 

 11 (511) 35, 36, 41, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; po-
radenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; aktua-
lizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); poradenské služby pri ria-
dení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; onli-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); služby porovná-
vania cien; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; zostavovanie štatistík; marketing; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; externé administratívne 
riadenie podnikov. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; prená-
jom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); 
sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie zao-
berajúce sa inkasovaním pohľadávok; úverové 
agentúry; realitné kancelárie; sprostredkovanie 
poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďo-
vanie fondov; kapitálové investície; pôžičky (fi-
nančné úvery); finančné odhady a oceňovanie 
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); fi-
nancovanie (služby); finančné riadenie; bankové 
hypotéky; finančný lízing; životné poistenie; fi-
nančné analýzy; finančné poradenstvo; konzul-
tačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné in-
formácie; informácie o poistení; finančné spon-
zorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom 
(homebanking); záložné pôžičky; poradenstvo  
v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finančných 
informácií prostredníctvom webových stránok; 
investovanie do fondov; sprostredkovanie obcho-
du s akciami obligáciami; finančné záruky. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; ško-
lenia; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie sympózií. 
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; inšta-
lácia počítačového softvéru; počítačové progra-
movanie; poradenstvo v oblasti počítačových prog-
ramov; požičiavanie počítačového softvéru; tvor-
ba softvéru; tvorba a udržiavanie webových strá-
nok (pre tretie osoby). 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) zelená, sivá 
(731) Umbrella Group, s.r.o., Štefánikova 15, 811 05 

Bratislava, SK; 
(740) hbr advokáti s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1977-2017 
(220) 14.8.2017 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Spodná bielizeň; ponožky; oblečenie. 

(540) VIANTE, s.r.o. 
(731) VIANTE, s.r.o., Košťova 4, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(210) 1978-2017 
(220) 14.8.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Výživové doplnky. 

(540) ESLUVEN 
(731) SP Service Pharma s.r.o., Brečtanová 13008/4B, 

831 01 Bratislava, SK; 
(740) Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., 

Poprad, SK; 
 
 

(210) 1983-2017 
(220) 15.8.2017 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; komerčné informačné kancelárie; ana-
lýzy nákladov; rozširovanie reklamných ozna-
mov; sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; ve-
denie účtovných kníh; zostavovanie výpisov  
z účtov; obchodné alebo podnikové audity (reví-
zia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riade-
ní obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; 
poradenstvo pri riadeni podnikov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; roz-
množovanie dokumentov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; odborné posudky efektívnosti 
podnikov; obchodné odhady; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; poradenstvo pri organizo-
vaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných 
textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
prepisovanie správ (kancelárske práce); poraden-
ské služby pri riadeni obchodnej činnosti; marke-
tingový prieskum; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodné alebo podnikateľské informácie;  
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 prieskum verejnej mienky; príprava miezd a vý-
platných listín; podpora predaja (pre tretie oso-
by); sekretárske služby; vypracovávanie daňo-
vých priznaní; spracovanie textov; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; služby porovnávania cien; subdo-
dávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; mar-
keting; telemarketingové služby; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských kontaktných 
informácií; optimalizácia internetových vyhľadá-
vačov na podporu predaja; optimalizácia obcho-
dovania na webových stránkach; obchodné spro-
stredkovateľské služby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; navrhovanie reklamných materiálov; 
podávanie daňových priznaní; plánovanie stret-
nutí (kancelárske práce); aktualizácia a údržba 
informácií v registroch; zostavovanie zoznamov 
informácií na obchodné alebo reklamné účely; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s ve-
rejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama). 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; finan-
čné záručné služby; organizovanie zbierok; da-
ňové odhady (služby); finančné odhady a oceňo-
vanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnos-
ti); faktoring; financovanie (služby); finančné ria-
denie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; 
finančné informácie; informácie o poistení; finan-
čné sponzorstvo; likvidácia podnikov (finančné 
služby); odhadovanie nákladov na opravu (finan-
čné odhadovanie); konzervatívne fondy (služby); 
poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskyto-
vanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; finančné riadenie refundova-
ných platieb (pre tretie osoby); investovanie do 
fondov; finančné záruky. 

(540) Taxparency 
(731) AD SK, s.r.o., Zámocká 32, 811 01 Bratislava, SK; 
(740) BBH advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1989-2017 
(220) 16.8.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); bankomaty; počítačové softvérové apliká-
cie (sťahovateľné); čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); mincové mechanizmy; 
magnetické identifikačné karty; stroje na počíta-
nie a triedenie peňazí; karty s integrovanými ob-
vodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); kó-
dované magnetické karty; magnetické nosiče 
údajov. 
16 - Nákupné karty (nie na hranie). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácii; analýzy nákladov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; zostavovanie výpisov z účtov;  
 

poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; aktualizovanie reklamných materiálov; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; reklama; rozhlasová reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); televízna rekla-
ma; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; prieskum trhu; správa počítačových sú-
borov; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpo-
vede; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; onli-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; zostavovanie štatistík; marketing; obchodné 
sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údrž-
ba údajov v počítačových databázach; správa 
spotrebiteľských vernostných programov. 
36 - Platenie splátok; sprostredkovanie (maklér-
stvo); sprostredkovanie poistenia; bankovníctvo; 
poisťovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zria-
ďovanie fondov; kapitálové investície; zmená-
renské služby; vydávanie cestovných šekov; klí-
ring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úscho-
va v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finanč-
né úvery); finančné odhady a oceňovanie (pois-
ťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); fakto-
ring; financovanie (služby); finančné riadenie; 
bankové hypotéky; služby sporitelní; finančný lí-
zing; obchodovanie na burze s cennými papiermi; 
finančné analýzy; finančné poradenstvo; elektro-
nický prevod kapitálu; finančné informácie; in-
formácie o poistení; vydávanie cenných papie-
rov; vydávanie kreditných kariet; služby v oblasti 
vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; 
bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služ-
by); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; spros-
tredkovanie na burze cenných papierov; posky-
tovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; poskytovanie zliav vo vybra-
ných zariadeniach prostredníctvom členskej kar-
ty; spracovanie platieb kreditnými kartami; spra-
covanie platieb debetnými kartami. 
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými 
elektronickými komunikačnými prostriedkami); 
poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie 
diskusných fór online. 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; ana-
lýzy počítačových systémov; návrh počítačových 
systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom 
internetu (SaaS). 
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(540) 

  
 

(591) sivá, čierna 
(731) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1991-2017 
(220) 16.8.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); bankomaty; počítačové softvérové apliká-
cie (sťahovateľné); čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); mincové mechanizmy; 
magnetické identifikačné karty; stroje na počíta-
nie a triedenie peňazí; karty s integrovanými ob-
vodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); kó-
dované magnetické karty; magnetické nosiče 
údajov. 
16 - Nákupné karty (nie na hranie). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácii; analýzy nákladov; rozširovanie rekla-
mných oznamov; zostavovanie výpisov z účtov; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; aktualizovanie reklamných materiálov; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; reklama; rozhlasová reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); televízna reklama; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; prieskum trhu; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; zostavova-
nie štatistík; marketing; obchodné sprostredkova-
teľské služby; aktualizácia a údržba údajov v po-
čítačových databázach; správa spotrebiteľských 
vernostných programov. 
36 - Platenie splátok; sprostredkovanie (maklér-
stvo); sprostredkovanie poistenia; bankovníctvo; 
poisťovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zria-
ďovanie fondov; kapitálové investície; zmená-
renské služby; vydávanie cestovných šekov; klíring 
(bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľa-
dávok a záväzkov); úschovné služby, úschova  
 
 

v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finančné 
úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; 
financovanie (služby); finančné riadenie; banko-
vé hypotéky; služby sporitelní; finančný lízing; 
obchodovanie na burze s cennými papiermi; fi-
nančné analýzy; finančné poradenstvo; elektro-
nický prevod kapitálu; finančné informácie; in-
formácie o poistení; vydávanie cenných papie-
rov; vydávanie kreditných kariet; služby v oblasti 
vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; 
bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služ-
by); poradensvo v oblasti splácania dlhov; spro-
stredkovanie na burze cenných papierov; posky-
tovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; poskytovanie zliav vo vybra-
ných zariadeniach prostredníctvom členskej kar-
ty; spracovanie platieb kreditnými kartami; spra-
covanie platieb debetnými kartami. 
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými 
elektronickými komunikačnými prostriedkami); 
poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie 
diskusných fór online. 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; ana-
lýzy počítačových systémov; návrh počítačových 
systémov; poskytovanie softvéru prostredníc-
tvom internetu (SaaS). 

(540) 

  
 

(591) žltá, oranžová, červená, sivá 
(731) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1992-2017 
(220) 16.8.2017 

 11 (511) 25, 31, 33 
(511) 25 - Tričká; kožené odevy; pokrývky hlavy; ob-

lečenie; kožené cestovné tašky (kožená galanté-
ria); kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá. 
31 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; slado-
vé pivo; pivná mladinka; nealkoholické ovocné 
nápoje; chmeľové výťažky na výrobu piva; pivo-
vé koktaily; nealkoholické nápoje s kávovou prí-
chuťou; proteínové nápoje pre športovcov. 
33 - Likéry; griotka; liehoviny; whisky; alkoho-
lické nápoje s ovocím. 

(540) 

  
 

(731) Miščí Peter, Zemianský Kvášov 100, 017 01 Po-
važská Bystrica, SK; 
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(210) 1993-2017 
(220) 16.8.2017 

 11 (511) 25, 31, 33 
(511) 25 - Tričká; kožené odevy; pokrývky hlavy; ob-

lečenie; kožené cestovné tašky (kožená galanté-
ria); kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá. 
31 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; slado-
vé pivo; pivná mladinka; nealkoholické ovocné 
nápoje; chmeľové výťažky na výrobu piva; pivo-
vé koktaily; nealkoholické nápoje s kávovou prí-
chuťou; proteínové nápoje pre športovcov. 
33 - Likéry; griotka; liehoviny; whisky; alkoho-
lické nápoje s ovocím. 

(540) 

  
 

(731) Miščí Peter, Zemianský Kvášov 100, 017 01 Po-
važská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1997-2017 
(220) 16.8.2017 

 11 (511) 9, 42 
(511) 9 - Vedecké, signalizačné, kontrolné, záchranné  

a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a ná-
stroje na meranie a váženie; prístroje na nahráva-
nie; zariadenia na spracovanie údajov; prístroje 
na rozbor vzduchu; alarmy; prístroje na rozbor 
potravín; meradlá; kapilárne rúrky; detektory; 
meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; 
nástroje a stroje na skúšanie materiálov; meradlá; 
monitorovacie počítačové programy; vysokofrek-
venčné prístroje; prístroje na rozbor plynov; 
presné meracie prístroje; nástroje na meranie; fy-
zikálne prístroje a nástroje; chemické prístroje  
a nástroje; detektory dymu; laboratórne chroma-
tografické prístroje; chronografy (prístroje na za-
znamenávanie časových údajov); počítačový sof-
tvér (nahraté počítačové programy); skúšobné 
prístroje (nie na lekárske použitie); spektroskopy; 
spektrografy; spektrometre. 
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; chemické ana-
lýzy; chemické služby; chemický výskum; vý-
skum v oblasti kozmetiky; fyzikálny výskum; 
strojársky výskum; geologický prieskum; geolo-
gický výskum; kalibrácia; tvorba softvéru; aktua-
lizovanie počítačového softvéru; kontroly kvali-
ty; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákaz-
níkov); biologický výskum; technická kontrola 
automobilov; inštalácia počítačového softvéru; 
výskum v oblasti ochrany životného prostredia; 
rozbory vody; vedecké laboratórne služby; ve-
decký výskum. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) MaSa Tech, s.r.o., Sadová 3018/10, 916 01 Stará 
Turá, SK; 

 
 

(210) 2001-2017 
(220) 16.8.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); bankomaty; počítačové softvérové apliká-
cie (sťahovateľné); čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); mincové mechanizmy; 
magnetické identifikačné karty; stroje na počíta-
nie a triedenie peňazí; karty s integrovanými ob-
vodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); kó-
dované magnetické karty; magnetické nosiče 
údajov. 
16 - Nákupné karty (nie na hranie). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácii; analýzy nákladov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; zostavovanie výpisov z účtov; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; aktualizovanie reklamných materiálov; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; reklama; rozhlasová reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); televízna reklama; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; prieskum trhu; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; zostavova-
nie štatistík; marketing; obchodné sprostredkova-
teľské služby; aktualizácia a údržba údajov v po-
čítačových databázach; správa spotrebiteľských 
vernostných programov. 
36 - Platenie splátok; sprostredkovanie (maklér-
stvo); sprostredkovanie poistenia; bankovníctvo; 
poisťovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zria-
ďovanie fondov; kapitálové investície; zmená-
renské služby; vydávanie cestovných šekov; klí-
ring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úscho-
va v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finan-
čné úvery); finančné odhady a oceňovanie (pois-
ťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); fakto-
ring; financovanie (služby); finančné riadenie; 
bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný 
lízing; obchodovanie na burze s cennými pa-
piermi; finančné analýzy; finančné poradenstvo;  
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elektronický prevod kapitálu; finančné informá-
cie; informácie o poistení; vydávanie cenných 
papierov; vydávanie kreditných kariet; služby  
v oblasti vyplácania dôchodkov; finančné spon-
zorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom 
(homebanking); záložné pôžičky; konzervatívne 
fondy (služby); poradenstvo v oblasti splácania 
dlhov; sprostredkovanie na burze cenných papie-
rov; poskytovanie finančných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; poskytovanie 
zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty; spracovanie platieb kreditnými 
kartami; spracovanie platieb debetnými kartami. 
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými 
elektronickými komunikačnými prostriedkami); 
poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie 
diskusných fór online. 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; ana-
lýzy počítačových systémov; návrh počítačových 
systémov; poskytovanie softvéru prostredníc-
tvom Internetu (SaaS). 

(540) 

  
 

(591) žltá, oranžová, červená 
(731) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2002-2017 
(220) 16.8.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); bankomaty; počítačové softvérové apliká-
cie (sťahovateľné); čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); mincové mechanizmy; 
magnetické identifikačné karty; stroje na počíta-
nie a triedenie peňazí; karty s integrovanými ob-
vodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); kó-
dované magnetické karty; magnetické nosiče úda-
jov. 
16 - Nákupné karty (nie na hranie). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácii; analýzy nákladov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; zostavovanie výpisov z účtov; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni- 
 
 

kov; aktualizovanie reklamných materiálov; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; reklama; rozhlasová reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); televízna reklama; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; prieskum trhu; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; zostavova-
nie štatistík; marketing; obchodné sprostredkova-
teľské služby; aktualizácia a údržba údajov v po-
čítačových databázach; správa spotrebiteľských 
vernostných programov. 
36 - Platenie splátok; sprostredkovanie (maklér-
stvo); sprostredkovanie poistenia; bankovníctvo; 
poisťovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zriaďo-
vanie fondov; kapitálové investície; zmenárenské 
služby; vydávanie cestovných šekov; klíring (bez-
hotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadá-
vok a záväzkov); úschovné služby, úschova  
v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finančné 
úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; 
financovanie (služby); finančné riadenie; banko-
vé hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; 
obchodovanie na burze s cennými papiermi; fi-
nančné analýzy; finančné poradenstvo; elektro-
nický prevod kapitálu; finančné informácie; in-
formácie o poistení; vydávanie cenných papie-
rov; vydávanie kreditných kariet; služby v oblasti 
vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; 
bankové služby priamo k zákazníkom (home-
banking); záložné pôžičky; konzervatívne fondy 
(služby); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; 
sprostredkovanie na burze cenných papierov; po-
skytovanie finančných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; poskytovanie zliav vo 
vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej 
karty; spracovanie platieb kreditnými kartami; 
spracovanie platieb debetnými kartami. 
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými 
elektronickými komunikačnými prostriedkami); 
poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie 
diskusných fór online. 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; ana-
lýzy počítačových systémov; návrh počítačových 
systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom 
Internetu (SaaS). 
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(540) 

  
(591) sivá, čierna 
(731) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2004-2017 
(220) 16.8.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); bankomaty; počítačové softvérové apliká-
cie (sťahovateľné); čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); mincové mechanizmy; 
magnetické identifikačné karty; stroje na počíta-
nie a triedenie peňazí; karty s integrovanými ob-
vodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); kó-
dované magnetické karty; magnetické nosiče úda-
jov. 
16 - Nákupné karty (nie na hranie). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácii; analýzy nákladov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; zostavovanie výpisov z účtov; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; aktualizovanie reklamných materiálov; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; reklama; rozhlasová reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); televízna reklama; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; prieskum trhu; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; zostavova-
nie štatistík; marketing; obchodné sprostredkova-
teľské služby; aktualizácia a údržba údajov v po-
čítačových databázach; správa spotrebiteľských 
vernostných programov. 
36 - Platenie splátok; sprostredkovanie (maklér-
stvo); sprostredkovanie poistenia; bankovníctvo; 
poisťovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zria-
ďovanie fondov; kapitálové investície; zmená-
renské služby; vydávanie cestovných šekov; klíring 
(bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľa-
dávok a záväzkov); úschovné služby, úschova  
v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finančné 
úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring;  
 
 

financovanie (služby); finančné riadenie; banko-
vé hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; 
obchodovanie na burze s cennými papiermi; fi-
nančné analýzy; finančné poradenstvo; elektro-
nický prevod kapitálu; finančné informácie; in-
formácie o poistení; vydávanie cenných papie-
rov; vydávanie kreditných kariet; služby v oblasti 
vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; 
bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služ-
by); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; spros-
tredkovanie na burze cenných papierov; posky-
tovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; poskytovanie zliav vo vybra-
ných zariadeniach prostredníctvom členskej kar-
ty; spracovanie platieb kreditnými kartami; spra-
covanie platieb debetnými kartami. 
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elek-
tronickými komunikačnými prostriedkami); pos-
kytovanie prístupu do databáz; poskytovanie dis-
kusných fór online. 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; ana-
lýzy počítačových systémov; návrh počítačových 
systémov; poskytovanie softvéru prostredníc-
tvom Internetu (SaaS). 

(540) Peniaze s5 
(731) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2005-2017 
(220) 17.8.2017 

 11 (511) 29, 30, 33 
(511) 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; ta-
pioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor; 
melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ; 
horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreni-
ny; konzumný ľad. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 

(540) 

  
 

(731) NESTAR International s.r.o., Křemenáčová 99/18, 
104 00 Praha, CZ; 

(740) Advokátska kancelária - JUDr. Petra Baňáková, 
s.r.o., Nitra, SK; 
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(210) 2006-2017 
(220) 17.8.2017 

 11 (511) 41, 43, 44 
(511) 41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-

ciu; informácie o možnostiach rekreácie; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); kurzy te-
lesného cvičenia; služby osobných trénerov (fit-
nes cvičenia); informácie o možnostiach zábavy; 
zábava; zábavné parky; organizovanie vedomos-
tných alebo zábavných súťaží; školenia; posky-
tovanie športovísk; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služ-
by); informácie o možnostiach zábavy; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie živých vystúpení; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie a plánovanie 
večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizova-
nie módnych prehliadok na zábavné účely. 
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackba-
ry); hotelierske služby; kaviarne; prenájom pred-
náškových sál; prenájom prenosných stavieb; 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); reštauračné (stravovacie) služ-
by; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; 
prenájom prechodného ubytovania; rezervácie 
ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania  
v penziónoch; rezervácie prechodného ubytova-
nia; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
poskytovanie prechodného ubytovania v hoteloch, 
penziónoch, turistických a prázdninových tábo-
roch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných za-
riadeniach; poskytovanie reštauračných (stravo-
vacích) služieb v hoteloch, penziónoch, turistic-
kých a prázdninových táboroch, ubytovniach, na 
farmách a v rekreačných zariadeniach. 
44 - Fyzioterapia; zotavovne; sanatóriá; lekárske 
služby; kadernícke salóny; masáže; verejné kúpe-
le (na hygienické účely); termálne kúpele; turec-
ké kúpele; terapeutické služby; služby chiroprak-
tikov; manikúra; ošetrovateľské služby; zdravot-
nícka starostlivosť; sauny (služby); soláriá (služby); 
farmaceutické poradenstvo; aromaterapeutické 
služby; salóny krásy. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá, tmavo modrá 
(731) SALMOTHERM - Invest, s.r.o., Vrbov 299, 059 72 

Vrbov, SK; 
(740) Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., 

Poprad, SK; 
 
 
 
 
 
 

(210) 2008-2017 
(220) 16.8.2017 

 11 (511) 25, 44 
(511) 25 - Bežecké (džogingové) nohavice; bežecké 

oblečenie; bežecké tielka a tričká. 
44 - Tetovanie; tetovacie štúdiá (služby); lasero-
vé odstraňovanie tetovania. 

(540) Omerta Tattoo 
(731) Ševčík Tomáš, Holíčska 11, 851 05 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2013-2017 
(220) 17.8.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Svetelné tabule; neónové tabule; nahraté počí-

tačové programy; počítačové operačné programy 
(nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); počítačové programy (sťahovateľné); počíta-
čové hry (softvér); sťahovateľné hudobné súbo-
ry; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné). 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera kartónu 
alebo lepenky; periodiká; brožúry; katalógy; kni-
hy; grafické vzory (tlačoviny); fotografie (tlačo-
viny); tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; zá-
ložky do kníh; prospekty;časopisy (periodiká); 
záložky do kníh; ročenky; kalendáre; oznámenia 
(papiernický tovar). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; lepenie plagátov; komerčné informačné 
kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; 
fotokopírovacie služby; poradenstvo pri riadení 
podnikov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); aktualizovanie reklamných materiálov; prie-
skum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; vydávanie reklamných textov; rekla-
ma; rozhlasová reklama; obchodný alebo podni-
kateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); televízna reklama; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; marketingový prieskum; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; prieskum verejnej mien-
ky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja 
(pre tretie osoby); spracovanie textov; zásielkové 
reklamné služby; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; pre-
hľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); písanie reklamných textov; grafic-
ká úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadá-
vanie sponzorov; organizovanie módnych pre-
hliadok na podporu predaja; tvorba reklamných  
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filmov; marketing; telemarketingové služby; op-
timalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby 
typu „klikni sem“; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; na-
vrhovanie reklamných materiálov; prenájom bil-
bordov; indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; písanie textov sce-
nárov na reklamné účely; zostavovanie zozna-
mov informácií na obchodné alebo reklamné úče-
ly; výroba telešopingových programov; poraden-
stvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnos-
ťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama). 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
vydávanie textov (okrem reklamných); vzdeláva-
nie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; 
vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie živých vystúpení; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; nahrávacie štúdia (služ-
by); organizovanie a vedenie seminárov; postsyn-
chronizácia; dabing; organizovanie plesov; orga-
nizovanie predstavení (manažérske služby); onli-
ne vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); fotografické repor-
táže; fotografovanie; písanie textov; koučovanie 
(školenie); online poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); online poskytovanie 
videozáznamov (bez možnosti kopírovania); or-
ganizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou. 
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; 
počítačové programovanie; tvorba softvéru; ak-
tualizovanie počítačového softvéru; grafické di-
zajnérstvo; údržba počítačového softvéru; analý-
zy počítačových systémov; návrh počítačových 
systémov; prevod údajov alebo dokumentov z fy-
zických médií na elektronické médiá; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); prenájom webových serve-
rov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
digitalizácia dokumentov (skenovanie); poraden-
stvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie 
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); pora-
denstvo v oblasti informačných technológií; pre-
nájom počítačových serverov (server hosting); 
poskytovanie informácií o počítačových techno-
lógiách a programovaní prostredníctvom webo-
vých stránok; externé poskytovanie služieb v ob-
lasti informačných technológií; tvorba a navrho-
vanie zoznamov informácií z webových stránok 
pre tretie osoby (informačnotechnologické služby). 

(540) contentfruiter 
(731) ContentFruiter s.r.o., Dolnozoborská 14, 949 01 

Nitra, SK; 
 
 
 
 

(210) 2017-2017 
(220) 18.8.2017 

 11 (511) 16, 25, 35, 40 
(511) 16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 

kartónu alebo lepenky; spisové obaly (papiernic-
ký tovar); ceruzky; podložky pod pivové poháre; 
skicáre; útržkové bloky; výšivkové vzory; hárky 
papiera; obaly (papiernický tovar); obálky (pa-
piernický tovar); leptané štočky; fotografie (tla-
čoviny); podklady na tlačenie, nie textilné; ťažid-
lo na papier; papiernický tovar; pergamenový 
papier; papierové alebo plastové vrecká a tašky 
na balenie; oznámenia (papiernický tovar); letáky. 
25 - Čiapky; pleteniny; pletené šály; priliehavé 
čiapky; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (čas-
ti odevov); pletené šatky; ponožky; košele; koše-
le krátkym rukávom; odevy, oblečenie; pokrývky 
hlavy; kombinézy (oblečenie); chrániče uší proti 
chladu (pokrývky hlavy); kravaty; nohavice; cyk-
listické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šat-
ky, šály; šerpy; futbalová obuv (kopačky); vesty; 
nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (obleče-
nie); sukne; športové tričká, dresy; zástery; vrec-
ká na odevy; uniformy; bundy; saká; čelenky 
(oblečenie); tričká; vreckovky do saka; legínsy; 
šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; ponožky 
pohlcujúce pot; úbory na karate; úbory na džudo; 
trikoty (cvičebné úbory). 
35 - Lepenie plagátov; fotokopírovacie služby; 
rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie re-
klamných materiálov; reklama; reklamné agentú-
ry; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
zostavovanie zoznamov informácií na obchodné 
alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (reklama). 
40 - Apretovanie textílii; úprava papiera (apreto-
vanie); kalandrovanie tkanín; strihanie látok (stri-
hová služba); tlačenie vzorov; laminovanie; far-
benie textílii; úprava textílií; úprava tkanín; far-
benie tkanín; spracovanie papiera; vyšívanie; fo-
totlač; hĺbkotlač (fotografické leptanie); tlač, tla-
čenie; ofsetová tlač; fotosadzba; sieťotlač, seri-
grafia. 

(540) 

  
 

(731) 3FIN, s.r.o., Levočská 11, 080 01 Prešov, SK; 
 
 

(210) 2018-2017 
(220) 18.8.2017 

 11 (511) 16, 25, 35, 40 
(511) 16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 

kartónu alebo lepenky; spisové obaly (papiernic-
ký tovar); ceruzky; podložky pod pivové poháre; 
skicáre; útržkové bloky; výšivkové vzory; hárky 
papiera; obaly (papiernický tovar); obálky (pa-
piernický tovar); leptané štočky; fotografie (tla-
čoviny); podklady na tlačenie, nie textilné; ťažid-
lo na papiere; papiernický tovar; pergamenový 
papier; papierové alebo plastové vrecká a tašky 
na balenie; oznámenia (papiernický tovar); letáky. 
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25 - Čiapky; pleteniny; pletené šály; priliehavé 
čiapky; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (čas-
ti odevov); pletené šatky; ponožky; košele; koše-
le krátkym rukávom; odevy, oblečenie; pokrývky 
hlavy; kombinézy (oblečenie); chrániče uší proti 
chladu (pokrývky hlavy); kravaty; nohavice; cyk-
listické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šat-
ky, šály; šerpy; futbalová obuv (kopačky); vesty; 
nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (obleče-
nie); sukne; športové tričká, dresy; zástery; vrec-
ká na odevy; uniformy; bundy; saká; čelenky 
(oblečenie); tričká; vreckovky do saka; legínsy; 
šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; ponožky 
pohlcujúce pot; úbory na karate; úbory na džudo; 
trikoty (cvičebné úbory). 
35 - Lepenie plagátov; fotokopírovacie služby; roz-
množovanie dokumentov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; reklama; reklamné agentúry; gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; zosta-
vovanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; poradenstvo v oblasti komuni-
kácie (reklama). 
40 - Apretovanie textílií; úprava papiera (apreto-
vanie); kalandrovanie tkanín; strihanie látok (stri-
hová služba); tlačenie vzorov; laminovanie; far-
benie textílii; úprava textílií; úprava tkanín; far-
benie tkanín; spracovanie papiera; vyšívanie; fo-
totlač; hĺbkotlač (fotografické leptanie); tlač, tlačenie; 
ofsetová tlač; fotosadzba; sieťotlač, serigrafia. 

(540) 

  
 

(731) 3FIN, s.r.o., Levočská 11, 080 01 Prešov, SK; 
 
 

(210) 2025-2017 
(220) 17.8.2017 

 11 (511) 30, 33 
(511) 30 - Čaj. 

33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 

(540) CHRÍPKOVICA 
(731) HBK, group s.r.o., Novozámocká 67, 949 05 Nit-

ra, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica 1, SK; 
 
 

(210) 2026-2017 
(220) 17.8.2017 

 11 (511) 16, 35, 37, 39, 42 
(511) 16 - Letáky; obálky na dokumenty (papiernický 

tovar); baliace plastové fólie; tlačoviny; kance-
lárske potreby okrem nábytku; tlačivá (formulá-
re); pečiatky; obaly na doklady; obaly (papier-
nický tovar); obálky (papiernický tovar). 
35 - On line reklama na počítačovej sieti; rekla-
ma; marketing; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; subdodávateľské služby (obchodné  
 
 

služby); dohodovanie obchodných zmlúv pre tre-
tie osoby; fakturácie; prieskum trhu; prenájom 
reklamných materiálov; prenájom reklamných 
plôch. 
37 - Opravy elektrických vedení; odrušovanie 
elektrických vedení; stavebné informácie; infor-
mácie o opravách. 
39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie; spro-
stredkovanie dopravy; nákladná doprava; kamió-
nová doprava. 
42 - Technický výskum; inžinierska činnosť; ex-
pertízy (inžinierske práce); poradenstvo v oblasti 
úspory energie; energetické audity. 

(540) Enermont 
(731) Bevatron s.r.o., G. Bethlena 50, 940 02 Nové 

Zámky, SK; 
(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 2029-2017 
(220) 21.8.2017 

 11 (511) 38, 39, 42 
(511) 38 - Telekomunikačné služby. 

39 - Doprava; balenie a skladovanie,tovaru; or-
ganizovanie ciest. 
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 softéru. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená, biela 
(731) Tóth Ľuboš, Severná 70, 900 25 Chorvátsky Grob, 

SK; Šimončič Matej, Spartakovská 18, 917 01 
Trnava, SK; 

 
 

(210) 2030-2017 
(220) 21.8.2017 

 11 (511) 12, 35, 36, 39, 41 
(511) 12 - Bicykle; smerovky na bicykle; stojany na bi-

cykle (súčasti bicyklov); blatníky; bicyklové re-
ťaze; riadidlá na bicykle; plášte na bicyklové ko-
lesá; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; bi-
cyklové brzdy; bicyklové blatníky; ráfiky bicyk-
lových kolies; bicyklové kľuky; bicyklové moto-
ry; náboje bicyklových kolies; bicyklové pedále; 
pumpy na bicyklové pneumatiky; špice na bicyk-
lové kolesá; kolesá na bicykle; sedadlá na bicyk-
le; chrániče odevov na bicykle; odkladacie bato-
žinové siete na dopravné prostriedky; ozubené 
kolesá a ozubené prevody do pozemných vozi-
diel; pneumatiky; duše pneumatík; priľnavé gu-
mené záplaty na opravu duší; zabezpečovacie za-
riadenia proti odcudzeniu vozidiel; bicyklové du-
še; bicyklové rámy; poťahy na bicyklové sedad-
lá; galusky na bicykle; koše na bicykle (nosiče 
batožiny); tašky na bicykle (nosiče batožiny); 
tašky na bicykle; zvončeky na bicykle; elektrické 
bicykle. 
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35 - Reklama; lepenie plagátov; rozširovanie re-
klamných oznamov; predvádzanie tovaru; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek 
tovarov; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prieskum trhu; písanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných textov; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; organizova-
nie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
marketing; prenájom predajných stánkov; podpo-
ra predaja (pre tretie osoby); poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
fotokopírovacie služby; rozmnožovanie dokumen-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných materiálov; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); marketingový prieskum; 
prieskum verejnej mienky; sekretárske služby; 
spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; obchodný manažment pre športovcov; na-
vrhovanie reklamných materiálov; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama). 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; ne-
hnuteľnosti (služby); finančné poradenstvo; fi-
nančné analýzy; financovanie (služby); finančné 
riadenie; finančný lízing; finančné záruky; kapi-
tálové investície; vyberanie nájomného; prená-
jom kancelárskych priestorov; prenájom nehnu-
teľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľnos-
tí; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredko-
vanie nehnuteľností. 
39 - Požičiavanie bicyklov; požičiavanie doprav-
ných prostriedkov; zdieľanie bicyklov; prenájom 
bicyklov; prenájom dopravných prostriedkov; 
dovoz, doprava; skladovanie bicyklov; skladova-
nie; doprava, preprava; sprostredkovanie dopra-
vy; informácie o možnostiach dopravy; rezervá-
cie dopravy. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; telesná výchova; poskytovanie 
zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdeláva-
nie; školenia; poskytovanie športovísk; organizo-
vanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vede-
nie konferencií; organizovanie a vedenie kongre-
sov; informácie o výchove a vzdelávaní; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie športových súťaží; praktický výcvik (ukážky); 
požičiavanie športového výstroja (okrem doprav-
ných prostriedkov); organizovanie a vedenie se-
minárov; meranie času na športových podujatiach; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
fotografovanie; koučovanie (školenie); prenájom 
športových plôch; kurzy telesného cvičenia; škol-
ské služby (vzdelávanie); organizovanie a vede-
nie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) hi.bike│HB Reavis 
(731) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o., 

Bratislava, SK; 
 

 

(210) 2031-2017 
(220) 21.8.2017 

 11 (511) 35, 36, 37, 42 
(511) 35 - Reklama; lepenie plagátov; rozširovanie re-

klamných oznamov; predvádzanie tovaru; obchod-
né sprostredkovateľské služby; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek 
tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prieskum trhu; písanie reklamných textov; vydá-
vanie reklamných textov; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; 
prenájom predajných stánkov; podpora predaja 
(pre tretie osoby); poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; 
nehnuteľnosti (služby); finančné poradenstvo; fi-
nančné analýzy; financovanie (služby); finančné 
riadenie; finančný lízing; finančné záruky; kapi-
tálové investície; vyberanie nájomného; prená-
jom kancelárskych priestorov; prenájom nehnu-
teľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľnos-
tí; sprostredkovanie* (maklérstvo); sprostredko-
vanie nehnuteľností. 
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; staveb-
né poradenstvo; stavebníctvo (stavebná 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; expertízy (in-
žinierske práce); inžinierska činnosť; technolo-
gické poradenstvo. 

(540) 

  
(731) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2032-2017 
(220) 21.8.2017 

 11 (511) 9, 45 
(511) 9 - Alarmy; zabezpečovacie zariadenia proti od-

cudzeniu. 
45 - Monitorovanie poplašných a bezpečnostných 
zariadení. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, sivá 
(731) TRONICON, s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Tr-

nava, SK; 
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(210) 2033-2017 
(220) 21.8.2017 

 11 (511) 9, 35, 38, 41 
(511) 9 - Audiovizuálne kompaktné disky; elektronické 

publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné obrazo-
vé súbory; sťahovateľné hudobné súbory; nosiče 
zvukových nahrávok. 
35 - Rozširovanie vzoriek tovarov; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; podpora 
predaja (pre tretie osoby); obchodné a podnika-
teľské informácie; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; vy-
hľadávanie sponzorov; odborné obchodné riade-
nie umeleckých činností; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; tvorba reklam-
ných filmov; prenájom reklamných plôch; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; písa-
nie textov scenárov na reklamné účely; tvorba 
reklamných filmov; marketing; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských kontaktných in-
formácií; obchodné sprostredkovateľské služby; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
prenos správ a obrazových informácií prostred-
níctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; 
bezdrôtové vysielanie; kontinuálny prenos dát 
(streaming); rádiová komunikácia; prenos video-
nahrávok na objednávku; poskytovanie priestoru 
na diskusiu na internete. 
41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových a tele-
víznych programov; varietné predstavenia; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; televízna zábava; organizova-
nie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie 
večierkov; rezervácie vstupeniek na zábavné pred-
stavenia; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); online poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; nočné kluby (zábava); služ-
by agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné 
podujatia; organizovanie a vedenie seminárov. 

(540) Sit Down 
(731) Koblišková Hana, Čukárska Paka 52, 930 51 Veľ-

ká Paka, SK; 
 
 

(210) 2035-2017 
(220) 18.8.2017 

 11 (511) 44 
(511) 44 - Zubné lekárstvo. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá, čierna 
(731) Dentoma, spol. s r.o., Vojtecha Spanyola 8754/63, 

010 01 Žilina, SK; 
 
 

(210) 2038-2017 
(220) 23.8.2017 

 11 (511) 3, 41, 44 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; vlasové vody; farby 

na vlasy; farebné tónovače na vlasy; prípravky na 
vlasovú onduláciu; kozmetické prípravky na sta-
rostlivosť o pleť; laky na vlasy; suché šampóny; 
lesky na pery. 
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia a odbor-
né preškoľovania v oblasti kaderníctva a vizáže. 
44 - Kadernícke salóny; manikúra; masáže; saló-
ny krásy; tetovanie; implantovanie vlasov. 

(540) STUDIO REBEL 
(731) Trutzová Izabela, Sibírska 1596/5, 831 02 Brati-

slava, SK; 
(740) Vajdová Elena, JUDr., Rovinka, SK; 

 
 

(210) 2040-2017 
(220) 23.8.2017 

 11 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; lieky pre humánnu 

medicínu. 
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravot-
níckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami. 

(540) 

  
 

(731) Pilulka Distribuce s.r.o., Rosická 653, 196 00 Pra-
ha, CZ; 

 
 

(210) 2044-2017 
(220) 22.8.2017 

 11 (511) 6, 17, 19, 20, 35, 37, 39, 40 
(511) 6 - Pásová oceľ; oceľový drôt; oceľová liatina; 

oceľové stožiare; oceľové rolety; oceľový plech; 
oceľové rúrky; oceľové rúrky; oceľové rúry; hli-
ník; hliníkový drôt; kovové tyče; tyče kovových 
zábradlí; kovové skrutky s maticou; pásové žele-
zo; železný drôt; plech. 
17 - Acetát celulózy (polotovar); akrylové živice 
(polotovary); ochranné azbestové clony; azbesto-
vá bridlica; zvukovoizolačné materiály; tesniace 
krúžky; tesniace obloženia; páskové tesnenia (dverí 
alebo okien); gumové alebo plastové výplňové  
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hmoty; gumové alebo plastové vypchávkové hmoty; 
tesniace hmoty; tepelné izolátory; kaučuk (suro-
vina alebo polotovar); gumové zátky; nekovové 
hadice; tesniace hmoty; plastové drôty na spáj-
kovanie; nekovové objímky na potrubia; tesniace 
tmely; plastové fólie, nie na balenie; nekovové 
spojky na ohybné potrubia; syntetické živice (po-
lotovary); umelé živice (polotovary); nekovové 
vystužovacie materiály na potrubia; plasty, synte-
tické látky (polotovary); izolanty na elektrické 
vedenia; izolačné materiály; gumové alebo plas-
tové tesniace alebo výplňové hmoty; plastové fó-
lie na poľnohospodárske použitie; izolačné žia-
ruvzdorné materiály; guma (surovina alebo polo-
tovar); nekovové súčiastky na ohybné potrubia  
a hadice; nekovové súčiastky na pevné potrubia. 
19 - Reklamné stĺpy (nekovové); alabastrové sklo; 
alabaster; drevené obloženie; nekovové balustrá-
dy (stĺpikové zábradlia); bitúmeny; dechtová le-
penka (stavebníctvo); baraky, búdy; trhové stán-
ky; strešné šindle; skladacie dvere (nie kovové); 
drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (sta-
vebné drevo); spracované drevo; drevené dlážky; 
drevené dyhy; drevené stenové obloženia; tele-
fónne búdky (nekovové); nekovové strešné od-
kvapové žľaby; lepenka pre stavebníctvo; šamot; 
stavebné konštrukcie (nekovové); materiály na 
stavbu a povrchy ciest; priečky (nekovové); kon-
štrukcie (nekovové); ozdobné lišty (nekovové); 
okná (nekovové); dvere (nekovové); poklopy (ne-
kovové); strešné krytiny (nekovové); stupne scho-
dov (nekovové); nekovové odkvapové rúry; ne-
kovové vodovodné potrubia; nekovové schodis-
kové stupne (časti schodísk); svetelná dlažba; 
nekovové striešky (stavebníctvo); vonkajšie pláš-
te budov (nekovové); úžľabia stavieb (nekovo-
vé); ploty (nekovové); stavebné obklady stien  
a priečok (nekovové); nekovové klziská (staveb-
níctvo); tyče, žrde, bidlá; dlážky (nekovové); stro-
py, stropné dosky (nekovové); stavebné obklado-
vé materiály (nekovové); škridly (nekovové); ve-
že na skoky do vody (nekovové); brány (nekovo-
vé); výplne dverí (nekovové); telegrafné stĺpy (ne-
kovové); kuríny (nekovové); trámy (nekovové); 
nekovové prefabrikáty nástupíšť; dverové prahy 
(nekovové); nekovové míľniky (nie svetelné, nie 
mechanické); nekovové značky (nie svetelné, nie 
mechanické); prenosné skleníky (nekovové); 
strechy (nekovové); nekovové altánky (staveb-
níctvo); nekovové neohybné rúry pre stavebníc-
tvo; krídlové okná (nekovové); izolačné sklo pre 
stavebníctvo; okenné sklo (nie na okná automo-
bilov); vitrážové okná; tabuľové sklo pre staveb-
níctvo; nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky, 
latky; xylolit; plávajúce móla na kotvenie lodí 
(nekovové); lamelové obloženie (nekovové); ak-
váriá (konštrukcie); nekovové vystužovacie ma-
teriály pre stavebníctvo; netrieštivé sklo; neko-
vové bazény (stavebníctvo); konštrukčné mate-
riály (nekovové); stavebné materiály (nekovové); 
debnenie pre stavebníctvo (nekovové); zariadenia 
na umiestnenie bicyklov (nekovové); dlažby (ne-
kovové); strechy so solárnymi článkami (neko-
vové); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály. 
20 - Nakladacie palety (nekovové); závesy, pánty 
(nekovové); vystavovacie stojany; nekovové kon-
tajnery; nekovové prepravné kontajnery; neko- 
 
 

vové kade; plastové nádoby (obaly); nekovové 
obloženie alebo ozdoby na nábytok; nekovové 
vybavenie okien; nekovové posteľové vybavenie; 
nekovové dverové vybavenie; nekovové pre-
pravné palety; nekovové manipulačné palety; ne-
kovové schody; nekovové identifikačné štítky; 
domové čísla (nie kovové, nie svietiace); neko-
vové skrutky; nity okrem kovových; nekovové ko-
líky; nekovové skrutky; výpustné ventily z plas-
tov; nekovové stenové kolíky; nekovové tyče; 
plastové kladky na rolety; nekovové kľučky na 
dvere; samostatne stojace deliace priečky (náby-
tok); nekovové dverové klopadlá; nekovové scho-
díky; nekovové spojovacie objímky na potrubia; 
nekovové debny na náradie (prázdne); police 
(nábytok); nekovové uholníky na nábytok; plas-
tové štítky; drevené alebo plastové krabice. 
35 - Organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; subdodávateľské služby (obchodné 
služby); obchodné sprostredkovateľské služby; 
riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; pre-
nájom bilbordov; obchodné sprostredkovateľské 
služby v oblasti priraďovania potenciálnych súk-
romných investorov k podnikateľom, ktorí žiada-
jú o financovanie. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba 
tovární; nitovanie; stavebné informácie; výstavba 
obchodov a obchodných stánkov; pokrývačské 
práce; stavebné poradenstvo. 
39 - Automobilová doprava; kamiónová náklad-
ná doprava; dovoz, doprava; balenie tovarov; vy-
kladanie nákladov; doručovanie tovarov; sklado-
vanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňo-
vanie; doprava, preprava; sprostredkovanie ná-
kladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; služ-
by vodičov; doručovacie služby (správy alebo to-
var); informácie o skladovaní; informácie o mož-
nostiach dopravy; balenie tovarov; doručovacie 
služby; distribúcia tovarov na dobierku. 
40 - Obrusovanie; frézovanie; obrábanie kovov; 
pílenie; kreslenie, rytie laserom; informácie o úpra-
ve a spracovaní materiálov; konečná úprava po-
vrchov (mechanická alebo chemická); zváranie. 

(540) 

  
 

(591) modrá, čierna, biela 
(731) TITAN - Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 

034 01 Ružomberok, SK; 
(740) ŠKRINIAR advokátska kancelária s.r.o., Brati-

slava, SK; 
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(210) 2045-2017 
(220) 24.8.2017 

 11 (511) 6, 17, 19, 35 
(511) 6 - Kovové dvere; kovové okná. 

17 - Plasty, syntetické látky (polotovary). 
19 - Okná (nekovové); dvere (nekovové); krídlo-
vé okná (nekovové). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; prieskum trhu; reklama; mar-
ketingový prieskum; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok. 

(540) 

  
 

(591) žltá,modrá 
(731) INCON, spol. s r. o., Priemyselná 6, 971 01 Prie-

vidza, SK; 
 
 

(210) 2047-2017 
(220) 24.8.2017 

 11 (511) 1, 5 
(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 pre priemysel. 
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne pot-
raviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 
materiál; materiály na plombovanie zubov a na 
zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; príprav-
ky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) 

  
(591) zelená, žltá, čierna 
(731) BGS Trade, spol. s r.o., Lombardíniho 22A, 831 03 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2051-2017 
(220) 24.8.2017 

 11 (511) 1, 5 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ne-
spracované umelé živice, ne-spracované plasty; 
pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na kale-
nie a zváranie kovov; chemikálie na konzervova-
nie potravín; triesloviny; lepidlá pre priemysel. 
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 škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) 

  
 

(591) červená, zelená, biela, čierna 
(731) BGS Trade, spol. s r.o., Lombardíniho 22A, 831 03 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2053-2017 
(220) 24.8.2017 

 11 (511) 1, 5 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ne-
spracované umelé živice, ne-spracované plasty; 
pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na kale-
nie a zváranie kovov; chemikálie na konzervova-
nie potravín; triesloviny; lepidlá pre priemysel. 
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne pot-
raviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 
materiál; materiály na plombovanie zubov a na 
zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; príprav-
ky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) 

  
(591) zelená, žltá, čierna 
(731) BGS Trade, spol. s r.o., Lombardíniho 22A, 831 03 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2055-2017 
(220) 24.8.2017 

 11 (511) 1, 5 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ne-
spracované umelé živice, ne-spracované plasty; 
pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na kale-
nie a zváranie kovov; chemikálie na konzervova-
nie potravín; triesloviny; lepidlá pre priemysel. 
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  
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doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 
materiál; materiály na plombovanie zubov a na 
zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; príprav-
ky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) 

  
 

(591) červená, zelená, biela 
(731) BGS Trade, spol. s r.o., Lombardíniho 22A, 831 03 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2056-2017 
(220) 24.8.2017 

 11 (511) 18, 25, 26 
(511) 18 - Kožené šnúrky. 

25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky. 

(540) 

  
 

(591) RGB 189, 35, 42 CMYK 18, 99, 95 8 
(731) Smileková Iveta - Detvianske ľudové umenie, Do-

linky 1335/5, 962 12 Detva, SK; 
 
 

(210) 2057-2017 
(220) 24.8.2017 

 11 (511) 36, 37, 42 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 

nehnuteľností. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-
čov; asfaltovanie; čistenie interiérov budov; pre-
nájom buldozérov; prenájom stavebných strojov 
a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); sta-
vebný dozor; demolácia budov; maľovanie a op-
ravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; 
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prená-
jom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; výstavba 
tovární; izolovanie stavieb; inštalácia, údržba  
a opravy strojov; murárske práce; interiérové  
a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, 
štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; mon-
tovanie lešení; čistenie exteriérov budov; prená-
jom stavebných žeriavov; pokrývačské práce; op-
ravy zámok; inštalácia okien a dverí; stavebné 
poradenstvo. 
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; tech-
nický výskum; inžinierska činnosť; poradenstvo 
v oblasti úspory energie; technologické poraden-
stvo. 
 
 

(540) 

  
 

(731) EUCOS SK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Ča-
ňa, SK; 

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

(210) 2065-2017 
(220) 24.8.2017 

 11 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Prospekty; plagáty; brožúry. 

29 - Hydina (mäso); mäso; bravčové mäso; klo-
básy, salámy, párky. 
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna re-
klama; prenájom reklamných plôch. 

(540) Vládne chovu. Vládne chuti 
(731) HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 

951 35 Veľké Zálužie, SK; 
 
 

(210) 2087-2017 
(220) 25.8.2017 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky. 

30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; zmrzli-
ny; konzumný ľad. 
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, 
výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, 
nespracované); čerstvé ovocie a zelenina, čerstvé 
bylinky; živé rastliny a kvety; osivá, sadenice  
a hľuzy plodín. 
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) zelená 
(731) Gombár Robert, Nejedlého 5, 841 02 Bratislava, 

SK; 
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(210) 2088-2017 
(220) 25.8.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Aníz (semená); badián; cukrovinky na zdo-

benie vianočných stromčekov; bylinkové čaje 
(nie na lekárske použitie); kávové príchute; aro-
matické prípravky do potravín; koreniny; nekys-
nutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; su-
cháre; sušienky, keksy; sušienky; mätové cukrí-
ky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; 
nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové ná-
hradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); ka-
pary; karamelky (cukríky); karí (korenie); prí-
pravky z obilnín; žuvačky; cigória (kávová ná-
hradka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (ko-
renie); chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske 
výrobky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
stužovače šľahačky; smotanové zmrzliny; pala-
cinky; príchute do potravín (okrem éterických 
esencií a esenciálnych olejov); kuchynská soľ; 
zahusťovacie prípravky na varenie; kurkuma (po-
travina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, me-
dovníky; nové korenie; múka; fazuľová múka; ku-
kuričná múka; horčicova múčka; jačmenná mú-
ka; sójová múka; pšeničná múka (výražková); 
škrob (potraviny); droždie do cesta; fondán (cuk-
rovinky); keksy; cukor; cukrárske aromatické 
prísady (okrem esenciálnych olejov); prášok do 
pečiva; cestá na koláče; ďumbier (korenie); prí-
sady do zmrzlín (spojivá); ľad (prírodný alebo 
umelý); ľad do nápojov; glukóza na prípravu je-
dál; glutén (potraviny); krúpy (potraviny); ocot; 
kečup; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové 
nápoje; mliečne čokoládové nápoje; kvások; drož-
die; spojivá do údenín; mandľové pusinky (jem-
né pečivo); makaróny; mletá kurkuma (potravi-
na); pražená kukurica; chlieb; maltóza; melasa; 
melasový sirup; cukrárenská mäta; med; lúpaný 
jačmeň; horčica; muškátové orechy; rezance; pl-
nené koláče; mletý jačmeň; sendviče; pastilky 
(cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; sušien-
ky; pečivo (rožky); paprika (koreniny); pizza; 
čierne korenie; zemiaková múčka (potraviny); 
pudingy; pralinky; ravioly; sladké drievko (cuk-
rovinky); ryža; šafran (korenie); ságo; omáčky 
(chuťové prísady); zelerová soľ; pšeničná krupi-
ca; šerbety (zmrzlinové nápoje); špagety; tapio-
ka; tapioková múka; torty; vanilkové príchute; 
vanilín (vanilková náhradka); zvitky (cestoviny); 
pečivo s mäsovou náplňou; paštéty zapekané  
v ceste; prípravky na zjemňovanie mäsa na do-
máce použitie; zmrzliny; prášky na výrobu zmr-
zlín; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovin-
ky; potravinárske príchute okrem esenciálnych 
olejov; aromatické prísady do nápojov (okrem 
esenciálnych olejov); mletý ovos; lúpaný ovos; 
ovsené potraviny; ovsené vločky; ovsený výra-
žok (múka); tyčinky so sladkým drievkom (cuk-
rovinky); pivný ocot; kávové nápoje; kakaové 
nápoje; čokoládové nápoje; kávové náhradky; 
kandis (na povrch cukroviniek); obilninové vloč-
ky; marináda (chuťové prísady); kuskus (krupi-
ca); sladové výťažky (potraviny); slad (potravi-
ny); propolis; pikantné zeleninové omáčky (chu-
ťové prísady); včelia kašička; morská voda na 
prípravu jedál; suši; paradajková omáčka; majo-
nézy; slané pečivo (krekery); anglický krém; 
ovocné želé (cukrovinky); müsli; ryžové koláče;  
 

 sójová omáčka; jogurty mrazené (mrazené potra-
viny); chutneys (koreniny); jarné závitky (ázijské 
predjedlo); tacos (mexické jedlo); kukuričné plac-
ky (tortilly); ľadový čaj; čajové nápoje; zálievky 
na šaláty; strúhanka; tabbouleh (libanonský ša-
lát); chalva; quiches (slaný koláč); mäsové šťavy; 
pasta zo sójových bôbov (chuťové prísady); miso 
(chuťové prísady); obilninové chuťovky; ryžové 
chuťovky; instantná kukuričná kaša (s vodou 
alebo s mliekom); kukuričná krupica; práškové 
droždie; sóda bikarbóna na prípravu jedál; kon-
zervované záhradné bylinky (chuťové prísady); 
jedlá z rezancov; polevy na koláče; čokoládové 
peny; penové zákusky (cukrovinky); ovocné omáč-
ky; marinády; syrové sendviče (cheeseburgers); 
pesto (bazalková omáčka); polevy na šunku; ľa-
nové semená na prípravu jedál (koreniny); obilné 
klíčky (potraviny); cereálne tyčinky s vysokým 
obsahom proteínov; vínny kameň na prípravu je-
dál; gluténové prísady na kuchárske použitie; 
omáčky na cestoviny; cereálne tyčinky; palmový 
cukor; cestá na jedlá; kvety a listy rastlín (ná-
hradky čaju); cestá na zákusky; vareniki (ukrajin-
ské pirohy); peľmene (ruské mäsové knedličky); 
čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cuk-
rárske ozdoby; orechy v čokoláde; mliečna ryžo-
vá kaša; mleté orechy; posekaný cesnak (chuťové 
prísady); baozi (čínske parené buchty); ryžové 
cesto na prípravu jedál; jiaaozi (čínske pirohy); 
ramen (japonské rezancové polievky); okono-
miyaki (japonské obložené placky); zmesi na 
prípravu okonomiyaki (japonské obložené plac-
ky); burritos (mexické plnené placky); gimbap 
(kórejské ryžové jedlo); jedlý papier; jedlý ryžo-
vý papier; čokoládové nátierky; čokoládovo-
orieškové nátierky; knedle; agávový sirup (prí-
rodné sladidlo); polevy na zákusky s vysokým 
leskom; mrazom sušené ryžové jedlá; mrazom 
sušené cestovinové jedlá; harmančekové nápoje; 
mliečny karamel (dulce de leche); ryža zmiešaná 
so zeleninou a hovädzím mäsom (bibimbap); 
onigiri (japonské ryžové jedlo); instantná ryža; 
hotdogy (teplé párky v rožku); ľadové kocky (kon-
zumné); spracované semená používané ako kore-
niny; sezamové semená (koreniny); zelenina v štip-
ľavom náleve; riasy (chuťové prísady); cestovi-
ny; mandľové cesto. 

(540) 

  
 

(731) Spice Brothers s.r.o., Hadovce 183, 945 01 Ko-
márno, SK; 

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

(210) 2093-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 2, 3, 6, 7, 8, 11, 21, 22 
(511) 2 - Farby; moridlá; fermeže; prípravky proti hr-

dzi; laky. 
3 - Brúsivá (prípravky); prípravky na ostrenie; korund 
(brúsivo); diamantové brúsivo; brúsny papier. 
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6 - Oceľový plech; oceľové rúrky; oceľové rúry; 
kovové vystužovacie materiály do betónu; kovo-
vé podložky; kovové krúžky; dverové závesy; 
kovové skrutky s maticou; visacie zámky; kovo-
vé reťaze; kovové spojky na reťaze; kovové kľú-
če; objímky (železiarsky tovar); kovové skrutky; 
kovové poštové schránky; kolíky (drobný žele-
ziarsky tovar); kovové krúžky na kľúče; drobný 
železiarsky tovar; viazacie drôty; kovový staveb-
ný materiál; kovové rebríky; kovové matice; ko-
vové skrinky na náradie (prázdne); kovové debny 
na náradie (prázdne). 
7 - Nástrojové brúsky. 
8 - Brúsne nástroje; brúsne kamene; uholníky 
(ručné nástroje); pílky (ručné náradie); nožiarsky 
tovar; záhradnícke nožnice (veľké). 
11 - Elektrické vykurovacie telesá; komínové rú-
ry, dymovody; radiátory (na kúrenie). 
21 - Sklenené nádoby (domáce potreby); demi-
žóny; kastróly; fľaše; kefárske výrobky; potreby 
pre domácnosť. 
22 - Laná (nekovové); motúzy. 

(540) 

  
 

(591) tmavomodrá, čierna, biela, sivá 
(731) CLUB 13 družstvo, Biskupická 13, 821 06 Brati-

slava, SK; 
(740) Juhás, Marják & Ferenci s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 2095-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 9, 15, 40 
(511) 9 - Zosilňovače; reproduktorové skrinky; metro-

nómy; reproduktory, amplióny; mikrofóny; zvu-
kové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie 
zariadenia, prehrávače; dekoratívne magnety; 
podložky pod myš; opierky zápästia na prácu  
s počítačom; sťahovateľné zvonenia do mobilných 
telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; elek-
trické a elektronické prístroje dodávajúce efekty 
hudobným nástrojom; ekvalizéry (zariadenia na 
úpravu zvuku). 
15 - Paličky na bicie; basové hudobné nástroje; 
hudobné nástroje; kontrabasy; strunové hudobné 
nástroje; puzdrá na hudobné nástroje; gitary; 
elektronické hudobné nástroje; brnkadlá; brnkad-
lá na strunové nástroje; mandolíny; opierky na 
husle; kobylky hudobných nástrojov; tlmidlá na 
hudobné nástroje (sordína); stojany na hudobné 
nástroje; bendžá. 
40 - Opracovávanie dreva; frézovanie; lisovanie 
ovocia; údenie potravín; rytie, gravírovanie; ob-
rábanie kovov; spracovanie kože; konzervovanie 
potravín a nápojov; stínanie, pílenie a kálanie 
dreva; zostavovanie tovarov na objednávku (pre 
tretie osoby); rámovanie obrazov; kreslenie, rytie 
laserom; tlač, tlačenie; sieťotlač, serigrafia. 

(540) 

  
 

(731) Cíferský Richard, Gorkého 20, 902 01 Pezinok, 
SK; 

 
 

(210) 2098-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 35, 39 
(511) 29 - Džemy; mrazené ovocie; varená zelenina; 

sušená zelenina; dusené ovocie; ovocné rôsoly; 
ovocná dreň; prípravky na zeleninové polievky; 
zeleninové šťavy na prípravu jedál; spracované 
škrupinové ovocie; nakladaná zelenina; príprav-
ky na výrobu polievok; zeleninové šaláty; ovocné 
šaláty; paradajková šťava na prípravu jedál; ovocné 
šupky; plátky sušeného ovocia; ovocie naložené 
v alkohole; jablkový kompót; brusnicový kom-
pót; ovocné chuťovky; zeleninová pena; aloa pravá 
(potraviny); kompóty; paradajková pasta; pasta  
z tekvicovej dužiny; baklažánová pasta; ovocné 
aranžmány na priamu konzumáciu; konzervova-
né bobuľové ovocie; guakamola (avokádová ná-
tierka); citrónová šťava na prípravu jedál; mra-
zom sušená zelenina; spracovaná sladká kukurica. 
30 - Rastlinné prípravky (kávové náhradky); prí-
rodné sladidlá; krúpy (potraviny); mletá kukuri-
ca; cukrárenská mäta; omáčky (chuťové prísady); 
zelerová soľ; kávové náhradky; marináda (chu-
ťové prísady); sladové výťažky (potraviny); slad 
(potraviny); pikantné zeleninové omáčky (chu-
ťové prísady); súši; paradajková omáčka; ovocné 
želé (cukrovinky); zálievky na šaláty; tabbouleh 
(libanonský šalát); pasta zo sójových bôbov (chu-
ťové prísady); miso (chuťové prísady); obilnino-
vé chuťovky; ryžové chuťovky; konzervované 
záhradné bylinky (chuťové prísady); jedlá z re-
zancov; ovocné omáčky; pesto (bazalková omáč-
ka); kvety a listy rastlín (náhradky čaju); poseka-
ný cesnak (chuťové prísady); ryža zmiešaná so 
zeleninou a hovädzím mäsom (bibimbap); zele-
nina v štipľavom náleve. 
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; krmi-
vo pre zvieratá; stromy; kríky; čerstvé bobuľové 
ovocie; čerstvá cvikla; nečistené kakaové bôby; 
cukrová trstina; nečistené plody rohovníka (svä-
tojánsky chlieb); pokrutiny;čerstvé gaštany; ča-
kankové hľuzy; čakanka; čerstvé citróny; koko-
sové orechy; repkové výlisky; čerstvé uhorky; 
chmeľové šišky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica 
veľkoplodá; zvyšky z destilácie (krmivo pre 
zvieratá); čerstvá fazuľa; čerstvé ovocie; boriev-
ky (plody); čerstvé záhradné bylinky; rastliny;  
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sadenice; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá šošovi-
ca; kukurica; kukuričné výlisky pre dobytok; ma-
toliny (výlisky ovocia); čerstvá cibuľa; čerstvé 
olivy; pomaranče; žihľava; kŕmne zmesi na vý-
krm hospodárskych zvierat; vinič (rastlina); pap-
rika (rastlina); čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé 
zemiaky; konzumné korene; čerstvé hrozno; re-
barbora; čerstvé hľuzovky; zvyšky po výrobe ví-
na; algarovila (krmivo); mandle (ovocie); vyliso-
vaná cukrová trstina (surovina); jedlé predmety 
na žuvanie pre zvieratá; nápoje pre zvieratá cho-
vané v domácnosti; aloa pravá (rastlina); čerstvý 
špenát; čerstvé artičoky; čerstvý cesnak; čerstvá 
tekvica kríčková; nespracované konzumné ľano-
vé semená; ovocné aranžmány, nie na priamu 
konzumáciu; nespracované klasy sladkej kukuri-
ce (lúpané alebo nelúpané). 
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoho-
lické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápo-
jov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; 
sirupy na výrobu nápojov; mušty; limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limo-
nád; prípravky na výrobu likérov; hroznový mušt 
(nekvasený); šerbety (nápoje); paradajkový džús 
(nápoj); nealkoholické nápoje; ovocné nektáre; 
nealkoholický jablkový mušt; mixované ovocné 
alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje  
s aloou pravou. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzo-
riek tovarov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; aranžovanie výkladov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; 
podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); písanie reklam-
ných textov; marketing; prenájom predajných 
stánkov; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských kontaktných informácií; obchodné 
sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzat-
váranie obchodných transakcií pre tretie osoby; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv 
pre tretie osoby. 
39 - Dovoz, doprava; doručovanie balíkov; bale-
nie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov (úschova); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná 
preprava tovaru; prenájom chladiarenských za-
riadení; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
expedičné služby; doručovacie služby (správy ale-
bo tovar); informácie o skladovaní; balenie tova-
rov; distribúcia tovarov na dobierku; nakladanie 
a vykladanie v dokoch; prenájom mrazničiek; lo-
gistické služby v doprave. 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, hnedá, zelená, žltá, sivá, 
svetlohnedá, svetlozelená, béžová, čierna 

(731) BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 
SK; 

(740) Lihocká Lucia, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2100-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 35, 39 
(511) 29 - Varená zelenina; sušená zelenina; prípravky 

na zeleninové polievky; zeleninové šťavy na prí-
pravu jedál; nakladaná zelenina; prípravky na vý-
robu polievok; zeleninové šaláty; paradajková 
šťava na prípravu jedál; zeleninová pena; kompó-
ty; paradajková pasta; pasta z tekvicovej dužiny; 
baklažánová pasta; guakamola (avokádová nátier-
ka); mrazom sušená zelenina; spracovaná sladká 
kukurica. 
30 - Rastlinné prípravky (kávové náhradky); prí-
rodné sladidlá; krúpy (potraviny); mletá kukuri-
ca; cukrárenská mäta; omáčky (chuťové prísady); 
zelerová soľ; kávové náhradky; marináda (chu-
ťové prísady); sladové výťažky (potraviny); slad 
(potraviny); pikantné zeleninové omáčky (chu-
ťové prísady); súši; paradajková omáčka; záliev-
ky na šaláty; tabbouleh (libanonský šalát); pasta 
zo sójových bôbov (chuťové prísady); miso (chu-
ťové prísady); obilninové chuťovky; ryžové chu-
ťovky; konzervované záhradné bylinky (chuťové 
prísady); jedlá z rezancov; pesto (bazalková omáč-
ka); kvety a listy rastlín (náhradky čaju); poseka-
ný cesnak (chuťové prísady); ryža zmiešaná so 
zeleninou a hovädzím mäsom (bibimbap); zele-
nina v štipľavom náleve. 
31 - Krmivo pre zvieratá; kríky; čerstvá cvikla; 
cukrová trstina; nečistené plody rohovníka (svä-
tojánsky chlieb); pokrutiny; čakankové hľuzy; 
čakanka; repkové výlisky; čerstvé uhorky; chme-
ľové šišky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica veľ-
koplodá; zvyšky z destilácie (krmivo pre zviera-
tá); čerstvá fazuľa; čerstvé záhradné bylinky; 
rastliny; sadenice; čerstvý hlávkový šalát; čerstvá 
šošovica; kukurica; kukuričné výlisky pre doby-
tok; čerstvá cibuľa; čerstvé olivy; žihľava; kŕmne 
zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; paprika 
(rastlina); čerstvý pór; čerstvý hrach; čerstvé ze-
miaky; konzumné korene; čerstvé hľuzovky; 
zvyšky po výrobe vína; algarovila (krmivo); vyli-
sovaná cukrová trstina (surovina); jedlé predmety 
na žuvanie pre zvieratá; nápoje pre zvieratá cho-
vané v domácnosti; aloa pravá (rastlina); čerstvý 
špenát; čerstvé artičoky; čerstvý cesnak; čerstvá 
tekvica kríčková; nespracované konzumné ľano-
vé semená; nespracované klasy sladkej kukurice 
(lúpané alebo nelúpané). 
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32 - Mušty; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); 
sirupy na výrobu limonád; prípravky na výrobu 
likérov; šerbety (nápoje); paradajkový džús (nápoj); 
nealkoholické nápoje; mixované ovocné alebo 
zeleninové nápoje. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzo-
riek tovarov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; aranžovanie výkladov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; obchodná správa licencií vý-
robkov a služieb (pre tretie osoby); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); písanie reklam-
ných textov; marketing; prenájom predajných 
stánkov; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských kontaktných informácií; obchodné 
sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzat-
váranie obchodných transakcií pre tretie osoby; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv 
pre tretie osoby. 
39 - Dovoz, doprava; doručovanie balíkov; bale-
nie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov (úschova); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná 
preprava tovaru; prenájom chladiarenských za-
riadení; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
expedičné služby; doručovacie služby (správy 
alebo tovar); informácie o skladovaní; balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; naklada-
nie a vykladanie v dokoch; prenájom mrazničiek; 
logistické služby v doprave. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, hnedá, zelená, žltá, sivá, 
svetlohnedá, svetlozelená, béžová, čierna 

(731) BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 
SK; 

(740) Lihocká Lucia, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 2102-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 35, 39 
(511) 29 - Džemy; mrazené ovocie;dusené ovocie; 

ovocné rôsoly; ovocná dreň; spracované škrupi-
nové ovocie; ovocné šaláty; ovocné šupky; plát-
ky sušeného ovocia; ovocie naložené v alkohole; 
jablkový kompót; brusnicový kompót; ovocné 
chuťovky; aloa pravá (potraviny); kompóty; ovoc-
né aranžmány na priamu konzumáciu; konzervo-
vané bobuľové ovocie; guakamola (avokádová 
nátierka); citrónová šťava na prípravu jedál. 
30 - Prírodné sladidlá; omáčky (chuťové prísa-
dy); marináda (chuťové prísady); ovocné želé 
(cukrovinky);obilninové chuťovky; ryžové chu-
ťovky; ovocné omáčky; kvety a listy rastlín (ná-
hradky čaju). 
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; krmi-
vo pre zvieratá; stromy; kríky; čerstvé bobuľové 
ovocie; nečistené kakaové bôby; pokrutiny; čer-
stvé gaštany; čakankové hľuzy; čakanka; čerstvé 
citróny; kokosové orechy;zvyšky z destilácie (kr-
mivo pre zvieratá); čerstvé ovocie; borievky 
(plody); rastliny; sadenice; matoliny (výlisky ovo-
cia); pomaranče; kŕmne zmesi na výkrm hospo-
dárskych zvierat; vinič (rastlina); konzumné ko-
rene; čerstvé hrozno; rebarbora; čerstvé hľuzov-
ky; zvyšky po výrobe vína; algarovila (krmivo); 
mandle (ovocie); vylisovaná cukrová trstina (su-
rovina); jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; 
nápoje pre zvieratá chované v domácnosti; aloa 
pravá (rastlina); ovocné aranžmány, nie na pria-
mu konzumáciu. 
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoho-
lické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápo-
jov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; 
sirupy na výrobu nápojov; mušty; limonády; si-
rupy na výrobu limonád; prípravky na výrobu li-
kérov; hroznový mušt (nekvasený); šerbety (ná-
poje); nealkoholické nápoje; ovocné nektáre; ne-
alkoholický jablkový mušt; mixované ovocné 
alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje  
s aloou pravou. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzo-
riek tovarov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; aranžovanie výkladov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobo-
vacie služb pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; obchodná správa licencií vý-
robkov a služieb (pre tretie osoby); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); písanie rekla-
mných textov; marketing; prenájom predajných 
stánkov; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských kontaktných informácií; obchodné 
sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzat-
váranie obchodných transakcií pre tretie osoby; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; online poskytovanie  
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obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv 
pre tretie osoby. 
39 - Dovoz, doprava; doručovanie balíkov; bale-
nie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov (úschova); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná 
preprava tovaru; prenájom chladiarenských za-
riadení; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
expedičné služby; doručovacie služby (správy ale-
bo tovar); informácie o skladovaní; balenie tova-
rov; distribúcia tovarov na dobierku; nakladanie 
a vykladanie v dokoch; prenájom mrazničiek; lo-
gistické služby v doprave. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, hnedá, zelená, žltá, sivá, 
svetlohnedá, svetlozelená, béžová, čierna 

(731) BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 
SK; 

(740) Lihocká Lucia, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2103-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 29, 31, 35, 39 
(511) 29 - Krvavé jaternice; údeniny; mäso; divina; mä-

sové výťažky; slanina; hydina (mäso); pečeň; 
bravčové mäso; mäsové konzervy. 
31 - Zvieratá chované v zverincoch; živé zviera-
tá; úžitkové domáce zvieratá. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzo-
riek tovarov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; aranžovanie výkladov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; 
podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); služby porovnávania 
cien; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); písanie 
reklamných textov; marketing; prenájom predaj-
ných stánkov; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácii; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; vyjednáva-
nie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom webových stránok; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; dohodovanie obchod-
ných zmlúv pre tretie osoby. 
 

39 - Dovoz, doprava; doručovanie balíkov; bale-
nie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov (úschova); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná 
preprava tovaru; prenájom chladiarenských za-
riadení; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
expedičné služby; doručovacie služby (správy 
alebo tovar); informácie o skladovaní; balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; naklada-
nie a vykladanie v dokoch; prenájom mrazničiek; 
logistické služby v doprave. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, hnedá, zelená, žltá, sivá, 
svetlohnedá, svetlozelená, béžová, čierna 

(731) BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 
SK; 

(740) Lihocká Lucia, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2104-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 29, 31, 35, 39 
(511) 29 - Mäso; mäsové výťažky; hydina (mäso); pe-

čeň; mäsové konzervy. 
31 - Zvieratá chované v zverincoch; živé zviera-
tá; úžitkové domáce zvieratá. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzo-
riek tovarov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; aranžovanie výkladov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); písanie rekla-
mných textov; marketing; prenájom predajných 
stánkov; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských kontaktných informácií; obchodné 
sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzat-
váranie obchodných transakcií pre tretie osoby; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv 
pre tretie osoby. 
39 - Dovoz, doprava; doručovanie balíkov; bale-
nie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov (úschova); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná  
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preprava tovaru; prenájom chladiarenských za-
riadení; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
expedičné služby; doručovacie služby (správy 
alebo tovar); informácie o skladovaní; balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; naklada-
nie a vykladanie v dokoch; prenájom mrazničiek; 
logistické služby v doprave. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, hnedá, zelená, žltá, sivá, 
svetlohnedá, svetlozelená, béžová, čierna 

(731) BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 
SK; 

(740) Lihocká Lucia, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2105-2017 
(220) 11.8.2017 

 11 (511) 35, 36, 41, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; po-
radenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; aktua-
lizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); poradenské služby pri ria-
dení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; onli-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); služby porovná-
vania cien; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; zostavovanie štatistík; marketing; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; externé administra-
tívne riadenie podnikov. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; prená-
jom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); 
sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie za- 
oberajúce sa inkasovaním pohľadávok; úverové 
agentúry; realitné kancelárie; sprostredkovanie 
poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďo-
vanie fondov; kapitálové investície; pôžičky (fi-
nančné úvery); finančné odhady a oceňovanie  
 

(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); fi-
nancovanie (služby); finančné riadenie; bankové 
hypotéky; finančný lízing; životné poistenie; fi-
nančné analýzy; finančné poradenstvo; konzul-
tačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné in-
formácie; informácie o poistení; finančné spon-
zorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom 
(homebanking); záložné pôžičky; poradenstvo  
v oblasti splácania dlhov; poskytovanie finanč-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; investovanie do fondov; sprostredkovanie 
obchodu s akciami a obligáciami (maklérstvo); 
finančné záruky. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; ško-
lenia; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie sympózií. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; 
aktualizovanie počítačového softvéru; požičiava-
nie počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); inštalácia 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti po-
čítačových programov. 

(540) 

  
 

(591) zelená, sivá 
(731) Umbrella Group, s.r.o., Štefánikova 15, 811 05 

Bratislava, SK; 
(740) hbr advokáti s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2106-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 29, 31, 35, 39 
(511) 29 - Mäso; mäsové výťažky; hydina (mäso); pečeň. 

31 - Zvieratá chované v zverincoch; živé zviera-
tá; úžitkové domáce zvieratá. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzo-
riek tovarov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; aranžovanie výkladov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); písanie reklam-
ných textov; marketing; prenájom predajných stán-
kov; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských kontaktných informácií; obchodné spro-
stredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatvá-
ranie obchodných transakcií pre tretie osoby; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; online poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  12 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 221 
 

a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv pre tre-
tie osoby. 
39 - Dovoz, doprava; doručovanie balíkov; bale-
nie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov (úschova); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná 
preprava tovaru; prenájom chladiarenských za-
riadení; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
expedičné služby; doručovacie služby (správy alebo 
tovar); informácie o skladovaní; balenie tovarov; 
distribúcia tovarov na dobierku; nakladanie a vy-
kladanie v dokoch; prenájom mrazničiek; logis-
tické služby v doprave. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, hnedá, zelená, žltá, sivá, 
svetlohnedá, svetlozelená, béžová, čierna 

(731) BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 
SK; 

(740) Lihocká Lucia, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2107-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 29, 31, 35, 39 
(511) 29 - Mäso; mäsové výťažky; hydina (mäso); pečeň. 

31 - Zvieratá chované v zverincoch; živé zviera-
tá; úžitkové domáce zvieratá. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzo-
riek tovarov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; aranžovanie výkladov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); služby porovnávania 
cien; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); písanie 
reklamných textov; marketing; prenájom predaj-
ných stánkov; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; obchod-
né sprostredkovateľské služby; vyjednávanie  
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom webových stránok; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; dohodovanie obchod-
ných zmlúv pre tretie osoby. 
39 - Dovoz, doprava; doručovanie balíkov; bale-
nie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie  
 
 

tovarov; skladovanie tovarov (úschova); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná 
preprava tovaru; prenájom chladiarenských za-
riadení; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
expedičné služby; doručovacie služby (správy ale-
bo tovar); informácie o skladovaní; balenie tova-
rov; distribúcia tovarov na dobierku; nakladanie 
a vykladanie v dokoch; prenájom mrazničiek; lo-
gistické služby v doprave. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, hnedá, zelená, žltá, sivá, 
svetlohnedá, svetlozelená, béžová, čierna 

(731) BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 
SK; 

(740) Lihocká Lucia, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2108-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 29, 31, 35, 39 
(511) 29 - Údeniny; mäso; mäsové výťažky; pečeň; 

mäsové konzervy. 
31 - Zvieratá chované v zverincoch; živé zviera-
tá; úžitkové domáce zvieratá. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzo-
riek tovarov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; aranžovanie výkladov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; 
podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); služby porovnávania 
cien; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); písanie 
reklamných textov; marketing; prenájom predaj-
ných stánkov; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; obchod-
né sprostredkovateľské služby; vyjednávanie  
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; dohodovanie obchod-
ných zmlúv pre tretie osoby. 
39 - Dovoz, doprava; doručovanie balíkov; bale-
nie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov (úschova); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná 
preprava tovaru; prenájom chladiarenských za-
riadení; prenájom vozidiel; doprava, preprava;  
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expedičné služby; doručovacie služby (správy 
alebo tovar); informácie o skladovaní; balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; naklada-
nie a vykladanie v dokoch; prenájom mrazničiek; 
logistické služby v doprave. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, hnedá, zelená, žltá, sivá, 
svetlohnedá, svetlozelená, béžová, čierna 

(731) BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 
SK; 

(740) Lihocká Lucia, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2109-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 29, 31, 35, 39 
(511) 29 - Krvavé jaternice; údeniny; mäso; mäsové 

výťažky; slanina; pečeň; bravčové mäso; mäsové 
konzervy. 
31 - Zvieratá chované v zverincoch; živé zviera-
tá; úžitkové domáce zvieratá. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení' obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzo-
riek tovarov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; aranžovanie výkladov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; 
podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); služby porovnávania 
cien; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); písanie 
reklamných textov; marketing; prenájom predaj-
ných stánkov; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; obchod-
né sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uza-
tváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv 
pre tretie osoby. 
39 - Dovoz, doprava; doručovanie balíkov; bale-
nie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov (úschova); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná 
preprava tovaru; prenájom chladiarenských za-
riadení; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
expedičné služby; doručovacie služby (správy ale-
bo tovar); informácie o skladovaní; balenie tova- 
 

rov; distribúcia tovarov na dobierku; nakladanie 
a vykladanie v dokoch; prenájom mrazničiek; lo-
gistické služby v doprave. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, hnedá, zelená, žltá, sivá, 
svetlohnedá, svetlozelená, béžová, čierna 

(731) BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 
SK; 

(740) Lihocká Lucia, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2110-2017 
(220) 24.8.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Arašidové cukrovinky; aromatické prípravky 

do potravín; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na 
zdobenie vianočných stromčekov; čokoláda; čo-
koládové peny; fondán (cukrovinky); kakao; ka-
ramelky (cukríky); kávové príchute; anglický krém; 
mandľové cukrovinky; marcipán; kávové náhrad-
ky; ovocné želé (cukrovinky); pralinky. 

(540) 

  
(731) ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, 075 01 

Trebišov, SK; 
 
 

(210) 2111-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 5, 29, 30, 31, 32, 35, 39 
(511) 5 - Sušené mlieko pre dojčatá; olej z tresčej pe-

čene; mliečny tuk; hygienické tampóny; men-
štruačné tampóny; menštruačné vložky; hygie-
nické obrúsky; potraviny pre dojčatá; potravino-
vé alebo krmivové prípravky so stopovými prv-
kami; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; 
minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; 
repelenty proti hmyzu; detské plienky; detské 
plienkové nohavičky; bielkovinové výživové do-
plnky; výživové doplnky z ľanových semien; vý-
živové doplnky z ľanového oleja; výživové do-
plnky z obilných klíčkov; výživové doplnky z kvas-
níc; včelia materská kašička (výživový doplnok); 
propolisové výživové doplnky; peľové výživové 
doplnky; enzýmové výživové doplnky; glukózo-
vé výživové doplnky; lecitínové výživové dopln- 
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 ky; alginátové výživové doplnky; kazeínové vý-
živové doplnky; proteínové výživové doplnky; 
potraviny pre batoľatá; sušené mlieko pre dojča-
tá; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté 
mydlá; dezinfekčné mydlá. 
29 - Želatína; pokrmové tuky; sardely (neživé); 
arašidové maslo; maslo; konzumné kakaové mas-
lo; kokosové maslo; maslové krémy; vaječný bie-
lok; krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky 
na vývary (bujóny); kaviár; konzervované ovo-
cie; údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové 
hranolčeky; kyslá kapusta; sušený kokos; potra-
vinársky repkový olej; koncentrované vývary; dže-
my; mrazené ovocie; polievky; hrozienka sušené; 
nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; vare-
ná zelenina; sušená zelenina; potravinárske oleje; 
smotana (mliečne výrobky); syry; kandizované 
ovocie; krokety; kôrovce (neživé); datle; mlieko; 
raky (neživé); rybie plátky (filé); syridlá; dusené 
ovocie; ovocné rôsoly; ovocná dreň; mäso; ryby 
(neživé); potravinárska želatína; huspenina; divi-
na; ďumbierový džem (zázvorový); konzervova-
né sójové bôby (potraviny); tukové substancie na 
výrobu pokrmových tukov; tukové nátierky na 
chlieb; slede (neživé); homáre (neživé); potravi-
nársky kukuričný olej; potravinársky olej z pal-
mových orechov; potravinársky sezamový olej; 
ustrice (neživé); potravinárska želatína z rýb; 
šunka; žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové po-
lievky; zeleninové šťavy na prípravu jedál; mä-
sové výťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys 
(mliečny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým ob-
sahom mlieka); srvátka; mliečne výrobky; langus-
ty (neživé); slanina; konzervovaná šošovica; mar-
garín; marmelády; špik (potraviny); mušle (neži-
vé); mäkkýše (neživé); konzumný palmový olej; 
spracované škrupinové ovocie; vajcia; sušené 
vajcia; pečeňová paštéta; konzervovaná cibuľa; 
konzervované olivy; potravinársky olivový olej; 
potravinársky kostný olej; pektín na prípravu je-
dál; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; 
klobásy, salámy, párky; solené potraviny; príp-
ravky na výrobu polievok; paradajkový pretlak; 
zeleninové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; 
sardinky (neživé); lososy (neživé); konzumný 
loj; tuniaky (neživé); paradajková šťava na prí-
pravu jedál; potravinársky slnečnicový olej; drž-
ky; konzervované hľuzovky; hydina (mäso); ovoc-
né šupky; algináty na prípravu jedál; mleté man-
dle; spracované arašidy; konzervované šampiňó-
ny; kokosový tuk; potravinársky kokosový olej; 
konzervovaná fazuľa; pečeň; potraviny z rýb; 
plátky sušeného ovocia; mušle jedlé (neživé); 
ovocie naložené v alkohole; spracovaný peľ (pot-
ravina); garnáty (neživé); konzervované ryby; 
konzervované mäso; morské raky (neživé); slima-
čie vajcia (konzumné); tofu; šľahačka; bravčové 
mäso; vtáčie hniezda (tradičná špecialita juhový-
chodnej Ázie); konzervy s rybami; rybia múčka 
(potraviny); konzervy s ovocím; mäsové konzer-
vy; zemiakové placky; ryby v slanom náleve; ho-
lotúrie (morské živočíchy) (neživé); chryzalídy (kuk-
ly motýľa priadky morušovej) (potraviny); kon-
zervy so zeleninou; párky v cestíčku; zemiakové 
vločky; jablkový kompót; brusnicový kompót; 
tahini (nátierka zo sezamových jadier); hummus 
(cícerová kaša); opekané morské riasy; ovocné 
chuťovky; kyslé mlieko; kimchi (jedlo z kvasenej  
 

zeleniny); sójové mlieko (náhradka mlieka); mlieč-
ne koktaily; papriková nátierka (konzervované 
koreniny); lúpané slnečnicové semená; rybacia 
pena; vtáčie mlieko (nealkoholické); zeleninová 
pena; rybie ikry (potraviny); lúpané semená; aloa 
pravá (potraviny); konzervovaný cesnak; mlieko 
obohatené bielkovinami; ľanový olej na prípravu 
jedál; nízkotučné zemiakové lupienky; lecitín na 
prípravu jedál; mliečne fermenty na prípravu je-
dál; kompóty; kondenzované sladené mlieko; 
„smetana“ (ruská kyslá smotana); „riaženka“ (rus-
ký jogurtový nápoj); „prostokvaša“ (ruské kyslé 
mlieko); paradajková pasta; pasta z tekvicovej 
dužiny; baklažánová pasta; arašidové mlieko na 
prípravu jedál; mandľové mlieko na prípravu je-
dál; ryžové mlieko (náhradka mlieka); konzervo-
vané artičoky; ovocné aranžmány na priamu 
konzumáciu; sušené mlieko; yakitori (japonský 
kurací špíz); bulgogi (kórejské jedlo z hovädzie-
ho mäsa); kandizované orechy; spracované lies-
kové orechy; konzervované bobuľové ovocie; 
guakamola (avokádová nátierka); vyprážané ci-
buľové krúžky; falafel (tradičné arabské jedlo); 
citrónová šťava na prípravu jedál; mrazom suše-
né mäso; ovsené mlieko; rastlinná smotana; mra-
zom sušená zelenina; extra panenský olivový olej; 
galbi (kórejské jedlo z grilovaného mäsa); jedlé 
mravčie larvy (potraviny); jedlý hmyz (neživý); 
spracovaná sladká kukurica; orechové nátierky; 
zemiakové knedle; párky na prípravu hotdogov; 
párky v kukuričnom cestíčku (corn dogs); potra-
vinársky sójový olej; náhradky mlieka; mandľo-
vé mlieko; arašidové mlieko; kokosové mlieko; 
kokosové mlieko na prípravu jedál; nápoje z ko-
kosového mlieka; ryžové mlieko na prípravu je-
dál; nápoje z mandľového mlieka; nápoje z ara-
šidového mlieka; črevá na klobásy (prírodné ale-
bo umelé). 
30 - Riasy (chuťové prísady); cestoviny; man-
dľové cesto; aníz (semená); badián; cukrovinky 
na zdobenie vianočných stromčekov; bylinkové 
čaje (nie na lekárske použitie); kávové príchute; 
aromatické prípravky do potravín; koreniny; ne-
kysnutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; 
sucháre; sušienky, keksy; sušienky; mätové cuk-
ríky; cukríky; oblátky; sladké žemle; kakao; ká-
va; nepražená káva; rastlinné prípravky (kávové 
náhradky); zákusky, koláče; škorica (korenina); 
kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); prí-
pravky z obilnín; žuvačky; cigória (kávová ná-
hradka); čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (ko-
renie); chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske 
výrobky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
stužovače šľahačky; smotanové zmrzliny; pala-
cinky; príchute do potravín (okrem éterických 
esencií a esenciálnych olejov); kuchynská soľ; 
zahusťovacie prípravky na varenie; kurkuma (pot-
ravina); prírodné sladidlá; korenie; perníky, me-
dovníky; nové korenie; múka; fazuľová múka; 
kukuričná múka; horčicová múčka; jačmenná 
múka; sójová múka; pšeničná múka (výražková); 
škrob (potraviny); droždie do cesta; fondán (cuk-
rovinky); keksy; cukor; cukrárske aromatické prí-
sady (okrem esenciálnych olejov); prášok do pečiva; 
cestá na koláče; ďumbier (korenie); prísady do 
zmrzlín (spojivá); ľad (prírodný alebo umelý); 
ľad do nápojov; glukóza na prípravu jedál; glutén 
(potraviny); krúpy (potraviny); ocot; kečup; mlieč- 
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ne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mlieč-
ne čokoládové nápoje; kvások; droždie; spojivá do 
údenín; mandľové pusinky (jemné pečivo); ma-
karóny; mletá kukurica; pražená kukurica; chlieb; 
maltóza; melasa; melasový sirup; cukrárenská 
mäta; med; lúpaný jačmeň; horčica; muškátové 
orechy; rezance; plnené koláče; mletý jačmeň; 
sendviče; pastilky (cukrovinky); jemné pečivár-
ske výrobky; sušienky; pečivo (rožky); paprika 
(koreniny); pizza; čierne korenie; zemiaková múč-
ka (potraviny); pudingy; pralinky; ravioly; sladké 
drievko (cukrovinky); ryža; šafran (korenie); sá-
go; omáčky (chuťové prísady); zelerová soľ; pše-
ničná krupica; šerbety (zmrzlinové nápoje); špa-
gety; tapioka; tapioková múka; torty; vanilkové 
príchute; vanilín (vanilková náhradka); zvitky 
(cestoviny); pečivo s mäsovou náplňou; paštéty 
zapekané v ceste; prípravky na zjemňovanie mä-
sa na domáce použitie; zmrzliny; prášky na vý-
robu zmrzlín; mandľové cukrovinky; arašidové 
cukrovinky; potravinárske príchute okrem esen-
ciálnych olejov; aromatické prísady do nápojov 
(okrem esenciálnych olejov); mletý ovos; lúpaný 
ovos; ovsené potraviny; ovsené vločky; ovsený 
výražok (múka); tyčinky so sladkým drievkom 
(cukrovinky); pivný ocot; kakaové nápoje; čoko-
ládové nápoje; kávové náhradky; kandis (na po-
vrch cukroviniek); obilninové vločky; marináda 
(chuťové prísady); kuskus (krupica); sladové vý-
ťažky (potraviny); slad (potraviny); propolis; pi-
kantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); 
včelia kašička; morská voda na prípravu jedál; 
súši; paradajková omáčka; majonézy; slané peči-
vo (krekery); anglický krém; ovocné želé (cukro-
vinky); müsli; ryžové koláče; sójová omáčka; jo-
gurty mrazené (mrazené potraviny); chutneys 
(koreniny); jarné závitky (ázijské predjedlo); ta-
cos (mexické jedlo); kukuričné placky (tortilly); 
ľadový čaj; čajové nápoje; zálievky na šaláty; 
strúhanka; tabbouleh (libanonský šalát); chalva; 
quiches (slaný koláč); mäsové šťavy; pasta zo só-
jových bôbov (chuťové prísady); miso (chuťové 
prísady); obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; 
instantná kukuričná kaša (s vodou alebo s mlie-
kom); kukuričná krupica; práškové droždie; sóda 
bikarbóna na prípravu jedál; konzervované zá-
hradné bylinky (chuťové prísady); jedlá z rezan-
cov; polevy na koláče; čokoládové peny; penové 
zákusky (cukrovinky); ovocné omáčky; mariná-
dy; syrové sendviče (cheeseburgers); pesto (ba-
zalková omáčka); polevy na šunku; ľanové se-
mená na prípravu jedál (koreniny); obilné klíčky 
(potraviny); cereálne tyčinky; palmový cukor; 
cestá na jedlá; kvety a listy rastlín (náhradky ča-
ju); cestá na zákusky; vareniki (ukrajinské piro-
hy); peľmene (ruské mäsové knedličky); čokolá-
dové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske 
ozdoby; orechy v čokoláde; mliečna ryžová kaša; 
mleté orechy; posekaný cesnak (chuťové prísa-
dy); baozi (čínske parené buchty); ryžové cesto 
na prípravu jedál; jiaaozi (čínske pirohy); ramen 
(japonské rezancové polievky); okonomiyaki (ja-
ponské obložené placky); zmesi na prípravu oko-
nomiyaki (japonské obložené placky); burritos 
(mexické plnené placky); gimbap (kórejské ry-
žové jedlo); jedlý papier; jedlý ryžový papier; 
čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové ná-
tierky; knedle; agávový sirup (prírodné sladidlo);  
 

polevy na zákusky s vysokým leskom; mrazom 
sušené ryžové jedlá; mrazom sušené cestovinové 
jedlá; harmančekové nápoje; mliečny karamel 
(dulce de leche); ryža zmiešaná so zeleninou  
a hovädzím mäsom (bibimbap); onigiri (japonské 
ryžové jedlo); instantná ryža; hotdogy (teplé pár-
ky v rožku); ľadové kocky (konzumné); spraco-
vané semená používané ako koreniny; sezamové 
semená (koreniny); zelenina v štipľavom náleve. 
31 - Citrusové ovocie; nespracované riasy (pot-
raviny alebo krmivo); škrupinové ovocie; zviera-
tá chované v zverincoch; živé zvieratá; krmivo 
pre zvieratá; čerstvé bobuľové ovocie; čerstvá 
cvikla; nečistené kakaové bôby; cukrová trstina; 
nečistené plody rohovníka (svätojánsky chlieb); 
čerstvé šampiňóny; čerstvé gaštany; čakankové 
hľuzy; čakanka; čerstvé citróny; kokosové ore-
chy; čerstvé uhorky; mäkkýše (živé); čerstvá ze-
lenina; čerstvá tekvica veľkoplodá; čerstvá fazu-
ľa; peľ (surovina); čerstvé ovocie; borievky (plo-
dy); čerstvé záhradné bylinky; rastliny; chmeľ; 
čerstvý hlávkový šalát; kukurica; čerstvá cibuľa; 
čerstvé olivy; pomaranče; jačmeň; žihľava; živé 
ryby; paprika (rastlina); čerstvý pór; čerstvý hrach; 
čerstvé zemiaky; konzumné korene; čerstvé hroz-
no; rebarbora; raž; čerstvé hľuzovky; živá hydi-
na; mandle (ovocie); čerstvé arašidy; mleté araši-
dy pre zvieratá; raky (živé); kôrovce (živé); ho-
máre (živé); mušle (slávka jedlá) (živé); ustrice 
(živé); langusty (živé); aloa pravá (rastlina); čer-
stvý špenát; čerstvé artičoky; slede (živé); lososy 
(živé); sardinky (živé); tuniaky (živé); čerstvý 
cesnak; čerstvá tekvica kríčková; sardely (živé); 
jedlý hmyz (živý). 
32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 
pivo; pivná mladinka; nealkoholické ovocné ná-
poje; srvátkové nápoje; prípravky na výrobu ná-
pojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džú-
sy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); 
prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vo-
dy (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; 
mušty; limonády; chmeľové výťažky na výrobu 
piva; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výro-
bu limonád; hroznový mušt (nekvasený); orgeada 
(nealkoholický nápoj); sóda; šerbety (nápoje); para-
dajkový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; tab-
lety na prípravu šumivých nápojov; prášky na 
prípravu šumivých nápojov; sýtené vody; sarsa-
parila (nealkoholický nápoj); nealkoholické ape-
ritívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; 
izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt; 
kvas (nealkoholický nápoj); medové nealkoho-
lické nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové 
nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; pi-
vové koktaily; sójové nápoje, nie náhradky mlie-
ka; proteínové nápoje pre športovcov; ryžové ná-
poje, nie náhradky mlieka; nealkoholické nápoje 
s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s ča-
jovou príchuťou; nealkoholické nápoje. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzo-
riek tovarov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; aranžovanie výkladov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; zásobo- 
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vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; obchodná správa licencií vý-
robkov a služieb (pre tretie osoby); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); písanie reklam-
ných textov; marketing; prenájom predajných 
stánkov; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských kontaktných informácií; obchodné spros-
tredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby. 
39 - Dovoz, doprava; doručovanie balíkov; bale-
nie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov (úschova); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná 
preprava tovaru; prenájom chladiarenských za-
riadení; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
expedičné služby; doručovacie služby (správy 
alebo tovar); informácie o skladovaní; balenie to-
varov; distribúcia tovarov na dobierku; naklada-
nie a vykladanie v dokoch; prenájom mrazničiek; 
logistické služby v doprave. 

(540) 

  
(591) červená, žltá, zelená, svetlozelená, biela, svetlo-

hnedá 
(731) BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, 

SK; 
(740) Lihocká Lucia, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2113-2017 
(220) 25.8.2017 

 11 (511) 3, 10, 14, 18, 26, 28, 35, 36, 44 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-

pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá (neliečivé); voňavkárske výrobky, 
esenciálne oleje, kozmetické prípravky (nelieči-
vé), vlasové vody (neliečivé); prípravky na čiste-
nie zubov (neliečivé). 
10 - Ortopedické pomôcky; masážne prístroje; 
prístroje, pomôcky a potreby používané pri sta-
rostlivosti o deti; erotické pomôcky, potreby  
a prístroje. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotníc-
ke výrobky, drahokamy a polodrahokamy; hodi-
nárske výrobky a chronometre. 
18 - Koža a koženka; kožušiny, surové kože; kuf-
re a cestovné tašky; peňaženky; školské tašky 
(aktovky); plecniaky; náprsné tašky; tašky na ko-
lieskach; nákupné tašky; diplomatické kufríky; 
horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plá-
žové tašky; kabelky; kožené cestovné tašky (ko-
žená galantéria); spoločenské kabelky; športové  
 

tašky; puzdrá na vizitky; obaly na kreditné karty 
(náprsné tašky); cestovné kolieskové kufre; dáž-
dniky a slnečníky; vychádzkové palice; biče, po-
stroje a sedlárske výrobky; obojky, vôdzky a ob-
lečenie pre zvieratá. 
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, 
háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety; 
ozdoby do vlasov; umelé vlasy. 
28 - Hry, hračky; spoločenské hry; videohry; te-
locvičné a športové potreby; ozdoby na vianočné 
stromčeky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; 
nehnuteľnosti (služby). 
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo 
zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesníc-
ke služby. 

(540) 

  
 

(591) Dull lime green #56C946, bright maroon 
#CE1E4C, concord grey #7D7D7D. 

(731) od A po Zet, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Pre-
šov, SK; 

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

 
 

(210) 2114-2017 
(220) 30.8.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; nahraté 

kompaktné disky s audiovizuálnymi záznamami; 
optické kompaktné disky; magnetické nosiče úda-
jov; optické nosiče údajov; sťahovateľné obrazo-
vé súbory; sťahovateľné hudobné súbory; počíta-
čové softvérové aplikácie (sťahovateľné). 
16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; knihy; 
písacie potreby; fotografie (tlačoviny); kancelár-
ske potreby okrem nábytku; grafické reproduk-
cie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; 
tlačené publikácie; papiernický tovar; baliace plas-
tové fólie; prospekty; časopisy (periodiká); pa-
pierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; 
kalendáre; letáky. 
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie 
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek to-
varov; prieskum trhu; Vydávanie reklamných 
textov; reklama.; rozhlasová reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); televízna reklama; 
reklamné agentúry; marketingový prieskum; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; prenájom reklamných plôch; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); spracovanie textov; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných veľtr-
hov; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; písanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; organizovanie módnych prehliadok na podpo-
ru predaja; tvorba reklamných filmov; marketing;  
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poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; navrhovanie reklamných mate-
riálov; indexovanie webových stránok na ob-
chodné a reklamné účely; písanie textov scenárov 
na reklamné účely. 
38 - Posielanie správ; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; komunikácia prostred-
níctvom optických sietí; prenos digitálnych súbo-
rov. 
41 - Vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a tele-
víznych programov; organizovanie kultúrnych  
a vzdelávacích výstav; organizovanie živých vy-
stúpení; organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie lotérií; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); fotografické reportáže; foto-
grafovanie; písanie textov; organizovanie a ve-
denie koncertov; reportérske služby; zalamovanie 
textov (nie na reklamné účely); organizovanie 
módnych prehliadok na zábavné účely; organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží. 
42 - Grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo 
pri tvorbe webových stránok. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, čierna, biela 
(731) EXCLUSIVE PLUS MEDIA, s.r.o., Trenčian- 

ska 47, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) Milatová Jarmila, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2115-2017 
(220) 25.8.2017 

 11 (511) 35, 36, 37, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo 
pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných 
alebo priemyselných podnikov; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; 
reklama; reklamné agentúry; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; prie-
skum verejnej mienky; nábor zamestnancov; 
prenájom reklamných plôch; sekretárske služby; 
zásielkové reklamné služby; administratívna sprá-
va hotelov; organizovanie obchodných alebo re-
klamných veľtrhov; odborné obchodné riadenie 
umeleckých činností; on line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; fakturácie; marketing; 
obchodné sprostredkovateľské služby; vyjedná- 
 

 vanie a uzatváranie obchodných transakcií pre 
tretie osoby; riadenie obchodnej činnosti v sta-
vebníctve; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; navrhovanie 
reklamných materiálov; externé administratívne 
riadenie podnikov; prenájom bilbordov; dohodo-
vanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkova-
nie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa in-
kasovaním pohľadávok; poisťovníctvo; bankov-
níctvo; oceňovanie nehnuteľností; kapitálové in-
vestície; pôžičky (finančné úvery); finančné od-
hady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby); financovanie (služby); finanč-
né riadenie; záložne; správa nehnuteľností; sprá-
va nájomných domov; prenájom bytov; prenájom 
poľnohospodárskych fariem; služby sporiteľní; 
finančný lízing; obchodovanie na burze s cenný-
mi papiermi; ubytovacie kancelárie (prenájom 
bývania); finančné poradenstvo; finančné infor-
mácie; vyberanie nájomného; prenájom kancelár-
skych priestorov; likvidácia podnikov (finančné 
služby); investovanie do fondov; prenájom zdie-
ľaných kancelárskych priestorov. 
37 - Čistenie interiérov budov; prenájom staveb-
ných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná 
činnosť); stavebný dozor; čistenie okien; inštalá-
cia, údržba a opravy strojov; stavebné poradenstvo. 
41 - Filmové štúdiá; poskytovanie zariadení na 
oddych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vy-
dávanie kníh; služby orchestrov; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravot-
né a kondičné cvičenia); organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie športových súťaží; plá-
novanie a organizovanie večierkov; nahrávacie 
štúdiá (služby); organizovanie a vedenie seminá-
rov; hudobné skladateľské služby; koučovanie 
(školenie); hudobná tvorba. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(731) Libertus s.r.o., D. Jurkoviča 2830, 955 03 Topoľ-

čany, SK; 
 
 

(210) 2120-2017 
(220) 30.8.2017 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

5 - Farmaceutické prípravky pre ľudí. 

(540) AXOPIROX 
(731) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-

WIEDZIALNOŚCIĄ, Baletowa 30, 02-867 War-
szawa, PL; 

(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 2122-2017 
(220) 31.8.2017 

 11 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové rozhrania; monitorovacie počí-
tačové programy; čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); počítačové programy 
(sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie 
(sťahovateľné). 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; 
aktualizovanie počítačového softvéru; údržba po-
čítačového softvéru; inštalácia počítačového soft-
véru. 

(540) 

  
 

(731) System Access, s.r.o., Lipová 2422/20, 926 01 
Sereď, SK; 

 
 

(210) 2128-2017 
(220) 4.9.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Audiovizuálne prijímače; DVD prehrávače; 

ekvalizéry (zariadenia na úpravu zvuku); komu-
tačné elektrické prístroje; elektroinštalačné rúrky; 
exponované filmy; exponované kinematografické 
filmy; kinematografické kamery; hologramy; hu-
dobné mincové automaty; hudobné mincové au-
tomaty; audiovizuálne kompaktné disky; magne-
tické pásky; mikrofóny; USB kľúče; videokaze-
ty; videopásky; videorekordéry; videotelefóny; 
zariadenia na strihanie kinematografických záz-
namov. 
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy 
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafické zob-
razenia; grafické reprodukcie; kalendáre; kataló-
gy; knihy; komiksy; letáky; noviny; obežníky; 
obrazy; periodiká; plagáty; prospekty; tlačoviny; 
poznámkové zošity. 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; mar-
keting; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; platené reklamné služby typu „klikni 
sem“; prenájom bilbordov; prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
reklama; rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných oznamov; telemarketingové služby; te-
levízna reklama; vydávanie reklamných textov; 
reklamné agentúry. 
38 - Bezdrôtové vysielanie; komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; prenos digitálnych 
súborov; prenos videonahrávok na objednávku; 
rádiová komunikácia; rozhlasové vysielanie; pre-
nos signálu prostredníctvom satelitu; hlasová od- 
 

kazová služba; spravodajské kancelárie; kontinu-
álny prenos dát (streaming); televízne vysielanie; 
vysielanie káblovej televízie. 
41 - Postsynchronizácia, dabing; divadelné pred-
stavenia; premietanie kinematografických fil-
mov; hudobná tvorba; poskytovanie nesťahova-
teľných filmov prostredníctvom služieb na pre-
nos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťaho-
vateľných televíznych programov prostredníc-
tvom služieb na prenos videí (na požiadanie); va-
rietné predstavenia; organizovanie živých vystú-
pení; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
písanie televíznych a filmových scenárov (tvor-
ba); písanie textov scenárov nie na reklamné úče-
ly; rozhlasová zábava; školské služby (vzdeláva-
nie); služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; 
zalamovanie textov (nie na reklamné účely); na-
hrávacie štúdiá (služby); televízna zábava; titul-
kovanie; produkcia filmov (nie reklamných); 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
zábava. 
42 - Počítačové programovanie; overovanie pra-
vosti umeleckých diel; aktualizovanie počítačo-
vého softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu  
a vývoja počítačového hardvéru; módne návrhár-
stvo; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo pri 
tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti 
informačných technológií; poskytovanie počíta-
čových technológií prostredníctvom internetu (cloud 
computing); technologické poradenstvo; pora-
denstvo v oblasti počítačových technológií; po-
radenstvo v oblasti telekomunikačných technoló-
gií; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií  
z webových stránok pre tretie osoby (informačno-
technologické služby). 

(540) Super Partička 
(731) verita, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2135-2017 
(220) 4.9.2017 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; 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 tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; marke-
ting; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analý-
zy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpo-
vede; správa počítačových súborov; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; personálne pora-
denstvo; predvádzanie tovaru; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie re-
klamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamné služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií obchodného alebo re-
klamného charakteru; poskytovanie multimediál-
nych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie  
a vedenie lotérií a stávkových hier; organizova-
nie lotérií a stávkových hier prostredníctvom in-
ternetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; ha-
zardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele- 
 
 
 

vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom ki- 
nematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíz-
nych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; 
požičiavanie kinematografických filmov; poži-
čiavanie videopások; produkcia filmov (nie re-
klamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelá-
vania; výchovno-zábavné klubové služby; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie športových súťaží; organizovanie vedomos-
tných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie školení; organizovanie ži-
vých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); on-line poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydá-
vanie elektronických kníh, novín a časopisov; 
on-line poskytovanie počítačových hier (z počí-
tačových sietí); prenájom videorekordérov; poži-
čiavanie audioprístrojov; organizovanie a vede-
nie konferencií poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počíta-
čovej siete; organizovanie a vedenie seminárov 
poskytované on-line prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia alebo počítačovej siete; orga-
nizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) 
poskytované on-line prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia alebo počítačovej siete; on- 
-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnos-
ti kopírovania); informácie o možnostiach rekre-
ácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; 
organizovanie zábavných a súťažných hier (ok-
rem reklamných); televízna zábava a súťažné hry 
vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interak-
tívne zábavné služby s použitím mobilných tele-
fónov; rezervácie vstupeniek na zábavné pred-
stavenia. 

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

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2140-2017 
(220) 6.9.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Herne s hracími automatmi (služby); hazard-

né hry (herne); služby kasín (hazardné hry); pre-
nájom vybavenia herní. 
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(540) 

  
 

(591) sivá, ružová, biela, čierna, bledomodrá, zelená, 
oranžová 

(731) VEGAS 777, s.r.o., Hraničná 9, 076 33 Sloven-
ské Nové Mesto, SK; 

(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 
 

(210) 2149-2017 
(220) 8.9.2017 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Poradenstvo pri riadení podnikov. 
(540) 

  
 

(731) 2BCognitus s.r.o., Lackova 25, 040 18 Košice, SK; 
 
 

(210) 2150-2017 
(220) 8.9.2017 

 11 (511) 35, 44 
(511) 35 - Maloobchodné služby s vlasovými a kozme-

tickými prípravkami, s potrebami pre nechtové 
salóny. 
44 - Salóny krásy; kadernícke salóny; manikúra; 
pedikúra; kozmetické služby; depilácia voskom; 
ošetrovanie nechtov; služby nechtových salónov. 

(540) BONECA studio 
(731) Knižka Jaroslav, Jaseňová 20, 974 09 Banská Bys-

trica, SK; 
 
 

(210) 2154-2017 
(220) 8.9.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Zábavné parky; zábava; cirkusové predsta-

venia. 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
(591) čierna, zelená 
(731) Korčinský Stanislav, Juh 1063/24, 093 01 Vranov 

nad Topľou, SK; 
 
 

(210) 2156-2017 
(220) 11.9.2017 

 11 (511) 4 
(511) 4 - Motorové palivá; motorová nafta; benzín. 
(540) 

  
(591) žltá, čierna 
(731) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Brati-

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

 
 

(210) 2168-2017 
(220) 12.9.2017 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Nápoje na báze čaju. 

32 - Minerálne vody (nápoje); šumivé nealkoho-
lické nápoje a iné nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, tmavomodrá, čierna, biela 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

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

SK; 
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(210) 2171-2017 
(220) 12.9.2017 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Nápoje na báze čaju. 

32 - Minerálne vody (nápoje); šumivé nealkoho-
lické nápoje a iné nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 
2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 

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

 
 

(210) 2174-2017 
(220) 12.9.2017 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Nápoje na báze čaju. 

32 - Minerálne vody (nápoje); šumivé nealkoho-
lické nápoje a iné nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(591) Ružová 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(210) 2181-2017 
(220) 12.9.2017 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Nápoje na báze čaju. 

32 - Minerálne vody (nápoje); šumivé nealkoho-
lické nápoje a iné nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) ružová, tmavoružová 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(210) 2182-2017 
(220) 12.9.2017 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Nápoje na báze čaju. 

32 - Minerálne vody (nápoje); šumivé nealkoho-
lické nápoje a iné nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(591) ružová, červená, čierna 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(210) 2202-2017 
(220) 18.9.2017 

 11 (511) 35, 43, 44 
(511) 35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; roz-

širovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom 
reklamných materiálov; vydávanie reklamných 
textov; reklama; marketingový prieskum; odbor-
né obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; nábor zamestnancov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); grafická úprava tlačo-
vín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov;  
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 marketing; telemarketingové služby; maloob-
chodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceu-
tickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prí-
pravkami a s lekárskymi potrebami; poskytova-
nie obchodných alebo podnikateľských kontakt-
ných informácií; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; navrhovanie reklamných materiálov. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); domovy dôchodcov; kaviarne; 
samoobslužné jedálne; závodné jedálne; prená-
jom prechodného ubytovania; penzióny; turistické 
ubytovne; hotelierske služby; reštauračné (stra-
vovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rých-
le občerstvenie (snackbary); bary (služby); práz-
dninové tábory (ubytovacie služby); rezervácie 
prechodného ubytovania; motely (služby); poži-
čiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového 
skla; prenájom prednáškových sál; požičiavanie 
prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov 
na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích zariadení; 
recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa 
príchodov a odchodov). 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); turec-
ké kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská 
(služby); kadernícke salóny; zotavovne pre re-
konvalescentov; nemocnice (služby); zdravotníc-
ka starostlivosť; masáže; lekárske služby; služby 
optikov; fyzioterapia; sanatóriá; zubné lekárstvo; 
opatrovateľské ústavy; sociálne útulky (hospice); 
manikúra; ošetrovateľské služby; farmaceutické 
poradenstvo; psychologické služby; prenájom 
zdravotníckeho vybavenia; aromaterapeutické služ-
by; telemedicínske služby; sauny (služby); solá-
riá (služby); termálne kúpele; služby vizážistov; 
lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); 
terapeutické služby; prenájom lekárskeho vyba-
venia; zdravotné strediská; alternatívna medicína; 
logopedické služby; zdravotné poradenstvo; de-
pilácia voskom; ortodontické služby; lekárske 
poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; pa-
liatívna starostlivosť; zotavovne. 

(540) 

  
 

(731) DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o., Hor- 
ská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba, SK; 

 
 

(210) 2204-2017 
(220) 18.9.2017 

 11 (511) 25, 28, 41 
(511) 25 - Obuv; čiapky; opasky (časti odevov); svetre; 

pulóvre; ponožky; košele; košele s krátkym ru-
kávom; odevy, oblečenie; pokrývky hlavy; kom-
binézy; nohavice; rukavice; plátená obuv; šnuro-
vačky; gymnastické cvičky; legíny; športové trič-
ká, dresy; plážové oblečnie; plážová obuv; slipy; 
bundy; topánky na šport; športová obuv; čelenky; 
telocvičné úbory; tričká; športové tielka; ponož-
ky pohlcujúce pot; cvičebné úbory; kimoná; úbo-
ry na džudo; úbory na karate. 

 
 
 

28 - Lopty na hranie; balóny na hranie; stacio-
nárne tréningové bicykle; hracie lopty; boxerské 
rukavice; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie 
stroje; hracie rukavice; vzpieračské činky; ochran-
né vypchávky (časti športových úborov); opasky 
pre vzpieračov; boxovacie vrecia; suspenzory pre 
športovcov (športové potreby); činky. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; te-
lesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych 
a rekreáciu; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; 
gymnastický výcvik; poskytovanie športovísk; 
výchovno-zábavné klubové služby; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie 
športových súťaží; organizovanie živých vystú-
pení; požičiavanie športového výstroja (okrem 
dopravných prostriedkov); tábory na športové sú-
stredenia; prenájom športových plôch; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy tele-
sného cvičenia; individuálne vyučovanie. 

(540) 

  
 

(591) červená 
(731) Šipkovský Pavol, Bernolákova 99, 902 01 Pezi-

nok, SK; 
 
 

(210) 2211-2017 
(220) 18.9.2017 

 11 (511) 16, 29, 30, 31, 35, 39, 40 
(511) 16 - Tlačoviny; papier; kartón, lepenka; perio-

dické a neperiodické publikácie (tlačoviny); pla-
gáty; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; 
tlačené reklamné materiály; papierové alebo le-
penkové pútače; lepiace pásky na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; písacie potreby; 
papierové alebo lepenkové etikety; stolové pre-
stieranie z papiera; papierové utierky; papierové 
obrúsky (prestieranie); papiernický tovar; obaly 
(papiernický tovar); baliaci papier; baliace plas-
tové fólie; nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; papierové alebo plastové vrecia  
a vrecká na balenie; plastové bublinové fólie (na 
balenie). 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie, zelenina a huby; ovocné rôsoly; kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske 
oleje a tuky; spracované ovocie, zelenina a huby; 
zemiakové hranolčeky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; obil-
ninové chuťovky; hotové jedlá pripravené pre-
važne z múky; chlieb; plnené koláče; sladké pe-
čivo; pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; 
cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do 
pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prí-
sady); koreniny; aromatické prípravky do potra-
vín; konzumný ľad; zeleninové omáčky (chuťové 
prísady). 
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31 - Zrno (obilie); čerstvé ovocie; čerstvá zeleni-
na; čerstvé bylinky; čerstvé hríby. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; maloobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 29, 30 
a 31 tohto zoznamu; predvádzanie tovaru. 
39 - Skladovanie potravín; skladovanie tovarov; 
prenájom skladísk; balenie tovarov; dovoz, do-
prava; doručovanie tovarov. 
40 - Konzervovanie potravín a nápojov; zmrazo-
vanie potravín; zákazková výroba pekárenských 
a cukrárenských výrobkov pre tretie osoby; zá-
kazkové pečenie pekárenských a cukrárenských 
výrobkov pre tretie osoby. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, hnedá, čierna, biela, fialová, bledohne-
dá, bledomodrá 

(731) HO&PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 
Poprad, SK; 

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

 
 

(210) 2234-2017 
(220) 21.9.2017 

 11 (511) 16, 24, 25 
(511) 16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 

kartónu alebo lepenky; frankovacie stroje na 
kancelárske použitie; spony na perá; albumy; ob-
razy; tlače (rytiny); knižné zarážky; rytiny; ume-
lecké litografie; obrazy (maľby) zarámované ale-
bo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; 
atlasy; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); pod-
ložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; útržko-
vé bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; 
výšivkové vzory; pečate; pečatidlá; napustené 
pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; kancelár-
ske pečatné stroje; materiály na pečatenie; zošity; 
papier do záznamových zariadení; poznámkové 
zošity; mapy; kartón, lepenka; katalógy; obaly na 
doklady; chromolitografy (polygrafia); knihy; oba-
ly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačovi-
ny); obálky (papiernický tovar); baliaci papier; 
písacie potreby; emblémy (papierové pečate); fo-
tografie (tlačoviny); pečiatky; knihárske textílie; 
pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; prí-
ručky; záložky do kníh; plniace perá; prospekty; 
knihárske potreby; perá (kancelárske potreby); 
časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrec-
ká a tašky na balenie; ročenky; kalendáre; grafic-
ké znaky; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; pútače z papiera alebo lepenky; papierové 
utierky; netextilné etikety; papierové alebo kar-
tónové vývesné tabule; samolepky (papiernický 
tovar); písacie nástroje; letáky. 

 
 
 

24 - Nažehľovacie textílie; tkaniny; sieťovina; 
textilné materiály; textílie; textílie na obuv; tex-
tilné stolové behúne; bavlnené textílie; posteľné 
pokrývky; obrusy (okrem papierových); cestovné 
deky; plachty; prikrývky; elastické textílie; utier-
ky na riad; textílie na vyšívanie s predkresleným 
vzorom; jutové textílie; vlnené textílie; ľanové 
textílie; stolová bielizeň (nie papierová); textilné 
uteráky; textilné obrúsky na stolovanie; textilné 
vreckovky; hodvábne textílie; pleteniny (textílie); 
bavlnené plátno; textilné podložky pod poháre 
alebo taniere (prestieranie); textilné podložky na 
stôl (anglické prestieranie); netkané textílie; tex-
tilné etikety; textilné nástenné dekorácie; textílie 
do tlačiarní na textil; ozdobné obliečky na van-
kúše; textilné prestieranie na stolovanie; posteľné 
pokrývky a prikrývky; obliečky na vankúše; tex-
tílie pre odevný priemysel. 
25 - Obuv; pracovné plášte; čiapky; pleteniny; 
pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; pri-
liehavé čiapky; spodná bielizeň; šilty; opasky 
(časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pu-
lóvre; ponožky; podväzky; košele; košele s krát-
kym rukávom; odevy, oblečenie; klobúky; pok-
rývky hlavy; kožušiny (oblečenie); kombinézy 
(oblečenie); kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); 
kravaty; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné 
ošatenie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oble-
čenie); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; plete-
niny (oblečenie); sukne; športové tričká, dresy; 
manžety (časti odevov); zástery; palčiaky; papu-
če; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; san-
dále; kabátiky; uniformy; bundy; saká; plavky; 
topánky; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); 
lyžiarska obuv; šatky na krk; kožené odevy; trič-
ká; šály uviazané pod krkom; lyžiarske rukavice; 
šatové sukne; športové tielka. 

(540) 

  
 

(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43 
Cífer, SK; 

 
 

(210) 2236-2017 
(220) 20.9.2017 

 11 (511) 25, 35, 38, 41 
(511) 25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 

35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
38 - Rozhlasové vysielanie. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; rozhlasová zábava; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov; výchovno-zábavné  
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klubové služby; diskotéky (služby); informácie  
o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach 
zábavy; nahrávacie štúdiá (služby); hudobné skla-
dateľské služby; nočné kluby (zábava); písanie 
textov; organizovanie a vedenie koncertov; hudob-
ná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania). 

(540) 

  
 

(731) EUROPA 2, a. s., Seberíniho 1, 821 03 Bratisla-
va, SK; 

(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 2243-2017 
(220) 20.9.2017 

 11 (511) 25, 35, 38, 41 
(511) 25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 

35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
38 - Rozhlasové vysielanie. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových  
a televíznych programov; výchovno-zábavné klu-
bové služby; diskotéky (služby); informácie o vý-
chove a vzdelávaní; informácie o možnostiach 
zábavy; nahrávacie štúdiá (služby); hudobné skla-
dateľské služby; nočné kluby (zábava); písanie tex-
tov; organizovanie a vedenie koncertov; hudobná 
tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby (bez 
možnosti kopírovania). 

(540) 

  
 

(591) biela, červená, modrá 
(731) EUROPA 2, a. s., Seberíniho 1, 821 03 Bratisla-

va, SK; 
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 2246-2017 
(220) 21.9.2017 

 11 (511) 16, 41 
(511) 16 - Časopisy. 

41 - Publikačné služby okrem vydávania reklam-
ných materiálov. 

(540) 

  
 

(731) HMH, s.r.o., Tavaríkova osada 39, 841 02 Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 2249-2017 
(220) 21.9.2017 

 11 (511) 1, 2, 7, 16, 21, 30, 31, 32 
(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 pre priemysel; 
konzervačné prípravky na pivo. 
2 - Farby, fermeže, laky; prípravky proti hrdzi  
a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; surové prí-
rodné živice; kovové fólie a práškové kovy na 
maľby, dekorácie, tlačoviny alebo výtvarné prá-
ce; farbivá do piva. 
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory (okrem mo-
torov do pozemných vozidiel); spojky a prevo-
dovky (okrem spojok a prevodoviek do pozem-
ných vozidiel); poľnohospodárske náradie (ok-
rem náradia na ručný pohon); liahne; predajné 
automaty; pivové čerpadlá; stroje na varenie pi-
va; výčapné zariadenia na pivo. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-
reby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pot-
reby pre výtvarníkov a návrhárov; štetce; učebné 
a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká 
na balenie; typy (tlačové písmo), štočky; podlož-
ky pod pivové poháre. 
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; pivové poháre. 
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; pivný ocot. 
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 
plodín; živé zvieratá; krmivo a nápoje pre zviera-
tá; slad; slad na výrobu piva a liehovín. 
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32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; ďum-
bierové pivo (zázvorové); pivo; sladové pivo; 
pivná mladinka; chmeľové výťažky na výrobu 
piva; pivové koktaily. 

(540) ŽIL VERNE 
(731) Kóša Juraj, Veterná 1609, 900 41 Rovinka, SK; 
(740) Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2257-2017 
(220) 21.9.2017 

 11 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Obchodný manažment pre športovcov; prie-

skum trhu; marketingový prieskum; prieskum ve-
rejnej mienky; marketing; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; reklama; televíz-
na reklama; rozhlasová reklama; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; navrhovanie 
reklamných materiálov; vyhľadávanie sponzo-
rov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); roz-
širovanie reklamných oznamov; zostavovanie šta-
tistík; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
vydávanie reklamných textov; aktualizovanie re-
klamných materiálov; tvorba reklamných filmov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; aktualizácia a údržba informácií v regis-
troch; záznamy písomnej komunikácie a údajov; 
zostavovanie zoznamov informácií na obchodné 
alebo reklamné účely; písanie reklamných textov; 
lepenie plagátov; plánovanie stretnutí (kancelár-
ske práce). 
39 - Organizovanie zájazdov; doprava, preprava; 
osobná doprava; automobilová doprava; autobu-
sová doprava; parkovanie automobilov (služby); 
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom miest 
na parkovanie; prenájom vozidiel; sprostredko-
vanie dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie 
zájazdov; skladovanie elektronicky uložených úda-
jov a dokumentov. 
41 - Organizovanie športových súťaží; telesná vý-
chova; poskytovanie športovísk; prenájom špor-
tových plôch; požičiavanie športového výstroja 
(okrem dopravných prostriedkov); vyučovanie; 
vzdelávanie; školenia; koučovanie (školenie); škol-
ské služby (vzdelávanie); individuálne vyučova-
nie; meranie času na športových podujatiach; po-
skytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; fit-
nes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); pre-
nájom štadiónov; akadémie (vzdelávanie); tábory 
na športové sústredenia; zábava; výchovnozá-
bavné klubové služby; organizovanie vedomos-
tných alebo zábavných súťaží; organizovanie  
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie vzde-
lávacích fór s osobnou účasťou; vydávanie textov 
(okrem reklamných); praktický výcvik (ukážky); 
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie  
o možnostiach rekreácie; gymnastický výcvik; 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy 
telesného cvičenia; prenájom tenisových kurtov;  
 

fotografické reportáže; fotografovanie; nahráva-
nie videopások; písanie textov; požičovne kníh 
(knižnice); vydávanie kníh; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; poskytovanie golfových 
ihrísk; online vydávanie elektronických kníh  
a časopisov; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); reportérske služby; preklada-
teľské služby; tlmočnícke služby; organizovanie 
plesov. 

(540) 

  
 

(591) Červená (CMYK 0/100/100/0), sivá (CMYK 
0/0/15/75) 

(731) Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Blumen-
tálska 13, 811 07 Bratislava, SK; 

(740) ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ 
& PARTNERI s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2322-2017 
(220) 2.10.2017 

 11 (511) 16, 21 
(511) 16 - Papierové alebo plastové absorpčné hárky 

alebo fólie na balenie potravín. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; papierové 
alebo plastové poháre. 

(540) 

  
(591) ružová, biela 
(731) TA-P Company, s.r.o., Koperníkova 75/2501, 

920 01 Hlohovec, SK; 
(740) Csenky Matej, JUDr., Trnava, SK; 

 
 

(210) 2323-2017 
(220) 2.10.2017 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-

pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá (neliečivé); voňavkárske výrobky, 
esenciálne oleje, kozmetické prípravky (nelieči-
vé), vlasové vody (neliečivé); prípravky na čiste-
nie zubov (neliečivé). 
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;  
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výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; dezinfekč-
né prípravky; farmaceutické prípravky; masti na 
farmaceutické použitie; pastilky na farmaceutic-
ké použitie. 

(540) LUVATIN 
(731) ARDEZ Pharma, spol. s r.o., V Borovičkách 278, 

252 26 Kosoř, CZ; 
(740) Trnka Jiří, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2337-2017 
(220) 4.10.2017 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mlieko; smotana (mliečne výrobky); maslo; 

syry; mliečne výrobky; náhradky mlieka; mlieč-
ne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); jogurt; 
sójové mlieko (náhradka mlieka). 
30 - Kakao; mliečne kakaové nápoje; kakaové 
nápoje; čokoláda; čokoládové výrobky; mliečne 
čokoládové nápoje; čokoládové nápoje; sladkos-
ti; cukrovinky; cukrárske výrobky; cukor; žuvač-
ky; prírodné sladidlá; pekárske výrobky; jemné 
pečivárske výrobky; sušienky, keksy; zákusky, 
koláče; penové zákusky (cukrovinky); karamelky 
(cukríky); pudingy; zmrzliny; vodové zmrzliny; 
šerbety (zmrzlinové nápoje); jogurty mrazené (mra-
zené potraviny); smotanové zmrzliny; prísady do 
zmrzlín (spojivá); prášky na výrobu zmrzlín; obil-
ninové chuťovky; cereálne tyčinky; prípravky z obil-
nín; müsli; kukuričné vločky; obilninové vločky. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, červená 
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Avenue Nes- 

tlé 55, CH-1800 Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2412-2017 
(220) 11.10.2017 

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

administratíva. 
41 - Vzdelávanie; výchova; organizovanie odbor-
ných doškoľovacích kurzov; organizovanie od-
borných sympózií; organizovanie konferencií. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; 
zdravotné poradenstvo; plastická chirurgia; im-
plantovanie vlasov; terapeutické služby; masáže; 
fyzioterapia; salóny krásy; manikúra; pedikúra; 
kozmetické ošetrenia; služby vizážistov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) Plastická chirurgia, s. r. o., Hrachová 16A, 821 05 
Bratislava, SK; 

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

(210) 2420-2017 
(220) 13.10.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 

zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov; 
disky na zvukové nahrávky; optické disky; kom-
paktné disky; disky DVD a ostatné nosiče digi-
tálnych záznamov. 
16 - Tlačoviny. 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Vydávanie kníh a časopisov. 

(540) 

  
 

(591) hnedá CMYK 79/83/100, ružová CMYK 0/47/11 
(731) OBERHEIM S.à.r.l., Val de Bons Malades 208, 

L-2121 Luxemburg, LU; 
(740) Werner Andrej, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2423-2017 
(220) 13.10.2017 

 11 (511) 9, 16, 25, 35, 36, 39, 41 
(511) 9 - Magnetické nosiče audio a videonahrávok; 

optické nosiče audio a videonahrávok. 
16 - Tlačoviny; kancelárske potreby použité ako 
suveníry alebo spomienkové predmety; papier-
nický tovar použitý ako suveniry alebo spomien-
kové predmety; perá (kancelárske potreby); ce-
ruzky. 
25 - Odevy; tričká; čiapky. 
35 - Reklama; obchodný manažment. 
36 - Organizovanie finančných zbierok. 
39 - Organizovanie ciest pre športovcov; organi-
zovanie zájazdov pre športovcov. 
41 - Organizovanie kultúrnych, športových a spolo-
čenských podujatí; organizovanie kongresov; or-
ganizovanie konferencií; organizovanie výstav 
(nie na reklamné účely); publikačné služby ok-
rem vydávania reklamných textov. 
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(540) 

  
 

(591) žltá, modrá, červená, zelená, čierna 
(731) Deaflympijský výbor Slovenska, Blumentálska 24, 

811 07 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2427-2017 
(220) 13.10.2017 

 11 (511) 5, 32 
(511) 5 - Potraviny pre batoľatá; minerálne vody na le-

kárske použitie; prípravky na kyslíkové kúpele; 
roztoky na kontaktné šošovky; liečivé čaje; by-
linkové čaje na lekárske použitie; farmaceutické 
prípravky proti lupinám; minerálne výživové do-
plnky; ústne vody na lekárske použitie; vlasové 
vody s liečivými účinkami. 
32 - Nealkoholické nápoje; sýtené vody; limoná-
dy; stolové vody; sódová voda (sifón); prípravky 
na výrobu minerálnej vody; minerálne vody (ná-
poje); prípravky na výrobu sýtenej vody; vody 
(nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; nealko-
holické ovocné nápoje; prípravky na výrobu ná-
pojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džú-
sy; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu 
limonád; prípravky na výrobu likérov; hroznový 
mušt (nekvasený); orgeada (nealkoholický nápoj); 
sóda; šerbety (nápoje); sarsaparila (nealkoholický 
nápoj); nealkoholické aperitívy; nealkoholické 
koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápoje; ne-
alkoholický jablkový mušt; mixované ovocné alebo 
zeleninové nápoje ; nealkoholické nápoje s aloou 
pravou; pivové koktaily; sójové nápoje, nie ná-
hradky mlieka; proteínové nápoje pre športovcov; 
ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; nealkoho-
lické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické 
nápoje s čajovou príchuťou. 

(540) 

  
 

(591) svetlomodrá, tmavomodrá, biela 
(731) AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o., Pod Ry-

bou 5, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 2450-2017 
(220) 16.10.2017 

 11 (511) 45 
(511) 45 - Advokátske služby; právny výskum. 

(540) BEATOW PARTNERS 
(731) BEATOW PARTNERS s.r.o., Panenská 23, 811 03 

Bratislava, SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
1357-2014 245811 
  583-2016 246006 
  609-2016 245812 
  897-2016 246007 
1231-2016 245813 
1601-2016 245814 
1602-2016 245815 
1611-2016 245816 
1612-2016 245817 
1613-2016 245818 
1614-2016 245819 
1615-2016 245820 
1616-2016 245821 
1617-2016 245822 
1618-2016 245823 
1619-2016 245824 
1689-2016 245825 
1770-2016 245826 
1799-2016 245827 
1992-2016 245828 
2007-2016 246008 
2054-2016 245829 
2056-2016 245830 
2057-2016 245831 
2058-2016 245832 
2059-2016 245833 
2154-2016 245834 
2254-2016 246113 
2353-2016 245835 
2391-2016 245836 
2424-2016 245905 
2463-2016 245837 
2483-2016 245838 
2484-2016 245839 
2546-2016 245840 
2550-2016 245841 
2560-2016 245842 
2614-2016 245843 
2622-2016 246112 
2627-2016 246003 
2628-2016 245844 
2651-2016 245845 
2664-2016 246114 
2672-2016 246110 
2680-2016 245846 
2708-2016 246115 
5447-2016 245847 
5451-2016 245848 
5462-2016 245849 
5464-2016 245850 
5465-2016 245851 
5508-2016 245852 
      1-2017 245853 
      7-2017 245854 
    22-2017 245855 
    36-2017 245856 
    40-2017 245857 
    41-2017 245858 
    57-2017 245859 
    61-2017 245860 
    70-2017 245861 
    71-2017 245862 
    80-2017 245863 

  82-2017 245864 
112-2017 245865 
114-2017 245866 
115-2017 245867 
116-2017 245868 
117-2017 245869 
120-2017 245870 
121-2017 245871 
122-2017 245872 
123-2017 245873 
124-2017 245874 
125-2017 245875 
126-2017 245876 
127-2017 245877 
128-2017 245878 
129-2017 245879 
132-2017 245880 
134-2017 245881 
136-2017 245882 
140-2017 245883 
145-2017 245884 
146-2017 245885 
155-2017 245886 
159-2017 245887 
162-2017 245888 
167-2017 245889 
168-2017 245890 
174-2017 245891 
175-2017 245892 
185-2017 245893 
188-2017 245894 
189-2017 245895 
191-2017 245896 
192-2017 245897 
195-2017 245898 
233-2017 245899 
235-2017 245900 
237-2017 245901 
241-2017 245902 
242-2017 245903 
244-2017 245904 
246-2017 245906 
254-2017 246000 
256-2017 245907 
259-2017 245908 
260-2017 245909 
261-2017 245910 
262-2017 245911 
263-2017 245912 
272-2017 245913 
273-2017 245914 
274-2017 245915 
275-2017 245916 
280-2017 245948 
297-2017 245917 
298-2017 245918 
302-2017 245919 
303-2017 245920 
316-2017 245921 
318-2017 245922 
320-2017 245923 
323-2017 245924 
324-2017 245925 

326-2017 245926 
339-2017 245927 
340-2017 245928 
341-2017 245929 
342-2017 245930 
343-2017 245931 
344-2017 245932 
349-2017 245933 
350-2017 245934 
352-2017 245935 
354-2017 245936 
355-2017 245937 
363-2017 245938 
364-2017 245939 
367-2017 245940 
368-2017 245941 
370-2017 245943 
392-2017 245944 
403-2017 245947 
404-2017 245946 
405-2017 245945 
410-2017 245949 
411-2017 245950 
412-2017 246001 
413-2017 246002 
417-2017 245951 
427-2017 245952 
430-2017 245953 
432-2017 245942 
433-2017 245954 
434-2017 245955 
435-2017 245956 
436-2017 245957 
443-2017 245958 
444-2017 245959 
450-2017 245960 
458-2017 245961 
461-2017 245962 
463-2017 245963 
464-2017 245964 
465-2017 245965 
474-2017 245966 
476-2017 245999 
478-2017 245967 
479-2017 245968 
487-2017 245969 
488-2017 245970 
489-2017 245971 
492-2017 245972 
493-2017 245973 
494-2017 245974 
495-2017 245975 
496-2017 245976 
523-2017 245977 
526-2017 245978 
528-2017 245979 
529-2017 245980 
530-2017 245981 
531-2017 245982 
532-2017 245983 
533-2017 245984 
534-2017 245985 
538-2017 245986 

544-2017 245987 
545-2017 245988 
546-2017 245989 
549-2017 245990 
553-2017 245991 
562-2017 245992 
563-2017 245993 
567-2017 245994 
569-2017 245995 
570-2017 245996 
581-2017 245997 
584-2017 245998 
590-2017 246009 
591-2017 246010 
593-2017 246011 
594-2017 246012 
595-2017 246013 
597-2017 246014 
598-2017 246015 
599-2017 246016 
602-2017 246017 
603-2017 246018 
608-2017 246019 
616-2017 246020 
618-2017 246021 
623-2017 246022 
630-2017 246023 
631-2017 246024 
632-2017 246025 
633-2017 246026 
634-2017 246027 
635-2017 246028 
636-2017 246029 
645-2017 246030 
646-2017 246031 
651-2017 246032 
653-2017 246033 
657-2017 246034 
659-2017 246035 
686-2017 246036 
708-2017 246037 
711-2017 246038 
712-2017 246039 
715-2017 246040 
716-2017 246041 
717-2017 246042 
718-2017 246043 
720-2017 246044 
721-2017 246045 
722-2017 246046 
725-2017 246047 
729-2017 246048 
732-2017 246049 
733-2017 246050 
734-2017 246051 
739-2017 246052 
740-2017 246053 
745-2017 246054 
746-2017 246055 
748-2017 246056 
749-2017 246057 
750-2017 246058 
751-2017 246059 
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(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
752-2017 246060 
754-2017 246061 
755-2017 246062 
757-2017 246063 
758-2017 246064 
776-2017 246065 
803-2017 246066 
809-2017 246067 
810-2017 246068 
822-2017 246069 
823-2017 246070 
824-2017 246071 

825-2017 246072 
830-2017 246073 
831-2017 246074 
833-2017 246075 
834-2017 246076 
837-2017 246077 
839-2017 246078 
840-2017 246079 
841-2017 246080 
843-2017 246081 
844-2017 246082 
845-2017 246083 

846-2017 246084 
848-2017 246085 
849-2017 246086 
901-2017 246087 
902-2017 246088 
905-2017 246089 
907-2017 246090 
908-2017 246091 
910-2017 246092 
911-2017 246093 
924-2017 246094 
925-2017 246095 

  927-2017 246096 
  928-2017 246097 
  929-2017 246098 
  930-2017 246099 
  931-2017 246100 
  941-2017 246101 
  942-2017 246102 
  946-2017 246103 
  985-2017 246107 
1012-2017 246104 

 
 

(111) 245811 
(151) 20.10.2017 
(180) 30.7.2024 
(210) 1357-2014 
(220) 30.7.2014 
(442) 3.7.2017 
(732) ZIH Corp., 3 Overlook Point, Lincolnshire, Illi-

nois 60069, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 245812 
(151) 20.10.2017 
(180) 21.3.2026 
(210) 609-2016 
(220) 21.3.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Repairably n.o., Dlhá 3, 921 01 Piešťany, SK; 

 
 

(111) 245813 
(151) 20.10.2017 
(180) 3.6.2026 
(210) 1231-2016 
(220) 3.6.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) ABC-bývanie.sk, s.r.o., Novackého 3, 841 04 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 245814 
(151) 20.10.2017 
(180) 26.7.2026 
(210) 1601-2016 
(220) 26.7.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Valach Jakub, Malachitová 5739/13, 974 05 Ban-

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

 
 

(111) 245815 
(151) 20.10.2017 
(180) 26.7.2026 
(210) 1602-2016 
(220) 26.7.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Valach Jakub, Malachitová 5739/13, 974 05 Ban-

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

 
 

(111) 245816 
(151) 20.10.2017 
(180) 27.7.2026 
(210) 1611-2016 
(220) 27.7.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245817 
(151) 20.10.2017 
(180) 27.7.2026 
(210) 1612-2016 
(220) 27.7.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 

 
(111) 245818 
(151) 20.10.2017 
(180) 27.7.2026 
(210) 1613-2016 
(220) 27.7.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245819 
(151) 20.10.2017 
(180) 27.7.2026 
(210) 1614-2016 
(220) 27.7.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245820 
(151) 20.10.2017 
(180) 27.7.2026 
(210) 1615-2016 
(220) 27.7.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 245821 
(151) 20.10.2017 
(180) 27.7.2026 
(210) 1616-2016 
(220) 27.7.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245822 
(151) 20.10.2017 
(180) 27.7.2026 
(210) 1617-2016 
(220) 27.7.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245823 
(151) 20.10.2017 
(180) 27.7.2026 
(210) 1618-2016 
(220) 27.7.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245824 
(151) 20.10.2017 
(180) 27.7.2026 
(210) 1619-2016 
(220) 27.7.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245825 
(151) 20.10.2017 
(180) 5.8.2026 
(210) 1689-2016 
(220) 5.8.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Uhlárová Ida, Ing., Grösslingová 21, 811 09 Bra-

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

 
 

(111) 245826 
(151) 20.10.2017 
(180) 16.8.2026 
(210) 1770-2016 
(220) 16.8.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) AQUA TRADE s.r.o., Strěšovická 405/49, 162 00 

Praha 6, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(111) 245827 
(151) 20.10.2017 
(180) 22.8.2026 
(210) 1799-2016 
(220) 22.8.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Business Coaching College, s.r.o., Dvořákovo 

nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) LEGALIA, advokátska kancelária, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 245828 
(151) 20.10.2017 
(180) 9.9.2026 
(210) 1992-2016 
(220) 9.9.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Bertovič Ignác, Istrijská 5096/77, 841 07 Brati-

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

 
 

(111) 245829 
(151) 20.10.2017 
(180) 19.9.2026 
(210) 2054-2016 
(220) 19.9.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Bertovič Ignác, Dlhá 701/14, 900 55 Lozorno, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 245830 
(151) 20.10.2017 
(180) 19.9.2026 
(210) 2056-2016 
(220) 19.9.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Bertovič Ignác, Dlhá 701/14, 900 55 Lozorno, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 245831 
(151) 20.10.2017 
(180) 19.9.2026 
(210) 2057-2016 
(220) 19.9.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Bertovič Ignác, Dlhá 701/14, 900 55 Lozorno, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 245832 
(151) 20.10.2017 
(180) 19.9.2026 
(210) 2058-2016 
(220) 19.9.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Bertovič Ignác, Dlhá 701/14, 900 55 Lozorno, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(111) 245833 
(151) 20.10.2017 
(180) 19.9.2026 
(210) 2059-2016 
(220) 19.9.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Bertovič Ignác, Dlhá 701/14, 900 55 Lozorno, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 245834 
(151) 20.10.2017 
(180) 13.8.2025 
(210) 2154-2016 
(220) 13.8.2015 
(310) 86/548,836 
(320) 27.2.2015 
(330) US 
(442) 3.7.2017 
(641) 014468805, 13.08.2015 
(732) Scripps Networks, LLC, 9721 Sherrill Boulevard, 

37932 Knoxville, Tennessee, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. spoloč-

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245835 
(151) 20.10.2017 
(180) 3.11.2026 
(210) 2353-2016 
(220) 3.11.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) VINUM NOVUM, s.r.o., Za dráhou 21, 092 01 

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

 
 

(111) 245836 
(151) 20.10.2017 
(180) 10.11.2026 
(210) 2391-2016 
(220) 10.11.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k., Legionów 37, 34-100 

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

 
 

(111) 245837 
(151) 20.10.2017 
(180) 24.11.2026 
(210) 2463-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) COFFEE PARTNERS s.r.o., Partizánska cesta 106, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 245838 
(151) 20.10.2017 
(180) 28.11.2026 
(210) 2483-2016 
(220) 28.11.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Šmičková Klaudia, Jeruzalemská 32/A, 917 01 

Trnava, SK; 
(740) HARŠÁNY advokáti, s.r.o., Trnava, SK; 

 
 

(111) 245839 
(151) 20.10.2017 
(180) 28.11.2026 
(210) 2484-2016 
(220) 28.11.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Šmičková Klaudia, Jeruzalemská 32/A, 917 01 

Trnava, SK; 
(740) HARŠÁNY advokáti, s.r.o., Trnava, SK; 

 
 

(111) 245840 
(151) 20.10.2017 
(180) 7.12.2026 
(210) 2546-2016 
(220) 7.12.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) INFOLAB Slovakia, s.r.o., Kpt. Nálepku 454/31, 

018 61 Beluša, SK; 
 
 

(111) 245841 
(151) 20.10.2017 
(180) 8.12.2026 
(210) 2550-2016 
(220) 8.12.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) in PHARM spol. s r.o., Kopčianska 8/A, 851 01 

Bratislava, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 245842 
(151) 20.10.2017 
(180) 9.12.2026 
(210) 2560-2016 
(220) 9.12.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, 

027 44 Tvrdošín, SK; 
(740) Nechala & Co. s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245843 
(151) 20.10.2017 
(180) 13.12.2026 
(210) 2614-2016 
(220) 13.12.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) S. C. Johnson & Son, Inc, 1525 Howe Street, 

53403-2236 Racine, Wisconsin, US; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245844 
(151) 23.10.2017 
(180) 19.12.2026 
(210) 2628-2016 
(220) 19.12.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) YNRA s.r.o., Hrubá Borša 335, 925 23 Hrubá 

Borša, SK; 
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(111) 245845 
(151) 23.10.2017 
(180) 21.12.2026 
(210) 2651-2016 
(220) 21.12.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) TKV s.r.o., Bernolákova 23, 040 11 Košice, SK; 

 
 

(111) 245846 
(151) 23.10.2017 
(180) 22.12.2026 
(210) 2680-2016 
(220) 22.12.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Červeňaňský Ivan, Ing., Veľké Uherce 855, 958 41 

Veľké Uherce, SK; 
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 245847 
(151) 23.10.2017 
(180) 11.11.2026 
(210) 5447-2016 
(220) 11.11.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245848 
(151) 23.10.2017 
(180) 11.11.2026 
(210) 5451-2016 
(220) 11.11.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245849 
(151) 23.10.2017 
(180) 22.11.2026 
(210) 5462-2016 
(220) 22.11.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG, Linden-

gasse 8, 4040 Linz, AT; 
(740) Devínsky Peter, JUDr., LL.M., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245850 
(151) 23.10.2017 
(180) 22.11.2026 
(210) 5464-2016 
(220) 22.11.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 245851 
(151) 23.10.2017 
(180) 22.11.2026 
(210) 5465-2016 
(220) 22.11.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245852 
(151) 23.10.2017 
(180) 16.12.2026 
(210) 5508-2016 
(220) 16.12.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) FOOD FARM, s.r.o., Dukelská 21, 920 14 Hlo-

hovec, SK; 
(740) ius aegis s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245853 
(151) 23.10.2017 
(180) 3.1.2027 
(210) 1-2017 
(220) 3.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Home Credit B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX 

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

 
 

(111) 245854 
(151) 23.10.2017 
(180) 4.1.2027 
(210) 7-2017 
(220) 4.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) SATEC SK, a.s., Novozámocká 102, 949 05 Nit-

ra, SK; 
 
 

(111) 245855 
(151) 23.10.2017 
(180) 10.1.2027 
(210) 22-2017 
(220) 10.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Daniel Martin, a.s., Framborská 252/19, 010 01 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 245856 
(151) 23.10.2017 
(180) 15.3.2027 
(210) 36-2017 
(220) 15.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TETRAS, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 8, 010 01 Ži-

lina, SK; 
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(111) 245857 
(151) 23.10.2017 
(180) 11.1.2027 
(210) 40-2017 
(220) 11.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Drahošová Ľudmila, Sídl. Lúky 1120/34, 952 01 

Vráble, SK; 
 
 

(111) 245858 
(151) 23.10.2017 
(180) 11.1.2027 
(210) 41-2017 
(220) 11.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Drahošová Ľudmila, Sídl. Lúky 1120/34, 952 01 

Vráble, SK; 
 
 

(111) 245859 
(151) 23.10.2017 
(180) 12.1.2027 
(210) 57-2017 
(220) 12.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245860 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.1.2027 
(210) 61-2017 
(220) 13.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) PHT a.s., Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha 6, 

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

 
 

(111) 245861 
(151) 23.10.2017 
(180) 16.1.2027 
(210) 70-2017 
(220) 16.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) ALDENTE s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 20, 

811 02 Bratislava, SK; 
(740) DEDÁK & Partners, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245862 
(151) 23.10.2017 
(180) 16.1.2027 
(210) 71-2017 
(220) 16.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) PROBUGAS a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 245863 
(151) 23.10.2017 
(180) 17.1.2027 
(210) 80-2017 
(220) 17.1.2017 
 

(442) 3.7.2017 
(732) Mäspoma, spol. s r. o., ul. T. G. Masaryka 8, 960 01 

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

 
 

(111) 245864 
(151) 23.10.2017 
(180) 17.1.2027 
(210) 82-2017 
(220) 17.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s. r. o., Malý trh 2/A, 

811 08 Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 245865 
(151) 23.10.2017 
(180) 20.1.2027 
(210) 112-2017 
(220) 20.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Pekarovič Undesserová Lucia, Horné Saliby 1081, 

925 03 Horné Saliby, SK; 
 
 

(111) 245866 
(151) 23.10.2017 
(180) 20.1.2027 
(210) 114-2017 
(220) 20.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 245867 
(151) 23.10.2017 
(180) 20.1.2027 
(210) 115-2017 
(220) 20.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 245868 
(151) 23.10.2017 
(180) 20.1.2027 
(210) 116-2017 
(220) 20.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 245869 
(151) 23.10.2017 
(180) 20.1.2027 
(210) 117-2017 
(220) 20.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bra-

tislava, SK; 
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(111) 245870 
(151) 23.10.2017 
(180) 20.1.2027 
(210) 120-2017 
(220) 20.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) FUTURE TREES CZECH s.r.o., Na Rybní- 

kách 1312, 755 01 Vsetín, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 245871 
(151) 23.10.2017 
(180) 14.1.2027 
(210) 121-2017 
(220) 14.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Ivanička Vladimír, Sídl. Lúky 1132/54, 952 01 

Vráble, SK; 
 
 

(111) 245872 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.1.2027 
(210) 122-2017 
(220) 13.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245873 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.1.2027 
(210) 123-2017 
(220) 13.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245874 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.1.2027 
(210) 124-2017 
(220) 13.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245875 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.1.2027 
(210) 125-2017 
(220) 13.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245876 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.1.2027 
(210) 126-2017 
(220) 13.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245877 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.1.2027 
(210) 127-2017 
(220) 13.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245878 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.1.2027 
(210) 128-2017 
(220) 13.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245879 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.1.2027 
(210) 129-2017 
(220) 13.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245880 
(151) 23.10.2017 
(180) 20.1.2027 
(210) 132-2017 
(220) 20.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Konštrukta - TireTech, a.s., K Výstavisku 13, 

912 50 Trenčín 1, SK; 
 
 

(111) 245881 
(151) 23.10.2017 
(180) 16.1.2027 
(210) 134-2017 
(220) 16.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) GENERAL TRADING SLOVAKIA, s.r.o., To-

mašovská 1237/42, 979 01 Rimavská Sobota, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 245882 
(151) 23.10.2017 
(180) 16.1.2027 
(210) 136-2017 
(220) 16.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) GENERAL TRADING SLOVAKIA, s.r.o., To-

mašovská 1237/42, 979 01 Rimavská Sobota, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 245883 
(151) 23.10.2017 
(180) 12.1.2027 
(210) 140-2017 
(220) 12.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TATRÍN, Solivarská 15, 821 03 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 245884 
(151) 23.10.2017 
(180) 23.1.2027 
(210) 145-2017 
(220) 23.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HARY GROUP SK, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(111) 245885 
(151) 23.10.2017 
(180) 23.1.2027 
(210) 146-2017 
(220) 23.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HARY GROUP SK, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(111) 245886 
(151) 23.10.2017 
(180) 25.1.2027 
(210) 155-2017 
(220) 25.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Quinta Essentia, s. r. o., Fadruszova 11, 841 05 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245887 
(151) 23.10.2017 
(180) 19.1.2027 
(210) 159-2017 
(220) 19.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Prokešová Andrea, Devín 4377, 841 10 Bratisla-

va, SK; 
(740) Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 245888 
(151) 23.10.2017 
(180) 26.1.2027 
(210) 162-2017 
(220) 26.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Ing. Peter Behúň BEST, Bratislavská 117, 010 01 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 245889 
(151) 23.10.2017 
(180) 26.1.2027 
(210) 167-2017 
(220) 26.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insu-

rance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, 
SK; 

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

(111) 245890 
(151) 23.10.2017 
(180) 26.1.2027 
(210) 168-2017 
(220) 26.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insu-

rance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, 
SK; 

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

(111) 245891 
(151) 23.10.2017 
(180) 19.1.2027 
(210) 174-2017 
(220) 19.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) ZENTIVA S.A., Theodor Pallady Blvd. 50, 032266 

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

 
 

(111) 245892 
(151) 23.10.2017 
(180) 25.1.2027 
(210) 175-2017 
(220) 25.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Kmošková Emília, U špora 1329, 023 51 Raková, 

SK; 
 
 

(111) 245893 
(151) 23.10.2017 
(180) 30.1.2027 
(210) 185-2017 
(220) 30.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej 

republiky, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
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(111) 245894 
(151) 23.10.2017 
(180) 30.1.2027 
(210) 188-2017 
(220) 30.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Kabushiki Kaisha Cosina, 1081 Oaza Yoshida, Na-

kano-shi, Nagano-ken, JP; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245895 
(151) 23.10.2017 
(180) 30.1.2027 
(210) 189-2017 
(220) 30.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňav-

ská 1, 832 72 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245896 
(151) 23.10.2017 
(180) 30.1.2027 
(210) 191-2017 
(220) 30.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňav-

ská 1, 832 72 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245897 
(151) 23.10.2017 
(180) 30.1.2027 
(210) 192-2017 
(220) 30.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Park kultúry a oddychu Prešov, Hlavná 50, 080 01 

Prešov, SK; 
 
 

(111) 245898 
(151) 23.10.2017 
(180) 30.1.2027 
(210) 195-2017 
(220) 30.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Balaško Diana, Nová ul. 28/14, 945 01 Komárno, 

SK; PARAGRAF s.r.o., Nová 28/14, 945 01 Ko-
márno - Ďulov Dvor, SK; 

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

(111) 245899 
(151) 23.10.2017 
(180) 2.2.2027 
(210) 233-2017 
(220) 2.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

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

 
 
 
 
 
 

(111) 245900 
(151) 23.10.2017 
(180) 2.2.2027 
(210) 235-2017 
(220) 2.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

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

 
 

(111) 245901 
(151) 23.10.2017 
(180) 3.2.2027 
(210) 237-2017 
(220) 3.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) ROSENGART SLOVAKIA, s.r.o., Holíčska 7, 

851 05 Bratislava, SK; 
(740) Kratochvilová Silvia, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245902 
(151) 23.10.2017 
(180) 30.1.2027 
(210) 241-2017 
(220) 30.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) I.K.S., s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, SK; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245903 
(151) 23.10.2017 
(180) 30.1.2027 
(210) 242-2017 
(220) 30.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

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

 
 

(111) 245904 
(151) 23.10.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 244-2017 
(220) 6.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Kaššák Peter, RNDr., Mierové námestie 20/20, 

911 01 Trenčín, SK; 
 
 

(111) 245905 
(151) 23.10.2017 
(180) 18.11.2026 
(210) 2424-2016 
(220) 18.11.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COM-

PANY, 5th Floor, 25 Farringdon Street, London 
EC4A 4AB, GB; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 245906 
(151) 23.10.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 246-2017 
(220) 6.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Ghannamová Anna, Mgr., Hruškový sad 18, 841 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245907 
(151) 23.10.2017 
(180) 7.2.2027 
(210) 256-2017 
(220) 7.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MIROMAX, s.r.o., Zvolenská cesta 133/A, 974 05 

Banská Bystrica, SK; 
(740) Jablonovský Roman, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 245908 
(151) 23.10.2017 
(180) 7.2.2027 
(210) 259-2017 
(220) 7.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Ďurovová Henrieta, Malíkova 4, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 245909 
(151) 23.10.2017 
(180) 2.2.2027 
(210) 260-2017 
(220) 2.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Biokamin s.r.o., Panónska cesta 34, 851 04 Brati-

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

 
 

(111) 245910 
(151) 23.10.2017 
(180) 2.2.2027 
(210) 261-2017 
(220) 2.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Biokamin s.r.o., Panónska cesta 34, 851 04 Brati-

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

 
 

(111) 245911 
(151) 23.10.2017 
(180) 3.2.2027 
(210) 262-2017 
(220) 3.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Vadovič Igor, Jána Smreka 2011/11, 903 01 Se-

nec, SK; 
(740) Belica Miroslav, JUDr., Nitra, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 245912 
(151) 23.10.2017 
(180) 2.2.2027 
(210) 263-2017 
(220) 2.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šes-

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

 
 

(111) 245913 
(151) 23.10.2017 
(180) 8.2.2027 
(210) 272-2017 
(220) 8.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Klíma Andrej, Lomnická 36, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(111) 245914 
(151) 23.10.2017 
(180) 8.2.2027 
(210) 273-2017 
(220) 8.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Klíma Andrej, Lomnická 36, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(111) 245915 
(151) 23.10.2017 
(180) 8.2.2027 
(210) 274-2017 
(220) 8.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Klíma Andrej, Lomnická 36, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(111) 245916 
(151) 23.10.2017 
(180) 8.2.2027 
(210) 275-2017 
(220) 8.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Klíma Andrej, Lomnická 36, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(111) 245917 
(151) 23.10.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 297-2017 
(220) 6.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245918 
(151) 23.10.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 298-2017 
(220) 6.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(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) 245919 
(151) 23.10.2017 
(180) 10.2.2027 
(210) 302-2017 
(220) 10.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) ALLA AXA, s.r.o., Hradská 60/A, 821 07 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 245920 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.2.2027 
(210) 303-2017 
(220) 13.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) EUROPERSONAL & FABRIKA s.r.o., Mlynské 

nivy 70, 821 05 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245921 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.2.2027 
(210) 316-2017 
(220) 13.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Valik Viktor, Mgr., Baška 207, 040 16 Košice, SK; 

 
 

(111) 245922 
(151) 23.10.2017 
(180) 1.3.2027 
(210) 318-2017 
(220) 1.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245923 
(151) 23.10.2017 
(180) 13.2.2027 
(210) 320-2017 
(220) 13.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Torri Alberto Matteo, Štetinova 687/1, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 245924 
(151) 23.10.2017 
(180) 7.2.2027 
(210) 323-2017 
(220) 7.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 245925 
(151) 23.10.2017 
(180) 7.2.2027 
(210) 324-2017 
(220) 7.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245926 
(151) 23.10.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 326-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MattiMami s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245927 
(151) 23.10.2017 
(180) 16.2.2027 
(210) 339-2017 
(220) 16.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) PZ plus, s.r.o., Robotnícka 288/2, 017 01 Považ-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 245928 
(151) 24.10.2017 
(180) 9.2.2027 
(210) 340-2017 
(220) 9.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(111) 245929 
(151) 24.10.2017 
(180) 9.2.2027 
(210) 341-2017 
(220) 9.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(111) 245930 
(151) 24.10.2017 
(180) 9.2.2027 
(210) 342-2017 
(220) 9.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

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

SK; 
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(111) 245931 
(151) 24.10.2017 
(180) 9.2.2027 
(210) 343-2017 
(220) 9.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(111) 245932 
(151) 24.10.2017 
(180) 9.2.2027 
(210) 344-2017 
(220) 9.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

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

SK; 
 
 

(111) 245933 
(151) 24.10.2017 
(180) 8.2.2027 
(210) 349-2017 
(220) 8.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Gaboušek s. r. o., Hrnčiarska 6, 902 01 Pezinok, 

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

 
 

(111) 245934 
(151) 24.10.2017 
(180) 8.2.2027 
(210) 350-2017 
(220) 8.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Gaboušek s. r. o., Hrnčiarska 6, 902 01 Pezinok, 

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

 
 

(111) 245935 
(151) 24.10.2017 
(180) 16.2.2027 
(210) 352-2017 
(220) 16.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Reality Úsmev s.r.o., Karpatské námestie 10A, 

831 06 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Dávidek, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245936 
(151) 24.10.2017 
(180) 17.2.2027 
(210) 354-2017 
(220) 17.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) KuGu Partners, a.s., Francisciho 11, 080 01 Pre-

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

 
 

(111) 245937 
(151) 24.10.2017 
(180) 17.2.2027 
(210) 355-2017 
(220) 17.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Kollár Michal, Mgr., Puškinova 30, 900 01 Mod-

ra, SK; 
 
 

(111) 245938 
(151) 24.10.2017 
(180) 17.2.2027 
(210) 363-2017 
(220) 17.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údo- 

lí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ; 
 
 

(111) 245939 
(151) 24.10.2017 
(180) 17.2.2027 
(210) 364-2017 
(220) 17.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Pivný Diskont s.r.o., Janka Kráľa 25, 936 01 Ša-

hy, SK; 
(740) Pállová Andrea, JUDr. Mgr., Nitra, SK; 

 
 

(111) 245940 
(151) 24.10.2017 
(180) 17.2.2027 
(210) 367-2017 
(220) 17.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 245941 
(151) 24.10.2017 
(180) 17.2.2027 
(210) 368-2017 
(220) 17.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 245942 
(151) 24.10.2017 
(180) 23.2.2027 
(210) 432-2017 
(220) 23.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

Dubové, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s, Bratislava, SK; 
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(111) 245943 
(151) 24.10.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 370-2017 
(220) 20.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) SpyMarket s.r.o., Priemyselná 45, 071 01 Micha-

lovce, SK; 
 
 

(111) 245944 
(151) 24.10.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 392-2017 
(220) 21.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 

5831 AN Boxmeer, NL; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 245945 
(151) 24.10.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 405-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Pharim, s.r.o., Holubyho 41, 902 01 Pezinok, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245946 
(151) 24.10.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 404-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Pharim, s.r.o., Holubyho 41, 902 01 Pezinok, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245947 
(151) 24.10.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 403-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Pharim, s.r.o., Holubyho 41, 902 01 Pezinok, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245948 
(151) 24.10.2017 
(180) 8.2.2027 
(210) 280-2017 
(220) 8.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) LED Design s.r.o., Fráni Šrámka 18, 150 00 Pra-

ha, CZ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 245949 
(151) 24.10.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 410-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Megafyt Pharma s.r.o., U elektrárny 516, 252 46 

Vrané nad Vltavou, CZ; 
(740) HOJČUŠ Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245950 
(151) 24.10.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 411-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Dr. Müller PHARMA, s.r.o., Pouchov, U Mostku 182, 

503 41 Hradec Králové, CZ; 
(740) HOJČUŠ Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245951 
(151) 24.10.2017 
(180) 15.2.2027 
(210) 417-2017 
(220) 15.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Golas Ondrej, Kapušianska 560/66, 071 01 Mi-

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

 
 

(111) 245952 
(151) 24.10.2017 
(180) 16.2.2027 
(210) 427-2017 
(220) 16.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Beijing DiDi Infinity Technology Development 

Co., Ltd., Building 34, No. 8 Dongbeiwang West 
Road, Haidian District, Beijing, CN; 

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

(111) 245953 
(151) 24.10.2017 
(180) 15.2.2027 
(210) 430-2017 
(220) 15.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TIFFANY s.r.o., Žellova 6, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245954 
(151) 24.10.2017 
(180) 23.2.2027 
(210) 433-2017 
(220) 23.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Gažová Barbora, Mierová 1576/25, 900 27 Ber-

nolákovo, SK; 
(740) Drenková Natália, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 245955 
(151) 24.10.2017 
(180) 23.2.2027 
(210) 434-2017 
(220) 23.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Institute of Consulting, a.s., Dunajská 6, 811 08 

Bratislava, SK; 
(740) Maar Andrej, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245956 
(151) 24.10.2017 
(180) 23.2.2027 
(210) 435-2017 
(220) 23.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Institute of Consulting, a.s., Dunajská 6, 811 08 

Bratislava, SK; 
(740) Maar Andrej, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245957 
(151) 24.10.2017 
(180) 23.2.2027 
(210) 436-2017 
(220) 23.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Palacko Andrej, Nábrežie armádneho generála 

Ludvíka Svobodu 52, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Grigeľ Daniel, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245958 
(151) 24.10.2017 
(180) 23.2.2027 
(210) 443-2017 
(220) 23.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Mrenka Roman, Ochodnica 647, 023 35 Ochod-

nica, SK; 
 
 

(111) 245959 
(151) 24.10.2017 
(180) 16.2.2027 
(210) 444-2017 
(220) 16.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TIMEX Turzovka, s.r.o., Predmier 50, 023 54 Tur-

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

 
 

(111) 245960 
(151) 24.10.2017 
(180) 24.2.2027 
(210) 450-2017 
(220) 24.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, 

Am Heisterbusch 11, 19258 Gallin, DE; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 245961 
(151) 24.10.2017 
(180) 27.2.2027 
(210) 458-2017 
(220) 27.2.2017 
(310) 40-2016-0093335 
(320) 2.11.2016 
(330) KR 
(442) 3.7.2017 
(732) Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, Seo-

cho-gu, Seoul 137-938, KR; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245962 
(151) 24.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 461-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Záhumenský Martin, Slatina nad Bebravou 201, 

956 53 Slatina nad Bebravou, SK; 
(740) Tkáčová Bianka, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245963 
(151) 24.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 463-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245964 
(151) 24.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 464-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245965 
(151) 24.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 465-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Múdra Mariana, Mgr., Gaštanová 1007/4, 014 01 

Bytča, SK; Polák Michal, Jedľová 43, 010 04 Ži-
lina, SK; 

(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-
ská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 245966 
(151) 24.10.2017 
(180) 2.3.2027 
(210) 474-2017 
(220) 2.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Klinika ENVY, s.r.o., Nerudova 14, 040 01 Ko-

šice, SK; 
(740) Filičko Vladimír, JUDr., PhD., Košice, SK; 
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(111) 245967 
(151) 24.10.2017 
(180) 2.3.2027 
(210) 478-2017 
(220) 2.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) EUROPERSONAL & FABRIKA s.r.o., Mlynské 

nivy 70, 821 05 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245968 
(151) 24.10.2017 
(180) 2.3.2027 
(210) 479-2017 
(220) 2.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Růžičková Marie, Mánesova 1080/3, 120 00 Pra-

ha, CZ; 
 
 

(111) 245969 
(151) 24.10.2017 
(180) 18.2.2027 
(210) 487-2017 
(220) 18.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(111) 245970 
(151) 24.10.2017 
(180) 18.2.2027 
(210) 488-2017 
(220) 18.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(111) 245971 
(151) 24.10.2017 
(180) 19.2.2027 
(210) 489-2017 
(220) 19.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Blahová Lenka, Ing., Šancová 48, 811 05 Brati-

slava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Mančíková s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 245972 
(151) 24.10.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 492-2017 
(220) 20.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 245973 
(151) 24.10.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 493-2017 
(220) 20.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245974 
(151) 24.10.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 494-2017 
(220) 20.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245975 
(151) 24.10.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 495-2017 
(220) 20.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245976 
(151) 24.10.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 496-2017 
(220) 20.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) S4B s.r.o., Učiteľská 9138/15, 821 06 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245977 
(151) 24.10.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 523-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Bujnovský Ján, Ďačov 54, 082 71 Lipany, SK; Va-

liček František, Mirka Nešpora 14, 080 01 Pre-
šov, SK; Hužvár Martin, Bernoláková 19, 040 11 
Košice, SK; 

 
 

(111) 245978 
(151) 24.10.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 526-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šes-

tajovice, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 245979 
(151) 24.10.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 528-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) k-art, s.r.o., Malohontská 1075/18, 979 01 Ri-

mavská Sobota, SK; 
(740) Advokátska kanecelária Marônek & Partners s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245980 
(151) 24.10.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 529-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) k-art, s.r.o., Malohontská 1075/18, 979 01 Ri-

mavská Sobota, SK; 
(740) Advokátska kanecelária Marônek & Partners s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 245981 
(151) 24.10.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 530-2017 
(220) 21.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Buček Tibor, Cabanova 2, 949 01 Nitra, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 245982 
(151) 24.10.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 531-2017 
(220) 21.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) IRDistribution, a.s., Ivanská cesta 3421/65, 821 04 

Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 245983 
(151) 24.10.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 532-2017 
(220) 21.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) IRDistribution, a.s., Ivanská cesta 3421/65, 821 04 

Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 245984 
(151) 24.10.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 533-2017 
(220) 21.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Ži-

lina, SK; 
(740) MaxLaw, s.r.o., Žilina, SK; 

 
 

(111) 245985 
(151) 24.10.2017 
(180) 21.2.2027 
(210) 534-2017 
(220) 21.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Mažárová Katarína, 1. Mája 311/13, 915 01 No-

vé Mesto nad Váhom, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245986 
(151) 24.10.2017 
(180) 8.3.2027 
(210) 538-2017 
(220) 8.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) XMATRIX s.r.o., Sabinovská 1/5048, 080 01 Pre-

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

šov, SK; 
 
 

(111) 245987 
(151) 24.10.2017 
(180) 8.3.2027 
(210) 544-2017 
(220) 8.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Šiška & Partners s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245988 
(151) 24.10.2017 
(180) 8.3.2027 
(210) 545-2017 
(220) 8.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Šiška & Partners s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245989 
(151) 24.10.2017 
(180) 8.3.2027 
(210) 546-2017 
(220) 8.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 245990 
(151) 24.10.2017 
(180) 24.2.2027 
(210) 549-2017 
(220) 24.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Trials+ s.r.o., Kostolná 130/32, 949 01 Nitra, SK; 
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(111) 245991 
(151) 24.10.2017 
(180) 9.3.2027 
(210) 553-2017 
(220) 9.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) SlovChips s.r.o., Tatranská 126, 053 11 Smižany, 

SK; 
 
 

(111) 245992 
(151) 24.10.2017 
(180) 10.3.2027 
(210) 562-2017 
(220) 10.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Golian Milan, Kozmonautov 123/16, 977 01 Brez-

no, SK; 
 
 

(111) 245993 
(151) 24.10.2017 
(180) 10.3.2027 
(210) 563-2017 
(220) 10.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) SPORTS, spol. s r. o., Družstevná 660/23, 922 07 

Veľké Kostoľany, SK; 
 
 

(111) 245994 
(151) 24.10.2017 
(180) 10.3.2027 
(210) 567-2017 
(220) 10.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Pegas Magic s.r.o., Brezová 29/2362, 052 01 Spiš-

ská Nová Ves, SK; 
 
 

(111) 245995 
(151) 24.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 569-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) B.M.Kávoviny, spol. s r.o., Bratislavská cesta 

807/10, 926 01 Sereď, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245996 
(151) 24.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 570-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) B.M.Kávoviny, spol. s r.o., Bratislavská cesta 

807/10, 926 01 Sereď, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245997 
(151) 24.10.2017 
(180) 13.3.2027 
(210) 581-2017 
 
 

(220) 13.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Parada Ján, Sídlisko Poľana 851/64, 066 01 Hu-

menné, SK; 
 
 

(111) 245998 
(151) 24.10.2017 
(180) 13.3.2027 
(210) 584-2017 
(220) 13.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) PepsiCo Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

New York 10577, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 245999 
(151) 24.10.2017 
(180) 2.3.2027 
(210) 476-2017 
(220) 2.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Mičega Miloš, Ing., Clementisova 665/8, 911 01 

Trenčín1, SK; 
 
 

(111) 246000 
(151) 24.10.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 254-2017 
(220) 6.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Lukšová Dana, Kubranská 258/141, 911 01 Tren-

čín, SK; 
 
 

(111) 246001 
(151) 24.10.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 412-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Hybešova 38, 602 00 

Brno, CZ; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246002 
(151) 24.10.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 413-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Hybešova 38, 602 00 

Brno, CZ; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246003 
(151) 24.10.2017 
(180) 19.12.2026 
(210) 2627-2016 
(220) 19.12.2016 
(442) 1.3.2017 
(732) Marcin Peter, Na barine 13, 841 03 Bratislava, SK; 
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(111) 246006 
(151) 24.10.2017 
(180) 16.3.2026 
(210) 583-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 5.9.2016 
(732) TENEX, spol. s r. o., Drobného 27, 841 01 Brati-

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

 
 

(111) 246007 
(151) 24.10.2017 
(180) 25.4.2026 
(210) 897-2016 
(220) 25.4.2016 
(310) 561636 
(320) 9.3.2016 
(330) PT 
(442) 5.9.2016 
(732) VILA NOVA CARNEIRO, S.A., Rua da Mabor 104, 

4760-813 Lousado, PT; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246008 
(151) 24.10.2017 
(180) 14.9.2026 
(210) 2007-2016 
(220) 14.9.2016 
(442) 1.12.2016 
(732) Fabric s.r.o., Fejova 5, 040 01 Košice, SK; 
(740) Kožiak Martin, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(111) 246009 
(151) 25.10.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 590-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Dalimark, s.r.o., Kuklovská 498/37, 841 05 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246010 
(151) 25.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 591-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MON-DIEU, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246011 
(151) 25.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 593-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
 
 
 

(732) MOD-DIEU, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Brati-
slava, SK; 

(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 
s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246012 
(151) 25.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 594-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MOD-DIEU, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratisla-

va, SK; 
(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246013 
(151) 25.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 595-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MOD-DIEU, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246014 
(151) 25.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 597-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MOD-DIEU, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246015 
(151) 25.10.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 598-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MOD-DIEU, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246016 
(151) 25.10.2017 
(180) 1.3.2027 
(210) 599-2017 
(220) 1.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) PK Academy, s.r.o., Vlárska 6, 831 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(111) 246017 
(151) 25.10.2017 
(180) 1.3.2027 
(210) 602-2017 
(220) 1.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) PK Academy, s.r.o., Vlárska 6, 831 01 Bratisla-

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

 
 

(111) 246018 
(151) 25.10.2017 
(180) 1.3.2027 
(210) 603-2017 
(220) 1.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(111) 246019 
(151) 25.10.2017 
(180) 1.3.2027 
(210) 608-2017 
(220) 1.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Mystical, a.s., Tomášikova 50/B, 831 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 246020 
(151) 25.10.2017 
(180) 2.3.2027 
(210) 616-2017 
(220) 2.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246021 
(151) 25.10.2017 
(180) 17.3.2027 
(210) 618-2017 
(220) 17.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) STAZU, s.r.o., Dvory 1933/20, 020 01 Púchov, SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 

 
 

(111) 246022 
(151) 25.10.2017 
(180) 17.3.2027 
(210) 623-2017 
(220) 17.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) mediaMA, s.r.o., Široká 22, 831 07 Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 246023 
(151) 25.10.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 630-2017 
(220) 20.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Spiš Market, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 1, 

052 05 Spišská Nová Ves, SK; 
 
 

(111) 246024 
(151) 25.10.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 631-2017 
(220) 20.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Liptov-

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

 
 

(111) 246025 
(151) 25.10.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 632-2017 
(220) 20.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptov-

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

 
 

(111) 246026 
(151) 25.10.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 633-2017 
(220) 20.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája. 113, 031 28 Liptov-

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

 
 

(111) 246027 
(151) 25.10.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 634-2017 
(220) 20.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptov-

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

 
 

(111) 246028 
(151) 25.10.2017 
(180) 13.3.2027 
(210) 635-2017 
(220) 13.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Národné poľnohospodárske a potravinárske cen-

trum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, SK; 
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(111) 246029 
(151) 25.10.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 636-2017 
(220) 20.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Klemo, spol. s r. o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen, SK; 

 
 

(111) 246030 
(151) 25.10.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 645-2017 
(220) 3.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Hlinková Anna, P. O. Hviezdoslava 43/45, 036 01 

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

 
 

(111) 246031 
(151) 25.10.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 646-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) ŠPERK Holíč, s.r.o., Bernolákova 3256/11, 908 51 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246032 
(151) 25.10.2017 
(180) 22.3.2027 
(210) 651-2017 
(220) 22.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Liptov-

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

 
 

(111) 246033 
(151) 25.10.2017 
(180) 22.3.2027 
(210) 653-2017 
(220) 22.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Pivoslan s.r.o., Drobného 1903/20, 841 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 246034 
(151) 25.10.2017 
(180) 22.3.2027 
(210) 657-2017 
(220) 22.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HASTIA FOOD, s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bra-

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

Liptovský Mikuláš, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 246035 
(151) 25.10.2017 
(180) 22.3.2027 
(210) 659-2017 
(220) 22.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Europolis collegium, o.z., Kotrádova 5, 080 01 Pre-

šov, SK; 
(740) Kišeľák Lukáš, JUDr., Prešov, SK; 

 
 

(111) 246036 
(151) 25.10.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 686-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Frániková Ivana, Višňová 4708/2A, 903 01 Senec, 

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

 
 

(111) 246037 
(151) 25.10.2017 
(180) 27.3.2027 
(210) 708-2017 
(220) 27.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) REINS GROUP s.r.o., Bajkalská 7A, 831 04 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 246038 
(151) 25.10.2017 
(180) 27.3.2027 
(210) 711-2017 
(220) 27.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fa-

kulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 
812 19 Bratislava, SK; 

(740) Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246039 
(151) 25.10.2017 
(180) 27.3.2027 
(210) 712-2017 
(220) 27.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Fit Bakers, s.r.o., Nad Plážou 15/C, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) ŠKODA LEGAL, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 246040 
(151) 25.10.2017 
(180) 10.3.2027 
(210) 715-2017 
(220) 10.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
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(111) 246041 
(151) 25.10.2017 
(180) 10.3.2027 
(210) 716-2017 
(220) 10.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246042 
(151) 25.10.2017 
(180) 10.3.2027 
(210) 717-2017 
(220) 10.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246043 
(151) 25.10.2017 
(180) 10.3.2027 
(210) 718-2017 
(220) 10.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246044 
(151) 25.10.2017 
(180) 13.3.2027 
(210) 720-2017 
(220) 13.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Kemi kebab s.r.o., Hviezdoslavova 316, 905 01 

Senica, SK; 
(740) LAUDI s.r.o., Senica 1, SK; 

 
 

(111) 246045 
(151) 25.10.2017 
(180) 13.3.2027 
(210) 721-2017 
(220) 13.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Kiss Adrian, Piešťanská 35, 949 01 Nitra, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešt'any, SK; 

 
 

(111) 246046 
(151) 25.10.2017 
(180) 14.3.2027 
(210) 722-2017 
(220) 14.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Jamelský Emilian, Mgr., Čapajevova 20, 080 01 

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

 
 

(111) 246047 
(151) 25.10.2017 
(180) 26.3.2027 
(210) 725-2017 
(220) 26.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Janka Valdman "MIJA", Šulekova 886/33, 971 01 

Prievidza, SK; 
 
 

(111) 246048 
(151) 25.10.2017 
(180) 28.3.2027 
(210) 729-2017 
(220) 28.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) FormServices, s.r.o., Plynárenská 7/C, BBC-V, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246049 
(151) 25.10.2017 
(180) 29.3.2027 
(210) 732-2017 
(220) 29.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 246050 
(151) 25.10.2017 
(180) 29.3.2027 
(210) 733-2017 
(220) 29.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 246051 
(151) 25.10.2017 
(180) 29.3.2027 
(210) 734-2017 
(220) 29.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 246052 
(151) 25.10.2017 
(180) 15.3.2027 
(210) 739-2017 
(220) 15.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
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(111) 246053 
(151) 25.10.2017 
(180) 15.3.2027 
(210) 740-2017 
(220) 15.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246054 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 745-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246055 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 746-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246056 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 748-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246057 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 749-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Meždej Gabriel, Ing., Žehrianska 3180/2, 851 07 

Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Mgr. Emese Suba, Komár-

no, SK; 
 
 

(111) 246058 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 750-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
 
 

(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 
Bratislava, SK; 

(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o., 
Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246059 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 751-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246060 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 752-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246061 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 754-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246062 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 755-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246063 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 757-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o., 

Bratislava, SK; 
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(111) 246064 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 758-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246065 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 776-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o., Račianske 

mýto 1/A, 831 02 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246066 
(151) 25.10.2017 
(180) 3.4.2027 
(210) 803-2017 
(220) 3.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) SPEDITEQ s.r.o., Šustekova 51, 851 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) Káša Norbert, JUDr. Ing., Lučenec, SK; 

 
 

(111) 246067 
(151) 25.10.2017 
(180) 24.4.2027 
(210) 809-2017 
(220) 24.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) DRINKS Slovakia s.r.o., Fr. Kráľa 287/4, 052 01 

Spišská Nová Ves, SK; 
 
 

(111) 246068 
(151) 25.10.2017 
(180) 26.4.2027 
(210) 810-2017 
(220) 26.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Formanko Dušan, Tematínska 2, 851 05 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 246069 
(151) 25.10.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 822-2017 
(220) 5.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TAXANE s.r.o., Južná trieda 54, 040 11 Košice, 

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

 
 
 
 
 
 

(111) 246070 
(151) 25.10.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 823-2017 
(220) 5.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) TAXANE s.r.o., Južná trieda 54, 040 11 Košice, 

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

 
 

(111) 246071 
(151) 25.10.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 824-2017 
(220) 5.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) JB SANITARY s.r.o., Potácelova 2702/33, 636 00 

Brno, CZ; 
 
 

(111) 246072 
(151) 25.10.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 825-2017 
(220) 5.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) JB SANITARY s.r.o., Potácelova 2702/33, 636 00 

Brno, CZ; 
 
 

(111) 246073 
(151) 25.10.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 830-2017 
(220) 5.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 246074 
(151) 25.10.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 831-2017 
(220) 5.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 246075 
(151) 25.10.2017 
(180) 6.4.2027 
(210) 833-2017 
(220) 6.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Bakajsa Martin, Súdna 312/12, 911 01 Trenčín, 

SK; 
(740) Čapková Miroslava, JUDr., Trenčín, SK; 
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(111) 246076 
(151) 25.10.2017 
(180) 6.4.2027 
(210) 834-2017 
(220) 6.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) NOVA - SK, spol. s r.o., Rosina 904, 013 22 Ro-

sina, SK; 
 
 

(111) 246077 
(151) 25.10.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 837-2017 
(220) 5.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Lazarski, s.r.o., Rúbanisko III 54, 984 03 Luče-

nec, SK; 
 
 

(111) 246078 
(151) 25.10.2017 
(180) 7.4.2027 
(210) 839-2017 
(220) 7.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) EPO INVEST a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246079 
(151) 25.10.2017 
(180) 7.4.2027 
(210) 840-2017 
(220) 7.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) LYRA CHOCOLATE s.r.o., Konečná 1077, 951 12 

Ivanka pri Nitre, SK; 
(740) Csenky Matej, JUDr., Trnava, SK; 

 
 

(111) 246080 
(151) 25.10.2017 
(180) 7.4.2027 
(210) 841-2017 
(220) 7.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) EPO INVEST a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246081 
(151) 25.10.2017 
(180) 7.4.2027 
(210) 843-2017 
(220) 7.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) EPO INVEST a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 246082 
(151) 25.10.2017 
(180) 7.4.2027 
(210) 844-2017 
(220) 7.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) PROFI POISTENIE, s.r.o., 1. Mája 1499, 023 02 

Krásno nad Kysucou, SK; 
 
 

(111) 246083 
(151) 25.10.2017 
(180) 7.4.2027 
(210) 845-2017 
(220) 7.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) EPO INVEST a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246084 
(151) 25.10.2017 
(180) 7.4.2027 
(210) 846-2017 
(220) 7.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) EPO INVEST a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246085 
(151) 25.10.2017 
(180) 7.4.2027 
(210) 848-2017 
(220) 7.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) EPO INVEST a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246086 
(151) 25.10.2017 
(180) 7.4.2027 
(210) 849-2017 
(220) 7.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) EPO INVEST a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246087 
(151) 25.10.2017 
(180) 12.4.2027 
(210) 901-2017 
(220) 12.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HC CAPITAL, a. s., Kolárska 8, 811 06 Bratisla-

va, SK; 
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(111) 246088 
(151) 25.10.2017 
(180) 12.4.2027 
(210) 902-2017 
(220) 12.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) HC CAPITAL, a. s., Kolárska 8, 811 06 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 246089 
(151) 25.10.2017 
(180) 12.4.2027 
(210) 905-2017 
(220) 12.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) AKFU LEGAL s.r.o., Havlíčkova 11A, 811 04 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 246090 
(151) 25.10.2017 
(180) 12.4.2027 
(210) 907-2017 
(220) 12.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteino-

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246091 
(151) 25.10.2017 
(180) 12.4.2027 
(210) 908-2017 
(220) 12.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteino-

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246092 
(151) 25.10.2017 
(180) 28.3.2027 
(210) 910-2017 
(220) 28.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) farfalla mia, s.r.o., Koniarekova 8123/30, 917 01 

Trnava, SK; 
(740) SOPKO LEGAL s.r.o., Trnava 1, SK; 

 
 

(111) 246093 
(151) 25.10.2017 
(180) 28.3.2027 
(210) 911-2017 
(220) 28.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) farfalla mia, s.r.o., Koniarekova 8123/30, 917 01 

Trnava, SK; 
(740) SOPKO LEGAL s.r.o., Trnava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 246094 
(151) 25.10.2017 
(180) 29.3.2027 
(210) 924-2017 
(220) 29.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Jakubec Viktor, Kukučínova 13, 919 04 Smole-

nice, SK; Masarovič Karol, Majerníkova 12, 841 05 
Bratislava, SK; 

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

(111) 246095 
(151) 25.10.2017 
(180) 29.3.2027 
(210) 925-2017 
(220) 29.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Novák Igor, Bc., Kollárova 1305/15, 018 41 Dub-

nica nad Váhom, SK; 
(740) Zigová Monika, Ing., Dubnica nad Váhom, SK; 

 
 

(111) 246096 
(151) 25.10.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 927-2017 
(220) 13.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Unibail - Rodamco Česká republika, s.r.o., Na 

Příkopě 388/1, 110 00 Praha, CZ; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246097 
(151) 25.10.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 928-2017 
(220) 13.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Unibail - Rodamco Česká republika, s.r.o., Na 

Příkopě 388/1, 110 00 Praha, CZ; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246098 
(151) 25.10.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 929-2017 
(220) 13.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Unibail - Rodamco Česká republika, s.r.o., Na 

Příkopě 388/1, 110 00 Praha, CZ; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246099 
(151) 25.10.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 930-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Novák Igor, Bc., Kollárova 1305/15, 018 41 Dub-

nica nad Váhom, SK; 
(740) Zigová Monika, Ing., Dubnica nad Váhom, SK; 

 
 
 



262 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  12 - 2017 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

(111) 246100 
(151) 25.10.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 931-2017 
(220) 13.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Unibail - Rodamco Česká republika, s.r.o., Na 

Příkopě 388/1, 110 00 Praha, CZ; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246101 
(151) 25.10.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 941-2017 
(220) 13.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha - Klá-

novice, CZ; 
 
 

(111) 246102 
(151) 25.10.2017 
(180) 18.4.2027 
(210) 942-2017 
(220) 18.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného 

ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Miku-
láš, SK; 

 
 

(111) 246103 
(151) 25.10.2017 
(180) 18.4.2027 
(210) 946-2017 
(220) 18.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) SEGRON, s.r.o., Drieňová 1/E, 821 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) Novotná Figurová Terézia, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246104 
(151) 25.10.2017 
(180) 9.4.2027 
(210) 1012-2017 
(220) 9.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) elkoba s.r.o., Hrubá Borša 87, 925 23 Hrubá Bor-

ša, SK; 
 
 

(111) 246107 
(151) 25.10.2017 
(180) 10.4.2027 
(210) 985-2017 
(220) 10.4.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) BELIČKA Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 246110 
(151) 3.11.2017 
(180) 21.12.2026 
(210) 2672-2016 
(220) 21.12.2016 
(442) 2.6.2017 
(732) Nota Media s.r.o., Veternicová 27, 841 05 Brati-

slava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť 

patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246112 
(151) 13.11.2017 
(180) 16.12.2026 
(210) 2622-2016 
(220) 16.12.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246113 
(151) 13.11.2017 
(180) 19.10.2026 
(210) 2254-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) QUO VADIS s.r.o., Kubranská 305/121, 911 01 

Trenčín, SK; 
 
 

(111) 246114 
(151) 13.11.2017 
(180) 23.12.2026 
(210) 2664-2016 
(220) 23.12.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246115 
(151) 13.11.2017 
(180) 28.12.2026 
(210) 2708-2016 
(220) 28.12.2016 
(442) 2.6.2017 
(732) AuLea s.r.o., Pšeničná 10, 821 06 Bratislava, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) 
 
1461-2015 246105 
1462-2015 246106 
2052-2015 246111 
1008-2016 246005 

1645-2016 246004 
  537-2017 246108 
  613-2017 246109 

 
 

(111) 246004 
(151) 24.10.2017 
(180) 1.8.2026 
(210) 1645-2016 
(220) 1.8.2016 
(442) 3.1.2017 

 10 (511) 37, 42 
(511) 37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba  

a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (sta-
vebníctvo); čistenie interiérov budov; čistenie ex-
teriérov budov; inštalácie a opravy výťahov; in-
štalácie a opravy chladiacich zariadení; inštalá-
cie, údržba a opravy kancelárskych strojov a za-
riadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; 
inštalácie a opravy poplašných systémov proti 
vlámaniu; poradenstvo v oblasti stavebníctva, sta-
vebné informácie; prenájom stavebných strojov  
a zariadení; informácie o prenájme stavebných 
strojov a zariadení; informácie o údržbe, oprave  
a inštalácii strojov, prístrojov a zariadení; online 
poradenstvo v oblasti stavebníctva a stavebnej 
činnosti; stavebný dozor; stavebné informácie; 
poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve. 
42 - Architektonické služby; architektonické po-
radenstvo; projektovanie stavieb; štúdie technic-
kých projektov; poradenská a konzultačná čin-
nosť v investičnej výstavbe; vypracovanie sta-
vebných výkresov; inžinierska činnosť. 

(540) 

  
 

(732) Respect APP s.r.o., Klariská 7, 811 03 Bratisla-
va, SK; 

 
 

(111) 246005 
(151) 24.10.2017 
(180) 9.5.2026 
(210) 1008-2016 
(220) 9.5.2016 
(442) 5.9.2016 

 10 (511) 3, 5, 44 
(511) 3 - Mydlá; parfumy; esenciálne oleje; kozmetické 

prípravky; vlasové vody; balzamy (nie na lekár-
ske použitie); kozmetické prípravky; kozmetické 
prípravky do kúpeľa; krémy na kožu; masážne 
gély (nie na lekárske použitie); oleje na kozme-
tické použitie; kozmetické prípravky na starostli-
vosť o pleť. 

 
 

5 - Hygienické výrobky na lekárske použitie; dez-
infekčné prípravky; liečivé kúpeľové soli; masti 
na farmaceutické použitie. 
44 - Lekárske služby; ošetrovateľské služby; služ-
by pôrodných asistentiek; zdravotnícka starostli-
vosť. 

(540) RP - Lysin 
(732) Bioseum s.r.o., Popovova 948/1, 143 00 Praha 4, CZ; 
(740) Trnka Jiří, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246105 
(151) 25.10.2017 
(180) 2.7.2025 
(210) 1461-2015 
(220) 2.7.2015 
(442) 1.7.2016 

 10 (511) 18, 28, 35 
(511) 18 - Koža (surovina alebo polotovar); imitácie 

kože; kožené šnúrky; kožené remienky; kožené 
tašky na náradie (prázdne); kožené vrecká a taš-
ky na balenie; kožušiny; kufre a cestovné tašky; 
tašky; plecniaky; školské tašky (aktovky); vaky 
na nosenie dojčiat; športové tašky; kabelky; pe-
ňaženky; puzdrá na kľúče; dáždniky a slnečníky; 
vychádzkové palice; šatky na nosenie dojčiat; ho-
rolezecké palice. 
28 - Hračky; hry; spoločenské hry; hracie karty; 
figúrky (hračky); vaky na hračky; vaky na hracie 
kocky. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 18 a 28 tohto zoznamu aj prostredníc-
tvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tova-
rom; poskytovanie obchodných a podnikateľských 
informácií; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; obchodný a podnikateľský prieskum; vzťa-
hy s verejnosťou (public relation); obchodné od-
hady; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; organizovanie výstav, veľ-
trhov, koncertov, večierkov, prezentácií, súťaží  
a módnych prehliadok na obchodné účely; pred-
vádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) 
na podporu predaja. 

(540) 

  
 

(591) žltá, fialová 
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(732) FitSpace s.r.o., Za mlynom 34, 831 07 Bratislava, 
SK; 

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

(111) 246106 
(151) 25.10.2017 
(180) 2.7.2025 
(210) 1462-2015 
(220) 2.7.2015 
(442) 1.7.2016 

 10 (511) 18, 28, 35 
(511) 18 - Koža (surovina alebo polotovar); imitácie 

kože; kožené šnúrky; kožené remienky; kožuši-
ny; puzdrá na kľúče; dáždniky a slnečníky; vy-
chádzkové palice; šatky na nosenie dojčiat; horo-
lezecké palice. 
28 - Hračky; hry; spoločenské hry; hracie karty; 
figúrky (hračky); vaky na hračky; vaky na hracie 
kocky. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 18 a 28 tohto zoznamu aj prostredníc-
tvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tova-
rom; poskytovanie obchodných a podnikateľských 
informácií; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; obchodný a podnikateľský prieskum; vzťa-
hy s verejnosťou (public relation); obchodné od-
hady; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; organizovanie výstav, 
veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentácií, sú-
ťaží a módnych prehliadok na obchodné účely; 
predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby mo-
deliek) na podporu predaja. 

(540) JUICY MONSTERS 
(732) FitSpace s.r.o., Za mlynom 34, 831 07 Bratislava, 

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

 
 

(111) 246108 
(151) 27.10.2017 
(180) 2.3.2027 
(210) 537-2017 
(220) 2.3.2017 
(442) 3.7.2017 

 11 (511) 36, 37 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 

(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkova-
nie nehnuteľnosti; oceňovanie nehnuteľností; pô-
žičky (finančné úvery); správa nehnuteľností; 
prenájom bytov; ubytovacie kancelárie (prenájom 
bývania); prenájom kancelárskych priestorov; od-
hadovanie nákladov na opravu (finančné odha-
dovanie); organizovanie financovania stavebných 
projektov. 
37 - Asfaltovanie; čistenie interiérov budov; pre-
nájom stavebných strojov a zariadení; inštalácie  
a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo 
(stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácia 
budov; stavba a opravy skladov; izolovanie proti 
vlhkosti (stavebníctvo); murárske práce; tapeto-
vanie; interiérové a exteriérové maľovanie a na-
tieranie; sadrovanie; štukovanie; klampiarstvo  
a inštalatérstvo; nitovanie; vŕtanie studní; výstav-
ba obchodov a obchodných stánkov; prenájom 
stavebných žeriavov; inštalácia okien a dverí; in- 
 
 

štalácie a opravy vykurovacích zariadení; vý-
stavba továrni; stavebné informácie; informácie  
o opravách; kladenie povrchov komunikácií; pok-
rývačské práce; stavebné poradenstvo; tesárske 
práce; kladenie káblov. 

(540) 

  
 

(591) biela, červená 
(732) PERFEKT DK, s.r.o., Vsetínska 4310, 020 01 

Púchov, SK; 
(740) Kočíková Martina, JUDr., Púchov, SK; 

 
 

(111) 246109 
(151) 2.11.2017 
(180) 1.3.2027 
(210) 613-2017 
(220) 1.3.2017 
(442) 3.7.2017 

 11 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby s hotovými jedlami,  

s nápojmi, s kávou a s cukrárskymi výrobkami; 
reklama; online reklama na počítačovej sieti; vy-
dávanie reklamných textov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; prieskum trhu; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); organizovanie 
komerčných alebo reklamných výstav; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 43 
tohto zoznamu; maloobchodné služby s rýchlym 
občerstvením prostredníctvom predajných auto-
matov. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; závodné 
jedálne; samoobslužné jedálne; samoobslužné reš-
taurácie; bary (služby); kaviarne (služby); cuk-
rárne (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednáv-
ku (ketering); šalátové bary (služby); poskytova-
nie informácií o reštauračných službách; požičia-
vanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie 
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; pre-
nájom automatov na pitnú vodu; prenájom zaria-
dení na výdaj nápojov; poradenstvo v oblasti po-
hostinských služieb; konzultačné služby v oblasti 
prípravy jedál; prenájom prednáškových sál; pre-
nájom priestorov na spoločenské podujatia, prie-
storov na stretnutia a posedenia. 

(540) 

  
 

(732) CAFÉ LIVE STYLE, s. r. o., Panenská 18, 811 03 
Bratislava, SK; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
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(111) 246111 
(151) 8.11.2017 
(180) 5.10.2025 
(210) 2052-2015 
(220) 5.10.2015 
(442) 1.6.2016 

 10 (511) 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43 

(511) 3 - Kozmetické prípravky; pleťové kozmetické 
prípravky; kozmetické prípravky na líčenie; špi-
rály na riasy, maskary; odličovacie kozmetické 
prípravky; rúže; lesky na pery; balzamy (nie na 
lekárske použitie); oleje na kozmetické použitie; 
kozmetické taštičky; šampóny; suché šampóny; 
prípravky na vyrovnávanie vlasov; vlasové vody; 
farby na vlasy; laky na vlasy; laky na nechty; 
umelé nechty; ozdobné nálepky na nechty; umelé 
mihalnice; prípravky na čistenie zubov; ústne 
vody (nie na lekárske použitie); parfumérske vý-
robky; parfumované vody; toaletné vody; kolín-
ske vody; výťažky z kvetov (parfuméria); esen-
ciálne oleje; vonné drevo; kozmetické prípravky 
na opaľovanie; bieliace prípravky na kozmetické 
použitie; čistiace prípravky; pracie prostriedky; 
prípravky na odstraňovanie škvŕn; odfarbovače; 
avivážne prípravky; prípravky na čistenie po-
vrchov; čistiace prípravky na vozidlá; toaletné 
prípravky; farbivá na toaletné použitie; detská koz-
metika na hranie. 
5 - Diétne potraviny na lekárske použitie; diétne 
potravinové doplnky pre ľudí; diétne nápoje na 
lekárske použitie; liečivé nápoje; výživové vlák-
niny; minerálne výživové doplnky; vitamínové 
prípravky; multivitamínové prípravky; liečivé 
cukríky; liečivé rastliny; potraviny pre dojčatá; 
sušené mlieko pre dojčatá; ústne vody na lekár-
ske použitie; roztoky na vyplachovanie očí; roz-
toky na kontaktné šošovky; prípravky na umýva-
nie psov; vonné soli; soli do minerálnych kúpe-
ľov; terapeutické prípravky do kúpeľa; pesticídy; 
fungicídy; diagnostické prípravky na lekárske 
použite; farmaceutické a prírodné liečivá; prí-
pravky na otlaky. 
8 - Nástroje na manikúru; nástroje na pedikúru; 
prístroje na tetovanie; kuchynské nože a príbory; 
nože; vidličky; lyžice; sekáčiky; sekáče, sekačky, 
rezačky (ručné nástroje). 
9 - Nahraté elektronické nosiče údajov; nahraté 
magnetické nosiče údajov; elektronické databázy 
nahraté na počítačových nosičoch; počítačový 
softvér; počítačové hry (softvér); firmvér (nahra-
tý počítačový softvér); počítačové operačné sys-
témy (nahratý počítačový softvér); fotokopírovacie 
stroje (fotografické, elektrostatické alebo termic-
ké); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); 
počítačové tlačiarne; automaty na lístky; kalku-
lačky; periférne zariadenia počítačov; počítače; 
počítačový hardvér; zariadenia na zaznamenáva-
nie obrazu; prístroje a nástroje na akumuláciu  
a uchovávanie elektrického prúdu; prístroje a ná-
stroje na ovládanie elektrického prúdu; lasery 
(nie na lekárske použitie); dioptrické okuliare 
(optika); šošovky (optika); slnečné okuliare; ná-
morné signalizačné zariadenia; dopravné signali-
začné zariadenia (semafory). 
11 - Zariadenia na chladenie a mrazenie; zaria-
denia na osvetľovanie; svetelné reflektory; prí-
stroje a zariadenia na varenie a pečenie, zohrie- 
 

vanie, chladenie a úpravu jedál a nápojov; sani-
tárne (hygienické) zariadenia; zariadenia na roz-
vod vody; vykurovacie zariadenia; vetracie a kli-
matizačné zariadenia; zariadenia na čistenie vzdu-
chu; zariadenia na sušenie. 
13 - Výbušniny; pyrotechnické výrobky; petardy. 
14 - Drahokamy, perly, drahé kovy a ich napo-
dobeniny; šperky; prístroje na meranie času; so-
chy a figuríny z drahých alebo polodrahých ko-
vov alebo kameňov a ich napodobeniny; ozdoby 
z drahých alebo polodrahých kovov alebo kame-
ňov a ich napodobeniny; šperkovnice a kazety na 
hodinky. 
15 - Hudobné nástroje; klávesové hudobné ná-
stroje; strunové hudobné nástroje; drevené dy-
chové hudobné nástroje; plechové dychové hu-
dobné nástroje; bicie hudobné nástroje. 
16 - Papiernický tovar; učebné a vyučovacie po-
môcky (okrem prístrojov a zariadení); školské 
potreby (papiernický tovar); písacie potreby; pot-
reby na pečiatkovanie (okrem strojov); perá (kan-
celárske potreby); ceruzky; ceruzky s farebnými 
tuhami; pastelky; strúhadlá na ceruzky (elektric-
ké aj neelektrické); držiaky na písacie potreby; 
stojany na perá a ceruzky; vrecká na písacie pot-
reby; puzdrá na perá, perečníky; spony na perá; 
školské zošity; zošity; písanky; vreckové poz-
námkové zošity; vreckové zápisníky; skicáre a ná-
črtníky; útržkové bloky; notesy; uhlomery ako 
rysovacie potreby; príložníky na rysovanie; ma-
py; zemské glóbusy; atramenty; tuš; vodové far-
by (akvarely); farbiace pásky; štetce; pijavý pa-
pier; pečate; materiály na pečatenie; obtlačky; 
grafiky; krieda na písanie; výšivkové vzory; tla-
čiarenské sadzobnice; tlačiarenské štočky; kni-
hárske potreby; albumy na fotografie a zberateľ-
ské albumy; tlačoviny; knihy; atlasy; noviny; pe-
riodiká; časopisy (periodiká); komiksy; brožúry; 
katalógy; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; le-
táky; tlačivá (formuláre); nákresy; obálky na do-
kumenty (papiernický tovar); nálepky a samo-
lepky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; písmená a číslice s lepiacou stra-
nou na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; písmenové šablóny (kancelárske potreby); 
dosky na spisy; záložky do kníh; papier a lepen-
ka; papierové vreckovky; kartón; plagáty; obaly 
(papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); 
baliaci papier; spisové obaly (papiernický tovar); 
zošívacie spony (kancelárske); knižné zarážky; 
pripináčiky; obrazy; papierové ozdoby na oslavy; 
formy na modelovacie hliny (pomôcky pre vý-
tvarníkov); modelovacie hmoty; papierové fil-
tračné materiály; filtračný papier; papierové, le-
penkové alebo plastové vrecia a výrobky na ba-
lenie, obaľovanie a skladovanie; lepidlá na kan-
celárske účely alebo pre domácnosť. 
18 - Koža; koženka; kožušiny; umelé kožušiny; 
syntetická koža; imitácie kože; kufre; tašky; pe-
ňaženky; sedlárske výrobky; biče a postroje na 
zvieratá; kožené remene (sedlárske výrobky); ko-
žené remienky; kožené šnúrky; kožené škatule; 
kožené nite a kožené vlákna; kožené obloženia 
nábytku; dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice. 
20 - Nábytok; bytové zariadenie (dekoračné pred-
mety); postele; lôžkoviny (okrem posteľnej bie-
lizne); matrace; vankúše; podušky; rámy na ob- 
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razy; okenné interiérové rolety (nábytkové vyba-
venie); časti a súčasti okenných interiérových ro-
liet (nábytkového vybavenia); závesy; záclony; 
vešiaky na odevy; nekovové háčiky na odevy; 
zrkadlá (striebrené sklo); nekovové prepravky; 
nekovové manipulačné palety; nekovové sudy; 
nekovové kade; rakvy; pohrebné urny; drevené 
alebo plastové rebríky; prenosné nekovové scho-
dy; nekovové vystavovacie vitríny; sochy, figúr-
ky, umelecké diela, ozdoby a dekorácie z dreva, 
vosku, sadry alebo plastov; vystavovacie stojany; 
informačné tabule (nie elektronické); predvádza-
cie a krajčírske figuríny; lôžka pre zvieratá; ne-
kovové kotviace bóje; zámky okrem kovových  
a elektrických; vešiaky na kľúče; plastové klapky 
alebo ventily vodovodné. 
21 - Sochy, figúrky, plakety a umelecké diela  
z porcelánu, terakoty alebo skla; napínače, napí-
nadlá na oblečenie; napínadlá obuvi; obuváky; 
žehliace dosky; elektrické prístroje na odstraňo-
vanie žmoliek a drobných nečistôt z textílií; su-
šiaky na bielizeň; aranžérske držiaky na kvety  
a rastliny; kvetináče; krhly na polievanie; kropid-
lá; nádoby na kompost, určené do domácnosti; 
opory na kvety; vázy; záhradnícke rukavice; by-
tové akváriá; bytové teráriá; klietky pre zvieratá 
chované v domácnosti; misky na kŕmenie a napá-
janie domácich zvierat; kŕmidlá pre vtáky; lopat-
ky na zber zvieracích exkrementov. 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy, spodná bielizeň. 
26 - Odevné doplnky, šijacie potreby a ozdobné 
textilné výrobky; natáčky na vlasy; príčesky; 
umelé ovocie; umelá zelenina; umelé kvety. 
27 - Podlahové krytiny; umelé trávniky; koberce, 
koberčeky a rohožky. 
28 - Hračky; detské hračky; hračky pre dojčatá; 
hračky z dreva; hračky z textilných materiálov; 
hračky- zvieratká; hudobné hračky; hračky pod-
porujúce rozvoj malých detí; elektronické hrač-
ky; hračky fungujúce na baterky; diaľkovo ovlá-
dané hračky; hračky na hranie vo vode; hračky 
do pieskoviska; hračky do detskej postieľky; hrač-
ky do kočíkov; hračky do vane; hračky najazde-
nie; hračky na kreslenie; hračky na ktorých sa 
skáče; hračky na ťahanie; hračky na tlačenie; 
hojdacie hračky; hračky na udieranie; hračky na-
podobňujúce predmety používané pri každoden-
ných aktivitách dospelých; kovové hračky; me-
chanické hračky; naťahovacie hračky; nafukova-
cie hračky; gumené hračky; plyšové hračky; ob-
lečenie pre hračky; hry; stolové hry; kartové hry; 
kvízové hry; hudobné hračky; zariadenia na elek-
tronické hry; hry s kockami; guľové a guľôčkové 
hry; manipulačné hry; modelárske súpravy; mo-
dely automobilov; modely lietadiel; modely vla-
kových súprav; stavebnice; hračkárske skladačky 
a rébusy (puzzle); hračkárske náradie; hračkárske 
zbrane; lopty na hranie; hračkárske hodinky  
a hodiny; hračkárske telefóny; detské súpravy na 
šitie; hračkárske šperky; hračkárske masky; mo-
torizované hračkárske vozidlá na jazdenie; detské 
domčeky na hranie; nafukovacie bazény; trampo-
líny; šarkany; kolobežky; vodné pištole (hračky); 
žonglovacie potreby; trikové zariadenia; divadel-
né masky; karnevalové masky; konfety; prístroje 
na hry; prístroje na videohry; arkádové hracie vi-
deo automaty; ručné videohry; hracie automaty; 
hracie žetóny; stieracie žreby na lotériové hry;  
 

hračky pre domáce zvieratá; športové potreby; 
športové vybavenie; lopty ako športové potreby; 
fit lopty; gymnastické zariadenia; rakety (športo-
vé náradie); loptičky pre raketové športy; stroje 
na telesné cvičenia; činky; bedmintonový vý-
stroj; basketbalové koše; bejzbalové pálky; bej-
zbalové rukavice; boxerské vrecia; boxerské ru-
kavice; golfové palice; golfové loptičky; hokej-
ky; hokejové puky; hokejové bránky; korčule; 
lyže; lyžiarske palice; lyžiarske viazania a ich 
časti; šermiarske zbrane; siete (športové potreby); 
skejtbordy; surfy; snežnice; športové masky na 
tvár; gymnastické obruče; plutvy na plávanie; 
dosky na výučbu plávania; plávacie ramenné pá-
sy; plávacie kolesá; plávacie vesty; poľovnícke 
vábničky; poľovnícke alebo rybárske pachové 
návnady; rybárske náradie; zariadenia lunaparkov; 
detské hojdačky; detské preliezačky so šmykľav-
kou na hranie pre deti; vodné šmykľavky; pies-
koviská ako vybavenia detských ihrísk; prelie-
začky; kolotoče; horské dráhy v zábavných par-
koch; ozdoby na umelé vianočné stromčeky; de-
lobuchy (pyrotechnické hračky). 
29 - Mäso; spracované mäsové výrobky; ryby (ne-
živé); spracované morské plody; spracované mäk-
kýše; rybacie nátierky; nátierky z morských plo-
dov; mliečne výrobky; sójové mlieko (náhradka 
mlieka); ryžové mlieko (náhradka mlieka); syry; 
mlieko; vajcia; sušené vajcia; potravinárske oleje 
a tuky; spracované ovocie; spracované hríby; 
spracovaná zelenina; spracované orechy; spraco-
vané strukoviny; ovocné rôsoly; džemy; kompó-
ty; ovocné nátierky; zeleninové nátierky; polievky; 
koncentrované vývary; vývary (bujóny); mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); smotanové dezerty (mlieč-
ne výrobky); jogurtové dezerty (mliečne výrob-
ky). 
30 - Obilninové výrobky; ryža; múka; cestoviny; 
rezance; pirohy; raňajkové obilniny; ovsené kaše; 
kukuričná kaša; hotové jedlá z ryže; hotové jedlá 
s obsahom cestovín; pizza; slané pečivo (kreke-
ry); soľ; koreniny; potravinárske príchute okrem 
esenciálnych olejov; káva; čaj; kakao; kávové ná-
hradky; čajové náhradky; cukor; prírodné sladid-
lá; polevy na koláče; med; melasový sirup; peči-
vo (pekárske výrobky); cukrovinky; čokoláda; 
zákusky; koláče; chlieb; jemné pečivárske vý-
robky; torty; sušienky; cukríky; sladké tyčinky 
(cukrovinky); žuvačky; cereálne tyčinky; konzum-
ný ľad; zmrzliny; mrazené jogurty (mrazené po-
traviny); sorbety (zmrzlinové nápoje); omáčky 
(chuťové prísady); cestá na jedlá; cestá na záku-
sky; cestá na koláče; spracované semená; škroby 
(potraviny); prášky do pečiva; droždie. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina; čerstvé orechy; čer-
stvé záhradné bylinky; čerstvé hríby; rastliny; 
slad; zrno (obilie); živé zvieratá; prírodné trávniky; 
živé kvety; stromy; riasy (potraviny alebo krmi-
vo) krmivo pre zvieratá; podstielky pre zvieratá. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; mandľové mlie-
ko (nápoj); arašidové mlieko (nealkoholický ná-
poj); ochutené sýtené nápoje; džúsy; vody (nápo-
je); prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; liehoviny; 
destiláty; víno; fortifikované víno; šumivé víno; 
ovocný alkoholický mušt; vopred pripravené 
miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); prí-
pravky na výrobu alkoholických nápojov. 
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34 - Tabak a tabakové výrobky; tabakové ná-
hradky; cigarety; cigary; krátke cigary; sypaný 
tabak; tabak na balenie cigariet; fajkový tabak; 
aromatické prísady do tabaku; fajčiarske potreby; 
zápalky; popolníky; zásobníky a dózy na tabako-
vé výrobky; skrinky na cigary udržujúce vlhkosť 
(humidory); zapaľovače pre fajčiarov; ústne va-
porizéry pre fajčiarov; elektronické cigarety; aro-
matické príchute a roztoky do elektronických ci-
gariet. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33 a 34 tohto zoznamu; maloobchodné a veľko-
obchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 
3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34 tohto zoznamu 
prostredníctvom internetu; analýzy nákladov; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; prieskum trhu; re-
klama; marketing; podpora predaja (pre tretie oso-
by); poradenské služby v oblasti reklamy a mar-
ketingu; prenájom reklamných plôch; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; pred-
vádzanie tovaru; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); organizovanie obchodných výstav; or-
ganizovanie obchodných veľtrhov; správa spot-
rebiteľských vernostných programov; vzťahy  
s verejnosťou; obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom; prenájom predajných automatov; draž-
by; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
kancelárske práce; podnikateľské konzultačné  
a poradenské služby; prenájom kancelárskych 
strojov; riadenie ľudských zdrojov; nábor zames-
tnancov; obchodná administratíva; účtovníctvo; 
vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podni-
kové audity (revízia účtov). 
36 - Finančníctvo; peňažníctvo; bankovníctvo; ob-
chodovanie s menou; zmenárenské služby; obcho-
dovanie s cennými papiermi; obchodovanie s ko-
moditami; pôžičky, finančné úvery; finančný lí-
zing; vymáhanie pohľadávok; predaj pohľadá-
vok; investičné služby; poisťovníctvo; vyberanie 
nájomného; záložne; úschovné služby, úschova  
v bezpečnostných schránkach. 
39 - Dopravné služby (preprava); potrubná a la-
nová doprava; potrubná preprava palív; distribú-
cia a prenos elektriny; dodávky elektriny; kon-
zultačné služby v oblasti distribúcie elektriny; 
distribúcia energie; dodávky plynu (distribúcia); 
dodávky tepla (distribúcia); expresné doručova-
nie tovarov; donáškové služby; donáška darče-
kov; informačné služby v oblasti prepravy tova-
rov; informačné služby týkajúce sa umiestňova-
nia tovarov; kontrola tovarov pred ich prepravou; 
poradenské služby v oblasti manipulovania s to-
varmi; nákladná doprava; sťahovanie; prenájom 
dopravných prostriedkov; osobná doprava; agen-
túrne služby na rezerváciu zájazdov; agentúrne 
služby v oblasti zabezpečovania prepravy osôb; 
letecká preprava cestujúcich; letecké odbavova-
cie služby; železničná preprava cestujúcich; au-
tobusová preprava; električková doprava; plavby 
výletnými loďami; objednávanie cestovných lís- 
 

tkov; rezervácie cestovných lístkov; rezervácie 
leteniek; organizovanie výletov; organizovanie 
exkurzií; počítačové informácie týkajúce sa re-
zervácií v doprave; poskytovanie on-line infor-
mácií o cestovaní; služby cestovných sprievod-
cov; poskytovanie informácií o cestovnej trase; 
informácie o cestovných poriadkoch; konzultácie 
v oblasti cestovania poskytované prostredníc-
tvom telefonických call centier a asistenčných li-
niek; konzultácie v oblasti plánovania cestov-
ných trás; služby aerolínií v oblasti prepravy ces-
tujúcich; taxi služba; služby vodičov; preprava 
tovarov; doručovanie tovarov; parkovanie auto-
mobilov (služby); úschova vozidiel; prenájom miest 
na kotvenie lodí; balenie a skladovanie tovarov; 
balenie darčekov; balenie potravín; služby col-
ných skladísk; dočasná úschova osobného majet-
ku; fyzické skladovanie elektronicky uložených 
údajov, dokumentov, digitálnych fotografií, hud-
by, obrazov, videa a počítačových hier; informač-
né služby týkajúce sa skladovania; poradenské 
služby týkajúce sa skladovania tovarov; prená-
jom baliacich strojov; prenájom skladísk; sklado-
vacie služby v skladoch; skladovanie energie a pa-
lív; vykladanie nákladov; prebaľovanie tovarov. 
41 - Vydavateľské služby (okrem vydávania re-
klamných textov); reportérske služby; vzdeláva-
nie; zábava; športová činnosť; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie vzdelávacích work-
shopov; organizovanie a vedenie hier (okrem re-
klamných); organizovanie a vedenie súťaží (ok-
rem reklamných); usporiadanie súťaží (okrem re-
klamných) prostredníctvom internetu; organizo-
vanie a vedenie zábavných a vzdelávacích kví-
zov; organizovanie zábavných a vzdelávacích 
výstav; hazardné hry; tvorba audio nahrávok; 
tvorba videonahrávok; fotografovanie; telesná vý-
chova; kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie 
športových súťaží; požičiavanie športového vý-
stroja (okrem dopravných prostriedkov); posky-
tovanie športovísk; tábory na športové sústrede-
nia; meranie času na športových podujatiach; 
prenájom športových plôch; služby knižníc; vý-
chova; prekladateľské služby; tlmočnícke služby. 
42 - Vývoj počítačového softvéru; počítačové prog-
ramovanie; a zavádzanie počítačových progra-
mov; vývoj počítačového hardvéru; hosťovanie 
na internetových stránkach; prenájom počítačo-
vého softvéru; prenájom počítačového hardvéru; 
poradenské a konzultačné služby a poskytovanie 
informácií v oblasti informačných technológií; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; pre-
vod (konverzia) počítačových programov alebo 
údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo doku-
mentov z fyzických médií na elektronické médiá; 
vedecké a technologické služby; lekársky a far-
maceutický výskum; predpovede počasia. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); re-
zervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie uby-
tovania v penziónoch; služby cestovných kance-
lárií pre rezervovanie ubytovania; prechodné uby-
tovanie; prenájom prechodného ubytovania; pre-
nájom turistických stanov; elektronické infor-
mačné služby v oblasti hotelov; konzultačné služ-
by v oblasti hotelových zariadení; hotelierske 
služby v letoviskách; mládežnícke nocľahárne (hos- 
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tely); ubytovanie pre zvieratá; požičiavanie stoli-
čiek, stolov, obrusov a nápojového skla; stravo-
vacie služby; dodávanie hotových jedál a nápo-
jov na objednávku (ketering); samoobslužné je-
dálne; závodné jedálne; podávanie jedál a nápo-
jov; pohostinstvá (služby); podávanie alkoholic-
kých nápojov; kaviarne (služby); reštaurácie (služ-
by); pizzerie (služby); bary (služby); bufety (rých-
le občerstvenie); čajovne (služby); kafetérie (služ-
by); vinárne (služby). 

(540) 

  
 

(591) čierna, zelená, oranžová, biela 
(732) Dráčik - DUVI SK s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bra-

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

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
  5479 104945 
10363   97103 
10417   98052 
38927 157056 
38928 157057 
38929 157055 
40575 157928 
40576 157930 
40579 157929 
40865 158406 
50239 163786 
50315 163810 
50351A 163719A 
50485 163628 
50586 164258 
50708 163934 
55296 166944 
55350 167282 
55447 166932 
65589 111382A 
    887-97 186499 
    974-97 187824 
  2161-97 188886 
  2322-97 187594 
  2340-97 188907 
  2690-97 188059 
  2691-97 188060 
  2695-97 188942 
  2731-97 188964 
  2786-97 190150 
  2864-97 187608 
  2958-97 189418 
  3001-97 189789 
  3016-97 188495 
  3019-97 182362 
  3061-97 188081 
  3063-97 188083 
  3138-97 188536 

3139-97 190707 
3154-97 190708 
3166-97 190710 
3172-97 189026 
3198-97 189030 
3254-97 189037 
3255-97 189038 
3256-97 189039 
3267-97 189043 
3286-97 189456 
3300-97 189061 
3304-97 189226 
3312-97 190160 
3315-97 191807 
3502-97 219021 
3536-97 189800 
3619-97 198421 
3621-97 198422 
3643-97 189134 
3655-97 188650 
3656-97 188651 
3736-97 191421 
3749-97 189496 
3757-97 190990 
3758-97 190991 
3762-97 190994 
3763-97 190995 
    40-98 189848 
    41-98 189849 
  899-98 204817 
2222-98 193556 
  668-2007 219384 
1153-2007 221869 
1156-2007 231790 
1157-2007 221112 
1158-2007 222001 
1159-2007 221493 
1160-2007 222002 

1162-2007 221114 
1163-2007 222003 
1333-2007 222041 
1448-2007 220900 
1565-2007 221448 
1595-2007 221786 
1633-2007 221131 
1640-2007 222051 
1641-2007 222052 
1642-2007 221467 
1654-2007 221474 
1664-2007 220496 
1665-2007 220497 
1729-2007 222699 
1791-2007 221592 
1795-2007 221593 
1796-2007 221594 
1797-2007 221595 
1876-2007 222701 
1946-2007 221612 
1967-2007 221842 
1971-2007 221843 
1994-2007 221619 
2030-2007 224774 
2051-2007 222081 
2099-2007 222825 
2100-2007 222351 
2101-2007 221889 
2106-2007 222096 
2107-2007 222097 
2108-2007 222098 
2264-2007 223505 
2269-2007 222827 
2306-2007 222125 
5692-2007 221040 
5816-2007 221210 
6038-2007 229580 
6039-2007 226323 

6078-2007 222199 
6089-2007 222132 
6096-2007 221687 
6108-2007 222200 
6257-2007 222210 
6258-2007 222211 
6259-2007 222212 
6260-2007 222213 
6261-2007 222214 
6262-2007 222215 
6336-2007 222232 
6337-2007 222233 
6361-2007 222237 
6414-2007 222246 
6415-2007 222247 
6489-2007 222253 
6493-2007 222958 
6494-2007 222959 
6495-2007 222960 
6496-2007 222961 
6497-2007 222962 
6498-2007 222963 
6500-2007 222965 
6504-2007 222969 
6513-2007 222630 
6518-2007 224337 
  244-2008 222767 
  286-2008 223383 
  424-2008 223446 
  710-2008 223212 
1246-2008 223387 
5043-2008 222670 
5044-2008 222671 
5172-2008 222683 
5173-2008 222684 
5197-2008 223291 
5199-2008 223679 
5842-2008 224420

 
 
 

(111) 97103 
(151) 26.9.1927 
(156) 26.9.2017 
(180) 26.9.2027 
(210) 10363 
(220) 26.9.1927 

 7 (511) 6 
(511) 6 - Zámky, kľučky, kľúče, zámkové kovania, oken-

né háky a upevňovadlá, okenné priečky, závory  
a skoby, pásové nosníky, žľabové nosníky, háky 
na klobúky a kabáty. 

(540) Union 
(732) Josiah Parkes & Sons Limited, Grower Street, 

Willenhall, West Midlands, GB; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 98052 
(151) 3.10.1947 
(156) 3.10.2017 
(180) 3.10.2027 
(210) 10417 
(220) 3.10.1947 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Automobily a ich konštrukčné súčiastky. 
(540) 

  
 

(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, 
Michigan 48326, US; 

(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 104945 
(151) 16.5.1928 
(156) 16.5.2018 
(180) 16.5.2028 
(210) 5479 
(220) 16.5.1928 

 7 (511) 3, 5 
(510) Lekárske antiseptické a dezodoračné zlúčeniny, 

prášok na zuby, zubné pasty, mastencový prášok, 
lekárske tabletky na odstraňovanie zlého trávenia 
a proti bolesti v krku, chladivý krém, soli do kú-
peľa. 

(540) 

  
(732) Johnson & Johnson, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu New Jersey, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
US; 

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

(111) 111382A 
(151) 21.1.1992 
(156) 28.11.2017 
(180) 28.11.2027 
(210) 65589 
(220) 28.11.1947 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Osobné automobily a z nich odvodené modi-

fikácie, náhradné diely a súčasti k nim, príslušen-
stvo a výstroj k nim, najmä závesné zariadenia, 
spojlery, liate disky kolies, vyklápacie strechy a streš-
né nosiče. 

(540) 

  
 

(732) ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 
293 60 Mladá Boleslav, CZ; 

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

 
 

(111) 157055 
(151) 9.11.1966 
(156) 9.11.2016 
(180) 9.11.2026 
(210) 38929 
(220) 9.11.1966 

 7 (511) 10, 25 
(510) Pančuchové výrobky, pletené ošatenie. 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) LOANA NANO MEDI s.r.o., Pod Kameněm 27, 
756 63 Krhová, CZ; 

 
 

(111) 157056 
(151) 9.11.1966 
(156) 9.11.2016 
(180) 9.11.2026 
(210) 38927 
(220) 9.11.1966 

 7 (511) 10, 25 
(510) Pančuchové výrobky, pletené ošatenie. 

(540) LOANA 
(732) LOANA NANO MEDI s.r.o., Pod Kameněm 27, 

756 63 Krhová, CZ; 
 
 

(111) 157057 
(151) 9.11.1966 
(156) 9.11.2016 
(180) 9.11.2026 
(210) 38928 
(220) 9.11.1966 

 7 (511) 10, 25 
(510) Pančuchové výrobky, pletené ošatenie. 
(540) 

  
 

(732) LOANA NANO MEDI s.r.o., Pod Kameněm 27, 
756 63 Krhová, CZ; 

 
 

(111) 157928 
(151) 8.3.1968 
(156) 5.9.2017 
(180) 5.9.2027 
(210) 40575 
(220) 5.9.1967 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Inhalačné prostriedky. 

(540) VICKS 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter  

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 157929 
(151) 8.3.1968 
(156) 5.9.2017 
(180) 5.9.2027 
(210) 40579 
(220) 5.9.1967 

 7 (511) 3, 5 
(511) 3 - Ústne vody, látky na odstránenie zápachu  

z úst a lotiony. 
5 - Laxatívne pilulky, zdravotné masti pri choro-
bách ako záškrt, nádcha, zápal pľúc, katar, zápal 
mandlí, bronchitída, bolesť v hrdle, čierny kašeľ, 
astma, spáleniny, odreniny, vyvrtnutia, bodnutie 
hmyzom, neuralgia, ekzém, mokvajúca vyrážka, 
svrbivé hemoroidy, opareniny a reumatické bo-
lesti; liečivý prípravok používaný pri liečení alebo 
prevencii nádchy a ochorení nosohltana; kvapky 
proti kašľu, antiseptiká, kloktadlá 

(540) VICK 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter  

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

 
 

(111) 157930 
(151) 8.3.1968 
(156) 5.9.2017 
(180) 5.9.2027 
(210) 40576 
(220) 5.9.1967 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Masť - prchavá (alebo gél). 

(540) VAPORUB 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter  

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

 
 

(111) 158406 
(151) 10.10.1968 
(156) 14.11.2017 
(180) 14.11.2027 
(210) 40865 
(220) 14.11.1967 

 7 (511) 9, 12, 13, 39, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne 

účely, prístroje a nástroje navigačné; t.j. prístroje 
a nástroje určené na prenášanie rozkazu, na me-
ranie a prístroje všeobecne používané pri riadení 
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické  
a prístroje a nástroje elektrické nezačlenené do 
iných tried; prístroje a nástroje na bezdrôtovú te-
legrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, 
optické vrátane premietačov obrazu a zväčšova-
cích prístrojov, prístroje a nástroje na váženie  
a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vráta-
ne signálnych píšťaliek; prístroje a nástroje urče-
né na kontrolné účely; prístroje a nástroje na úče-
ly záchranné a učebné; automaty uvádzané do 
činnosti hodením mince alebo známky, prístroje 
na záznam a reprodukciu hovoreného slova; za-
pisovacie pokladne a počítacie stroje vrátane 
kancelárskych a dierovacích strojov; hasiace prí-
stroje, špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, 
ktoré sú zaradené do tejto triedy. Elektromecha-
nické a elektrotermické prístroje a zariadenia.  
 

 

 Elektrotermické nástroje a prístroje, ako ručné 
elektrické zváračky, elektrické žehličky a pod., 
elektrické prístroje a zariadenia, ako: elektricky 
vyhrievané vankúše, elektricky vyhrievané odevy 
a súčasti odevov, elektrické ohrievače nôh, elek-
trické zapaľovače atď., elektromechanické zaria-
denia na domáce účely určené na čistenie, ako: 
elektrické vysávače prachu, leštiče parkiet a pod. 
12 - Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vo-
zidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre 
pozemné vozidlá; zariadenia na leteckú, lodnú  
a pozemnú dopravu. 
13 - Strelné zbrane, strelivo, náboje, výbušniny, 
ohňostroje, vrátane všetkých výrobkov na pyro-
technické účely. 
39 - Využívanie a poskytovanie služieb 
42 - Kontrolné a čistiace služby, pokiaľ ide o na-
tieranie a pokovovanie rúrok. 

(540) SCHLUMBERGER 
(732) Schlumberger Limited, 5599 San Felipe, Hous-

ton, TX 77056-2720, US; 
 
 

(111) 163628 
(151) 10.4.1978 
(156) 9.2.2018 
(180) 9.2.2028 
(210) 50485 
(220) 9.2.1978 

 7 (511) 4 
(511) 4 - Priemyselné oleje a tuky (s výnimkou jedlých 

olejov a tukov a éterických olejov), mazadlá, pa-
livá (vrátane pohonných látok do motorov), svie-
tivá. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, biela, zlatá 
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baa-

rermatte, 6340 Baar, CH; 
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 163719A 
(151) 6.7.1978 
(156) 29.11.2017 
(180) 29.11.2027 
(210) 50351A 
(220) 29.11.1977 
(510) Malé kanistry naplnené stlačeným vzduchom na 

plnenie pneumatík automobilov, pneumatiky, du-
še a materiály na opravu pneumatík. 

(540) BFGoodrich 
(732) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-

MENTS MICHELIN, 12, Cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, FR; 
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(111) 163786 
(151) 29.8.1978 
(156) 11.10.2017 
(180) 11.10.2027 
(210) 50239 
(220) 11.10.1977 

 7 (511) 24, 25, 35 
(510) Textilné tkaniny; posteľná a stolová bielizeň; pres-

tieradlá; obliečky na vankúše, prikrývky, uterá-
ky; textilné výrobky zahrnuté do tr. 24 na použi-
tie v domácnosti. Odevné artikle; vysoké topán-
ky, topánky a šľapky. Riadenie veľko- a maloob-
chodných podnikov. 

(540) JEEPERS 
(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, 

Michigan 48326, US; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 163810 
(151) 11.9.1979 
(156) 11.11.2017 
(180) 11.11.2027 
(210) 50315 
(220) 11.11.1977 

 7 (511) 1, 7, 11, 17, 19, 20 
(510) Látky odolné proti korózii zo syntetických mate-

riálov alebo plastických hmôt na napúšťanie po-
vrchov. Prístroje umývacie a separačné, čerpadlá 
a ventily z látok odolných proti korózii, časti prí-
strojov odolných proti korózii, proti účinkom 
chemickým a mechanickým ako sú prístroje ven-
tilačné, kryty a zariadenia odsávacie. Trubice vet-
racie a evakuačné, odsávacie komíny. Súpravy 
(garnisáže) zo syntetických alebo plastických 
hmôt s vlastnosťami samočistiacimi do pracích 
zariadení. Cementy na základe syntetických živíc 
odolné proti korózii a proti teplote. Nádrže zo 
syntetických alebo plastických hmôt. 

(540) CEILCOTE 
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velper-

weg 76, 6824 BM Arnhem, NL; 
 
 

(111) 163934 
(151) 5.1.1979 
(156) 19.7.2018 
(180) 19.7.2028 
(210) 50708 
(220) 19.7.1978 

 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; prostriedky na ničenie ras-
tlinných a živočíšnych škodcov. 

(540) SAVLON 
(732) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza 7001, 08933 New Brunswick, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 164258 
(151) 4.1.1980 
(156) 20.4.2018 
(180) 20.4.2028 
(210) 50586 
(220) 20.4.1978 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Nohavice pre mužov, ženy a deti. 
(540) 

  
 

(732) Levi Strauss & Co., spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, Levi's Plaza, 1155 Bat-
tery Street, San Francisco, California 94111, US; 

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

 
 

(111) 166932 
(151) 26.5.1988 
(156) 16.12.2017 
(180) 16.12.2027 
(210) 55447 
(220) 16.12.1987 
(510) Vína každého druhu. 

(540) CHATEAU RADYNĚ 
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 

Starý Plzenec, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Kříž a partneřis.r.o., CZ-110 00 

Praha 1, CZ; 
 
 

(111) 166944 
(151) 8.6.1988 
(156) 8.9.2017 
(180) 8.9.2027 
(210) 55296 
(220) 8.9.1987 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, 

hydina, zverina; mäsové výťažky, konzervovaná 
sušená a varená zelenina a ovocie; rôsoly, zavá-
raniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrá-
tane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky; kon-
zervované potraviny; zelenina naložená v octe. 

(540) PETER PAN 
(732) CONAGRA FOODS RDM, INC, 222 West Mer-

chandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167282 
(151) 2.6.1989 
(156) 28.10.2017 
(180) 28.10.2027 
(210) 55350 
(220) 28.10.1987 

 7 (511) 1 
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(511) 1 - Syntetické živice a plastické hmoty v prášku, 
v pastách alebo v tekutom stave na priemyselné 
účely. 

(540) 

  
 

(732) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda Center 
Bldg. 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, 
Osaka, JP; 

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

(111) 182362 
(151) 8.10.1998 
(156) 15.10.2017 
(180) 15.10.2027 
(210) 3019-97 
(220) 15.10.1997 
(442) 8.7.1998 
(450) 11.1.1999 

 7 (511) 3, 4, 5, 30, 32, 35 
(511) 3 - Prípravky bieliace a iné pracie produkty, prí-

pravky na čistenie a odmastenie, vodičky na vla-
sy, zubné pasty, krémy na tvár, krémy na pokož-
ku, farebné krémy na líčenie, kozmetické krémy, 
šampón tekutý. 
4 - Priemyselné oleje a tuky. 
5 - Dezinfekčné prípravky na hygienické účely, 
prípravky proti parazitom, vitamínové prípravky, 
polyopoterapeutické prípravky na oddialenie pre-
javov starnutia, potraviny biologické a dietetické, 
potraviny špeciálne pre chorých a rekonvalescentov. 
30 - Korenie. 
32 - Minerálne a sýtené vody. 
35 - Reklamná činnosť. 

(540) 

  
 

(732) NEWAYS, Inc., 2089 Neways Drive, Springvil-
le, UT 84663, US; 

 
 

(111) 186499 
(151) 20.7.1999 
(156) 21.3.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 887-97 
(220) 21.3.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 16, 41 
 
 
 

(511) 16 - Časopisy. 
41 - Vydavateľská a publikačná činnosť s výnim-
kou reklamných materiálov. 

(540) 

  
 

(732) HMH s. r. o., Tavarikova osada 39, 841 02 Brati-
slava, SK; 

 
 

(111) 187594 
(151) 19.10.1999 
(156) 14.8.2017 
(180) 14.8.2027 
(210) 2322-97 
(220) 14.8.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 3, 5 
(511) 3 - Šampóny, vlasové tonikum. 

5 - Homeopatické kvapky. 

(540) TRIAKTIVIN 
(732) VITAMED.SK s. r. o., 1. mája 45, 902 01 Pezinok, 

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

 
 

(111) 187608 
(151) 20.10.1999 
(156) 29.9.2017 
(180) 29.9.2027 
(210) 2864-97 
(220) 29.9.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 
(510) Voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické 

prípravky, vlasové vody, prípravky na starostli-
vosť o pokožku, mydlá a čistiace prípravky na 
osobné použitie, prípravky na starostlivosť o vla-
sy, toaletné potreby a zmesi vonných látok. 

(540) DKNY 
(732) Gabrielle Studio, Inc. a New York corporation, 

240 West 40th Street, New York, New York 10018, 
US; 

(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187824 
(151) 17.11.1999 
(156) 7.4.2017 
(180) 7.4.2027 
(210) 974-97 
(220) 7.4.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) GEORGE DICKEL 
(732) Diageo North America, Inc., 801 Main Ave, Nor-

walk, CT 06851, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 188059 
(151) 22.11.1999 
(156) 16.9.2017 
(180) 16.9.2027 
(210) 2690-97 
(220) 16.9.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 3, 5 
(511) 3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie 

a brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, kozme-
tické prípravky vrátane kozmetických prípravkov 
pre zvieratá. 
5 - Chemicko-farmaceutické prípravky, veteri-
nárske a hygienické prípravky, dezinfekčné prí-
pravky, prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, 
herbicídy, insekticídy, protiparazitické prípravky, 
prípravky na umývanie a čistenie zvierat. 

(540) LORD 
(732) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, 

Vilová 333/2, 460 02 Liberec, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188060 
(151) 22.11.1999 
(156) 16.9.2017 
(180) 16.9.2027 
(210) 2691-97 
(220) 16.9.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Prípravky na bielenie, pranie, prípravky na 

čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, myd-
lá, voňavkárske výrobky, vonné oleje, kozmetic-
ké prípravky, vlasové vody, zubné pasty. 

(540) EXTERON 
(732) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, 

Vilová 333/2, 460 02 Liberec, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188081 
(151) 22.11.1999 
(156) 20.10.2017 
(180) 20.10.2027 
(210) 3061-97 
(220) 20.10.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a látky. 

(540) OMELOSEC 
(732) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-151 85 

Södertälje, SE; 
 
 

(111) 188083 
(151) 22.11.1999 
(156) 20.10.2017 
(180) 20.10.2027 
(210) 3063-97 
(220) 20.10.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 
 

 7 (511) 12, 19, 20, 21 
(511) 12 - Lode a loďky z laminátov, lodné kostry z la-

minátov, člny laminátové, karosérie dopravných 
prostriedkov, batožinové nosiče na vozidlá. 
19 - Bazény z laminátov, strešné krytiny lamináto-
vé, stavby prenosné s výnimkou kovových, stajne. 
20 - Nábytok záhradný, nádoby z plastov. 
21 - Cisterny z laminátov. 

(540) 

  
 

(732) NOVOPLAST, výrobné družstvo, Galantská ces-
ta 590/369, 925 63 Dolná Streda, SK; 

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

(111) 188495 
(151) 14.12.1999 
(156) 14.10.2017 
(180) 14.10.2027 
(210) 3016-97 
(220) 14.10.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje. 

33 - Alkoholické nápoje všetkého druhu (s výnim-
kou piva). 
35 - Propagačná činnosť. 

(540) Radosť mať smäd 
(732) Vinársky závod Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 

902 20 Pezinok, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 188536 
(151) 14.12.1999 
(156) 24.10.2017 
(180) 24.10.2027 
(210) 3138-97 
(220) 24.10.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 
(510) Pivá všetkých druhov, anglické nadkvasené vrch-

né pivo, silné tmavé pivo. 

(540) THIRSTY MONK 
(732) Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľ-

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

 
 

(111) 188650 
(151) 15.12.1999 
(156) 11.12.2017 
(180) 11.12.2027 
(210) 3655-97 
(220) 11.12.1997 
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(310) 75/351.980 
(320) 4.9.1997 
(330) US 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Počítačový softvér na použitie v súvislosti s kom-

presormi, generátormi a tepelnými čerpadlami. 

(540) CAPSTONE 
(732) Capstone Turbine Corporation, 21211 Nordhoff 

Street, Chatsworth, California 91311, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188651 
(151) 15.12.1999 
(156) 11.12.2017 
(180) 11.12.2027 
(210) 3656-97 
(220) 11.12.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 7, 11 
(511) 7 - Turbogenerátory. 

11 - Tepelné čerpadlá. 

(540) CAPSTONE 
(732) Capstone Turbine Corporation, 21211 Nordhoff 

Street, Chatsworth, California 91311, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188886 
(151) 19.1.2000 
(156) 28.7.2017 
(180) 28.7.2027 
(210) 2161-97 
(220) 28.7.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 19 
(511) 19 - Asfaltové poťahy a nátery, asfaltové tmely, 

asfaltové spojivá a lepidlá, všetko určené na pok-
rývanie striech, na izoláciu proti vode a proti vlh-
kosti v tr.19. 

(540) BULLDOG 
(732) PALMER ASPHALT COMPANY, 196 West 5th 

Street, Bayonne, New Yersey 07002, US; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188907 
(151) 19.1.2000 
(156) 18.8.2017 
(180) 18.8.2027 
(210) 2340-97 
(220) 18.8.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 14 
(511) 14 - Hodinárske výrobky a iné chronometre. 

(540) MPM QUALITY 
(732) Jančár Miroslav, Ing., Kostolná-Záriečie 6, 913 04 

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

 
 

(111) 188942 
(151) 19.1.2000 
(156) 16.9.2017 
(180) 16.9.2027 
(210) 2695-97 
(220) 16.9.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 9, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 9 - Elektronická kancelárska a výpočtová technika. 

12 - Dvojstopové motorové vozidlá. 
35 - Reklamná a propagačná činnosť, prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností. 
37 - Oprava a údržba kancelárskej a reprodukč-
nej techniky a spotrebnej elektroniky. 
39 - Sprostredkovanie dopravy. 
40 - Viazanie kníh a ich konečné spracovanie. 
41 - Vydavateľská činnosť periodickej a neperio-
dickej tlače, školiaca činnosť. 
42 - Automatizované spracovanie údajov, pora-
denská činnosť, konzultačná činnosť v oblasti au-
tomatizovanej techniky, sadzba a zhotovovanie tla-
čiarenských predlôh. 

(540) DATALAN 
(732) DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04 Brati-

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

 
 

(111) 188964 
(151) 19.1.2000 
(156) 19.9.2017 
(180) 19.9.2027 
(210) 2731-97 
(220) 19.9.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 

nápoje, sirupy, práškové zmesi a iné prípravky na 
výrobu nápojov, ovocné šťavy a ovocné nápoje. 

(540) 

  
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover, NJ 07936, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 189026 
(151) 19.1.2000 
(156) 28.10.2017 
(180) 28.10.2027 
(210) 3172-97 
(220) 28.10.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 
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 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie. 

(540) SUBOXONE 
(732) Indivior UK Limited, 103-105 Bath Road, Slough 

SL1 3UH, GB; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 189030 
(151) 20.1.2000 
(156) 30.10.2017 
(180) 30.10.2027 
(210) 3198-97 
(220) 30.10.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Jedlé oleje a tuky vrátane masla a margarínu. 
(540) 

  
 

(591) biela, modrá, žltá, zelená, červená 
(732) Unilever BCS IP Nederland, Weena 455, 3013 

AL Rotterdam, NL; 
 
 

(111) 189037 
(151) 20.1.2000 
(156) 5.11.2017 
(180) 5.11.2027 
(210) 3254-97 
(220) 5.11.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Jedlé oleje a tuky, mliečne výrobky. 
(540) 

  
 

(591) žltá, hnedá, červená, modrá, bledomodrá, zelená, 
strieborná, biela, krémová, medová, bledozelená, 
bladohnedá 

(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter-
dam, NL; 

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

(111) 189038 
(151) 20.1.2000 
(156) 5.11.2017 
(180) 5.11.2027 
(210) 3255-97 
(220) 5.11.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Jedlé oleje a tuky, mliečne výrobky. 
(540) 

  
 

(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter-
dam, NL; 

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

(111) 189039 
(151) 20.1.2000 
(156) 5.11.2017 
(180) 5.11.2027 
(210) 3256-97 
(220) 5.11.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Jedlé oleje a tuky, mliečne výrobky. 
(540) 

  
 

(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter-
dam, NL; 

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

(111) 189043 
(151) 20.1.2000 
(156) 6.11.2017 
(180) 6.11.2027 
(210) 3267-97 
(220) 6.11.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Výrobky z papiera pre domácnosť a na hy-

gienické použitie, ako uteráky do kuchýň a kúpeľ-
ní, kuchynské zvitky, servítky, vreckovky, čistia-
ce a kozmetické servítky na tvár, toaletný papier. 
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(540) 

  
 

(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-
dená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 189061 
(151) 20.1.2000 
(156) 10.11.2017 
(180) 10.11.2027 
(210) 3300-97 
(220) 10.11.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 1, 2 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, poľnohospodárstvo 

okrem fungicídov, herbicídov a insekticídov, prí-
mesi do pôdnych hnojív, chemické látky na kon-
zervovanie potravín. 
2 - Kovové prášky na farbivá, ochranu drevín, po-
vrchovú úpravu kovov, na postreky vo vinohrad-
níctve. 

(540) 

  
 

(732) INSA, s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď, SK; 
 
 

(111) 189134 
(151) 20.1.2000 
(156) 11.12.2017 
(180) 11.12.2027 
(210) 3643-97 
(220) 11.12.1997 
(310) 75/306958 
(320) 11.6.1997 
(330) US 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 7 
(511) 7 - Kompresory. 

(540) CAPSTONE 
(732) Capstone Turbine Corporation, 21211 Nordhoff 

Street, Chatsworth, California 91311, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

 
(111) 189226 
(151) 27.1.2000 
(156) 10.11.2017 
(180) 10.11.2027 
(210) 3304-97 
(220) 10.11.1997 
(310) 123477 
(320) 27.6.1997 
(330) CZ 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 2, 16, 17 
(511) 2 - Antikorózne prostriedky. 

16 - Antikorózne obalové materiály, najmä oba-
lové fólie na báze plastov. 
17 - Antikorózne fólie z plastov. 

(540) 

  
(732) Northern Technologies International Corpora-

tion, 4201 Woodland, 55014 Circle Pines, Min-
nesota, US; 

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

(111) 189418 
(151) 16.2.2000 
(156) 8.10.2017 
(180) 8.10.2027 
(210) 2958-97 
(220) 8.10.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 1, 3, 5, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 35, 36, 
37, 41, 42 

(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 zvá-
ranie kovov; chemické látky na konzervovanie 
potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá používané 
v priemysle. 
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. 
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. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky to-
var a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, ho-
liace čepele, holiace strojčeky. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie;  
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papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na 
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre 
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kance-
lárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učeb-
né potreby okrem prístrojov; obalové materiály  
z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; hracie karty; typografické písmo; tlačia-
renské štočky a stereotypy. 
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiá-
lov nezahrnuté v iných triedach; koža zo zvierat; 
koža; surové kože; kufre a cestovné tašky; dážd-
niky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, pos-
troje a sedlárske výrobky. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky 
(nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trsti-
ny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, 
veľrybích kostích, mušlí, korytnačiny, jantáru, 
perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov  
a z plastov. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby ok-
rem nádob z drahých kovov alebo potiahnutých 
drahými kovmi; hrebene a špongie; kefy, štetky  
a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu 
kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová 
vlna a drôtenky, oceľové triesky; surové sklo  
a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníc-
tvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, bal-
dachýny, nepremokavé plachty, lodné plachty, 
vrecia a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem 
gumy z plastov; surové textilné vlákna. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na 
vianočný stromček. 
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina; mäsové výťažky; 
konzervované, sušené a tepelne spracované ovo-
cie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovoc-
né zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko  
a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; konzer-
vačné prostriedky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky a cukrovinky, zmr-
zliny; med, sirupy; kvasnice, prášky do pečiva; 
soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; 
korenie; šalátové dressingy; ľad. 
35 - Propagačné a obchodné riadenie. 
36 - Lízing recyklačných automatov vydávajú-
cich lístky alebo mince za vratné fľaše určené na 
recykláciu. 
37 - Stavebníctvo a opravy. 
41 - Školenie a vzdelávanie špecialistov na koz-
metiku a parfumériu, prednášky a semináre o sta-
rostlivosti o krásu, školenia o prevádzkovaní  
a povoľovaní návrhárstva, plány a činnosti týka-
júce sa obchodu, najmä vo vzťahu k trhu, propa-
gačnej činnosti a k školeniu a vedeniu personálu. 
42 - Prenájom recyklačných automatov vydáva-
júcich lístky alebo mince za vratné fľaše určené 
na recykláciu; stroje na vratné kovové a plastické 
fľaše; plechovky a prepravky vrátené na recyklá-
ciu, stroje na vracanie prepraviek a stroje na po-
dávanie fliaš; konzultácie na tému krása; konzul-
tácie o výžive; organizácia módnych prehliadok  
a predvádzanie kozmetiky, kozmetická liečba;  
 
 

služby týkajúce sa obchodu zaoberajúce sa krá-
sou; farmy na krásu a kozmetické výskumné in-
štitúty, rozvoj kozmetických prípravkov a voňa-
viek, prevádzkovanie a povoľovanie voňavkár-
skych a kozmetických obchodov a škôl spro-
stredkovaním technického, remeselného a orga-
nizačného know-how; konzultácie o prevádzko-
vaní a povoľovaní návrhárstva, plány a činnosti 
týkajúce sa obchodu, najmä vo vzťahu k trhu, 
propagačnej činnosti a k školeniu a vedeniu per-
sonálu; zaisťovanie potravín a nápojov; dočasné 
ubytovanie; lekárska starostlivosť, hygienická 
starostlivosť a starostlivosť o krásu; služby vete-
rinárne, poľnohospodárske; právne služby; vedec-
ký a priemyselný výskum; počítačové programo-
vanie; kadernícke salóny, služby týkajúce sa sta-
rostlivosti o zdravie a krásu, salóny krásy, pora-
denské a zastupiteľské služby v súvislosti so sa-
lónmi krásy; vedecký a priemyselný výskum; vý-
skum týkajúci sa starostlivosti o zuby a ústnu du-
tinu a poradenské služby; kúpele, farmaceutické 
a liečebné konzultácie; farmaceutické a liečebné 
využitie odbornosti a výskum. 

(540) PROCTER & GAMBLE 
(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) 189456 
(151) 16.2.2000 
(156) 7.11.2017 
(180) 7.11.2027 
(210) 3286-97 
(220) 7.11.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Herbicídy. 
(540) 

  
(732) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US; 

(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 189496 
(151) 16.2.2000 
(156) 23.12.2017 
(180) 23.12.2027 
(210) 3749-97 
(220) 23.12.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Cukrovinky, pečivo, sušienky, koláče, plnené 

pečivo, čokoládové pečivo. 
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(540) LOTTE CHOCOPIE 
(732) LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD, 23, 4KA, 

YANGPYUNG-DONG, YOUNGDEUNGPO-KU, 
SEOUL, KR; 

(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 189789 
(151) 20.3.2000 
(156) 10.10.2017 
(180) 10.10.2027 
(210) 3001-97 
(220) 10.10.1997 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Obalové a baliace materiály patriace do trie-

dy 16. 

(540) LINWRAP 
(732) LINPAC Packaging Limited, Linpac Wakefield 

Road, Featherstone, Pontefract, West Yorkshire 
WF7 5DE, GB; 

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

 
 

(111) 189800 
(151) 20.3.2000 
(156) 1.12.2017 
(180) 1.12.2027 
(210) 3536-97 
(220) 1.12.1997 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 37, 42 
(511) 37 - Stavebníctvo - vykonávanie inžinierskych, prie-

myselných, bytových, dopravných a občianskych 
stavieb. 
42 - Projektovanie inžinierskych, priemyselných, 
bytových, dopravných a občianskych stavieb. 

(540) 

  
 

(732) ELCON BRATISLAVA, a.s., Priekopy 20, 821 08 
Bratislava, SK; 

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

(111) 189848 
(151) 20.3.2000 
(156) 8.1.2018 
(180) 8.1.2028 
(210) 40-98 
(220) 8.1.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie na pou-

žitie pre ľudí. 

(540) ACTOS 
 
 

(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JP; 

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

 
 

(111) 189849 
(151) 20.3.2000 
(156) 8.1.2018 
(180) 8.1.2028 
(210) 41-98 
(220) 8.1.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie na pou-

žitie pre ľudí. 

(540) GLUSTIN 
(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 

Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JP; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 190150 
(151) 26.4.2000 
(156) 24.9.2017 
(180) 24.9.2027 
(210) 2786-97 
(220) 24.9.1997 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 1, 3, 5, 16, 17, 20 
(511) 1 - Chemické výrobky pre priemysel; lepidlá pre 

priemysel. 
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie 
a brúsenie; bieliace a iné prípravky na pranie  
a čistenie bielizne; kozmetické prípravky. 
5 - Dezinfekčné prostriedky. 
16 - Lepidlá kancelárske a pre domácnosť. 
17 - Plastové výrobky (lisované) ako polotovary, 
tesniace a izolačné hmoty. 
20 - Obalové nádoby z plastických hmôt. 

(540) 

  
 

(732) BANCHEM, s. r. o., Rybný trh 332/9, 929 01 
Dunajská Streda, SK; 

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

(111) 190160 
(151) 26.4.2000 
(156) 10.11.2017 
(180) 10.11.2027 
(210) 3312-97 
(220) 10.11.1997 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 6, 9 
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(511) 6 - Neopracované a čiastočne opracované oby-
čajné kovy a ich zliatiny; kotvy; nákovy, zvonce, 
valcované a liate stavebné materiály; koľajnicové 
a iné kovové materiály na železničné trate; reťaze 
(s výnimkou hnacích reťazí pre vozidlá); káble  
a drôty (neelektrické); drobný železiarsky tovar; 
kovové rúrky; sejfy (skrinky na klenoty) a pok-
ladnice; oceľové gule; konské podkovy; klince  
a skrutky; železiarske výrobky vyrobené z iných 
ako drahých kovov nezahrnuté v iných triedach, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, rudy. 
9 - Vedecké, námorné, geodezické elektrické apa-
ráty a prístroje (vrátane bezdrôtových), fotogra-
fické, filmové, optické, vážiace, meracie, signali-
začné, kontrolné (inšpekčné), na záchranu a učeb-
né aparáty a prístroje; aparáty na mince alebo že-
tóny; stroje s hlasovým výstupom; zapisovacie 
pokladnice; kalkulačné stroje; hasiace prístroje. 

(540) 

  
 

(732) Vacuumschmelze GmbH & Co. KG, Grüner Veg 37, 
Hanau, DE; 

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

(111) 190707 
(151) 19.5.2000 
(156) 24.10.2017 
(180) 24.10.2027 
(210) 3139-97 
(220) 24.10.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 
(510) Pivá všetkých druhov, anglické nadkvasené vrch-

né pivo, silné tmavé pivo. 

(540) SMÄDNÝ MNÍCH 
(732) Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľ-

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

 
 

(111) 190708 
(151) 19.5.2000 
(156) 27.10.2017 
(180) 27.10.2027 
(210) 3154-97 
(220) 27.10.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Hygienické výrobky pre ženy, najmä dámske 

vložky a tampóny, ochranné vložky do nohavi-
čiek a zdravotnícke nohavičky. 

(540) FLEXI-WINGS 
(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) 190710 
(151) 19.5.2000 
(156) 27.10.2017 
(180) 27.10.2027 
(210) 3166-97 
(220) 27.10.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 35, 37, 42 
(511) 35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 

37 - Sprostredkovanie inštalačných, montážnych 
a opravárenských služieb súvisiacich s technický-
mi projektmi, technológiami, know-how a licen-
ciami. 
42 - Poradenstvo v oblasti technických projektov, 
technológií, know-how, licencií vrátane sprostred-
kovania ich predaja, resp. nákupu, zastupovanie 
subjektov. 

(540) 

  
 

(732) TECHNOS ALFA, spol. s r. o., Kutlíkova 17, 
852 50 Bratislava, SK; 

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

(111) 190990 
(151) 22.5.2000 
(156) 23.12.2017 
(180) 23.12.2027 
(210) 3757-97 
(220) 23.12.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 30, 32 
(511) 30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, 

fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, 
karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marci-
pán, oblátky, pečivo, perníky, príchuti do kolá-
čov a zákuskov. 
32 - Nápojové zmesi a prášky. 

(540) DALIDA 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 190991 
(151) 22.5.2000 
(156) 23.12.2017 
(180) 23.12.2027 
(210) 3758-97 
(220) 23.12.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 30, 32 
(511) 30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, 

fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, 
karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán, 
oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a zá-
kuskov. 
32 - Nápojové zmesi a prášky. 
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(540) DELIKA 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 190994 
(151) 22.5.2000 
(156) 23.12.2017 
(180) 23.12.2027 
(210) 3762-97 
(220) 23.12.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 30, 32 
(511) 30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, 

fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, 
karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marcipán, 
oblátky, pečivo, perníky, príchuti do koláčov a zá-
kuskov. 
32 - Nápojové zmesi a prášky. 

(540) MODRÁ STUHA 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 190995 
(151) 22.5.2000 
(156) 23.12.2017 
(180) 23.12.2027 
(210) 3763-97 
(220) 23.12.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 30, 32 
(511) 30 - Cukrovinky, čokoláda, čokoládové nápoje, 

fondán, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, 
karamelky, kávové krémy, keksy, koláče, marci-
pán, oblátky, pečivo, perníky, príchuti do kolá-
čov a zákuskov. 
32 - Nápojové zmesi a prášky. 

(540) OVÁLKY 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 191421 
(151) 17.7.2000 
(156) 21.12.2017 
(180) 21.12.2027 
(210) 3736-97 
(220) 21.12.1997 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 9, 37, 41 
(511) 9 - Mechanické značky, elektrické informačné 

tabule, svetelné reklamné tabule. 
37 - Maľovanie a opravy reklamných a informač-
ných tabúľ. 
41 - Športové a výchovno-zábavné klubové služby. 
 
 

(540) 

  
(732) SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, Nám. Slobody 6, 

921 01 Piešťany, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 191807 
(151) 23.8.2000 
(156) 10.11.2017 
(180) 10.11.2027 
(210) 3315-97 
(220) 10.11.1997 
(442) 16.5.2000 
(450) 7.11.2000 

 7 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Čaje dietetické a medicinálne všetkých druhov 

pôvodom z Cejlónu. 
29 - Ovocie, byliny a rastliny sušené pôvodom  
z Cejlónu. 
30 - Čaje všetkých druhov vrátane ovocných, ras-
tlinných a bylinných - ovocné, rastlinné a bylinné 
arómy (okrem éterických olejov) pôvodom z Cej-
lónu. 

(540) 

  
 

(732) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 
Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 

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

(111) 193556 
(151) 15.12.2000 
(156) 25.8.2018 
(180) 25.8.2028 
(210) 2222-98 
(220) 25.8.1998 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 31, 32 
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(511) 31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; neupravené 
orechy a oriešky, najmä čerstvé a surové orechy 
a oriešky. 
32 - Nealkoholické nápoje a prípravky na prípra-
vu takýchto nápojov, práškové zmesi na prípravu 
nápojov ochutené ovocím, ovocné džúsy, sirupy. 

(540) SUNKIST 
(732) Sunkist Growers, Inc., 27770 N. Entertainment 

Drive, Valencia, California 91355, US; 
 
 

(111) 198421 
(151) 8.3.2002 
(156) 10.12.2017 
(180) 10.12.2027 
(210) 3619-97 
(220) 10.12.1997 
(442) 16.5.2000 
(450) 4.6.2002 

 7 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové nosiče 

všetkých druhov, softvér; disky magnetické, op-
tické a kompaktné. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä časopisy, 
katalógy, propagačné tlačoviny, periodiká. 
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, diplomov a reklamných ocenení na všet-
kých druhoch nosičov; reklamné texty; reklama; 
činnosť reklamnej agentúry. 
41 - Súťaže; organizovanie čitateľských vedomos- 
tných, športových a náučných súťaží; vydávanie 
s výnimkou reklamných materiálov, usporadúva-
nie výstav a predvádzacích akcií, výchovná a zá-
bavná činnosť. 

(540) 

  
 

(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 
Bratislava, SK; 

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

(111) 198422 
(151) 8.3.2002 
(156) 10.12.2017 
(180) 10.12.2027 
(210) 3621-97 
(220) 10.12.1997 
(442) 16.5.2000 
(450) 4.6.2002 

 7 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové nosiče 

všetkých druhov, softvér; disky magnetické, op-
tické a kompaktné. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä časopisy, 
katalógy, propagačné tlačoviny, periodiká. 
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, diplomov a reklamných ocenení na všet-
kých druhoch nosičov; reklamné texty; reklama; 
činnosť reklamnej agentúry. 
 

41 - Súťaže; organizovanie čitateľských vedo-
mostných, športových a náučných súťaží; vydá-
vanie s výnimkou reklamných materiálov, uspo-
radúvanie výstav a predvádzacích akcií, výchov-
ná a zábavná činnosť. 

(540) AUTO MOTOR A ŠPORT 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

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

 
 

(111) 204817 
(151) 15.12.2003 
(156) 9.4.2018 
(180) 9.4.2028 
(210) 899-98 
(220) 9.4.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 2.3.2004 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Papierové servítky. 

(540) SÉRIA 100 
(732) VOSP, spol. s r.o., Budovateľská 48, 080 01 Pre-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219021 
(151) 16.8.2007 
(156) 27.11.2017 
(180) 27.11.2027 
(210) 3502-97 
(220) 27.11.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 4.10.2007 

 7 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso, hydina, ryby, zverina, mäsové výťažky, 

konzervy s ovocím, s rybami, so zeleninou, mä-
sové konzervy, sušená a varená zelenina a ovocie, 
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne 
výrobky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje  
a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové ná-
hradky, múka a obilné výrobky určené na ľudskú 
výživu vrátane ovsených vločiek a podobne, ná-
poje z kávy, kakaa alebo čokolády, chlieb, suchá-
re, med, sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, 
horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky. 
32 - Pivo, nealkoholické pivo, minerálne vody, 
šumivé a iné nealkoholické nápoje, ovocné šťavy 
a nápoje z ovocných štiav. 

(540) DALI 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219384 
(151) 11.10.2007 
(156) 10.4.2017 
(180) 10.4.2027 
(210) 668-2007 
(220) 10.4.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 
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 9 (511) 7, 8, 11, 19, 20, 21, 24, 27 
(511) 7 - Stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie 

stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; 
súkolesia, prevody a ich časti okrem súkolesí  
a prevodov do pozemných vozidiel; poľnohospo-
dárske náradie okrem náradia na ručný pohon; 
liahne; brúsky (ako stroje); brúsne stroje; dávko-
vače lepiacej pásky ako stroje; dierovače, dier-
kovacie stroje; dlabačky (stroje), dopravníky ako 
stroje; drevoobrábacie stroje; drviace stroje; fré-
zovačky (stroje); hrabacie stroje (hrabačky); li-
sovacie stroje; lúpačky (stroje na lúpanie); ručné 
nástroje a náradie na iný než ručný pohon; ná-
stroje ako časti strojov; nástrojové brúsky, stroje 
na ostrenie; odsávacie stroje na priemyselné úče-
ly; ohýbačky ako stroje; píly (stroje); rezacie 
stroje; sústruhy (obrábacie stroje); umývačky ria-
du; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradia; brúsne nástro-
je; dierovače (ručné nástroje); kladivá (ručné ná-
stroje); kľúče (ručné nástroje), nástroje na reza-
nie, sekanie, krájanie (ručné náradie); nástrojové 
brúsky, nástroje na ostrenie; nebožiece (ručné 
nástroje); nože, listy píly, radlice (ručné nástroje 
a náradie); nástroje na orezávanie (ručné nástro-
je); perforovačky (ručné nástroje); pilníky (ná-
stroje); rašple (ručné nástroje); razidlá (ručné ná-
stroje); ručné vŕtačky (ručné nástroje); rydlá 
(ručné nástroje); uholníky (ručné nástroje); hlavy 
na upínanie vrtákov (ručné nástroje); vrtáky, hro-
ty (ručné nástroje). 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, parné 
kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, 
vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; chlad-
ničky; kuchynské sporáky; mikrovlnné rúry; 
mraziace zariadenia, mrazničky; pece, sporáky, 
piecky; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové rú-
ry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; ne-
kovové prenosné stavby; pomníky okrem kovo-
vých; parketová dlážka; dosky (stavebné drevo); 
dosky, latky; drevené dlážky; drevené dyhy; dre-
vené obloženia; opracované drevo; pílené drevo; 
spracované drevo; stavebné drevo; drevo ako po-
lotovar; dvere s výnimkou kovových; dverové 
prahy s výnimkou kovových; dverové rámy s vý-
nimkou kovových; dyhové drevo; drevené dyhy; 
hranoly; okenice s výnimkou kovových; okenné 
rámy s výnimkou kovových; parketové výlisky; 
parkety (parketové podlahy); preglejka; tvárne 
drevo; výplne dverí s výnimkou kovových. 
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; výrobky 
(nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trsti-
ny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, 
veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, 
perlete, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov  
a z plastov; vysoké stoličky pre deti; detské 
ohrádky; divány, pohovky; dosky, poličky na pí-
sacie stroje; drevené alebo plastové skrinky; dre-
vené hrany a kostry na nábytok; snímateľné kryty 
na drezy; nekovové kľučky na dvere; nekovové 
dverové obloženia; dvierka na nábytok, chaise 
longue (typ čalúneného kresla); interiérové lame-
lové žalúzie a rolety; kancelársky nábytok; karto-
tékové skrine; knižnicové police; koľajnice na 
záclony a závesy; kolieska na nábytok s výnim-
kou kovových; kolísky, komody, zásuvkové kon-
tajnery, bielizníky; flotačné kontajnery s výnim- 
 

kou kovových; nekovové koše; prútené koše; 
kreslá; krúžky na záclony; stojany na kvety; la-
vičky (nábytok); ležadlá (rozkladacie); plastové 
lišty na nábytok; lôžkoviny s výnimkou posteľnej 
bielizne; posteľné matrace; matrace, nie na lekár-
ske účely; mobiliár (dekoračné prenosné predme-
ty ako doplnok nábytku); kovový nábytok; škol-
ský nábytok; nádoby z dreva alebo z plastu; no-
vinové stojany; obloženie alebo ozdoby na náby-
tok s výnimkou kovových; hlavové opierky ako 
časti nábytku; paravány, zásteny (nábytok); pás-
ky z dreva; písacie stoly; podhlavníky; podstavce 
na kvety; podstavce, kostry, stojany na počítače; 
podušky; police, stojany; drevené kostry postelí; 
vodné postele s výnimkou postelí na lekárske 
účely; posteľové vybavenie s výnimkou kovové-
ho; pracovné stoly, hoblice; príborníky; príslu-
šenstvo nábytku s výnimkou kovového; prútený 
tovar, košikársky tovar; pružinové matrace; pul-
ty, stoly; regály; registračné skrine, kartotečné 
skrine; okenné interiérové rolety (nábytkové vy-
bavenie); rolety z tkaného dreva (nábytkové vy-
bavenie); sedadlá, servírovacie stolíky; sofy; sto-
jany na dáždniky; stojany na kabáty; stojany na 
uteráky (nábytok); stoličky; stolíky pod počítače; 
stoly patriace do tejto triedy; taburetky; toaletné 
stolíky; tyče na záclony; umelecké diela z dreva, 
vosku, sadry alebo plastov; skrinky s umývadlom 
(nábytok); vankúše; vešiaky na šaty; vitríny; zá-
clonové koľajnice. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem ma-
liarskych; 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; 
potreby pre domácnosť; žehliace dosky; kuchyn-
ské dosky na krájanie; dózy na čaj; drevené ved-
rá, kade; drôtenky na čistenie; drôtenky na použi-
tie v kuchyni; porcelánové držadlá; držiaky na 
mydlo; držiaky na sviece; držiaky na špáradlá; 
džbány; ešusy (poľná jedálna miska); figuríny  
z porcelánu, terakoty alebo zo skla; fľaše; formy 
na ľadové kocky; kuchynské formy na pečenie; 
formy na pečivo; formy na prípravu jedál; formy 
na zákusky a koláče; fritézy s výnimkou elektric-
kých; stojany na grily; grily, rošty (potreby na 
opekanie); gumový zvon na čistenie odpadových 
potrubí; háčiky; handry na čistenie; handry na 
umývanie dlážky; hrebene; hrnce, hrnčeky; hrn-
čiarsky tovar; jedálenské súpravy; jednorazové 
taniere; neelektrické kanvice; neelektrické kanvi-
ce na kávu; kanvičky; kanvy; karafy; kastróly; 
kávovary s výnimkou elektrických; kávové filtre 
s výnimkou elektrických; ručné kávové mlynče-
ky; kávové súpravy; kefársky tovar; kefky na 
umývanie riadu; kefy na čistenie nádrží a nádob; 
kefy na obuv; kefy na umývanie riadu; keramika 
na použitie v domácnosti; pracháče na koberce 
(ručné nástroje); koreničky; koše na použitie  
v domácnosti; košíky na chlieb na použitie v do-
mácnosti; kotlík (hrniec), kovové zásobníky na 
papierové uteráky, utierky; krájače cesta; krčahy; 
krištáľ (výrobky z krištáľového skla); kuchynské 
hrnce; kuchynské nádoby, kuchynský riad; ku-
chynský riad okrem príborov; kvetináče; kvetní-
ky; vedierka na ľad; lieviky; likérové súpravy;  
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lopatka a zmeták na omrvinky; lopatky na záku-
sky; lyžice na obúvanie, obuváky; lyžice, vare-
chy na miešanie (kuchynské predmety); masel-
ničky; mechanické metly; metly; miešacie stroje 
pre domácnosť s výnimkou elektrických; miešače 
s výnimkou elektrických na použitie v domác-
nosti; misky; misky na polievku; misy; ozdobné 
stolové misy; misy na zeleninu; ručné mixéry, 
šejkre; ručné mlynčeky pre domácnosť; ručné 
mlynčeky na korenie; mopy; naberačky; kuchyn-
ské naberačky; nádoby na chlieb; smetné nádoby; 
nádoby na ľad; nádoby na odpadky, koše na sme-
ti; nádoby na použitie v domácnosti alebo v ku-
chyni; nádoby na smeti; napínacie rámy; napína-
če na obuv; napínače na oblečenie; napínače na 
obuv, kopytá; obaly na mydlo; formy na pečenie 
oblátok s výnimkou elektrických; obuváky; od-
kladacie stojany na nože; otvárače na fľaše; 
ozdobné črepníky s výnimkou papierových; níz-
ke panvice; panvice na smaženie; papierové ta-
niere; piknikové koše (s riadom); poháre, šálky, 
hrnčeky na pitie; pivové poháre; podnosy (tácne); 
podnosy na použitie v domácnosti; papierové pod-
nosy na použitie v domácnosti; poháre na ovocie; 
poháriky; papierové poháriky alebo z plastických 
hmôt; pokrievky; uzávery na pokrievky; poliev-
kové misy; porcelán; porcelánové ozdoby, deko-
rácie; potreby na varenie a pečenie okrem elek-
trických; prachovky; prachovky na nábytok; lis 
na cesnak (kuchynská potreba); príchytky na 
obrúsky; prstencové a tyčové vešiaky na uteráky; 
rajnice na pečenie, varenie (nie elektrické); ko-
vové ražne na použitie v kuchyni; riad (porcelá-
nový alebo hlinený); stojany na rošty na opeka-
nie; leštiace rukavice; napínače na rukavice; ru-
kavice pre domácnosť; záhradnícke rukavice; se-
kací nôž (kuchynský nástroj), schránky na chlieb; 
sitá pre domácnosť; sklenené poháre; maľované 
výrobky zo skla; sochy z porcelánu, terakoty ale-
bo skla; soľničky; sošky z porcelánu, terakoty 
alebo skla; stojany na štetky na holenie; stolové 
stojany na olej a ocot; strúhadlá pre domácnosť; 
súpravy kuchynského riadu; sušiaky na bielizeň; 
svietniky; šalátové misy; škatuľky na pečivo 
(keksy); šľahače pre domácnosť s výnimkou elek-
trických; šľahače s výnimkou elektrických; špá-
radlá; držiaky na špongie; špongie na použitie  
v domácnosti; špongie na umývanie; štipce na 
bielizeň; vývesné štíty z porcelánu alebo zo skla; 
papierové tácky; taniere; termosky; termosky na 
jedlo; tlakové hrnce s výnimkou elektrických; 
tlakové varáky s výnimkou elektrických; toaletné 
kufríky s toaletnými potrebami; toaletné pomôc-
ky; dávkovače toaletného papiera; zásobníky na 
kotúčový toaletný papier; tortové lopatky; troj-
nožka (kuchynská potreba); tyčové a prstencové 
vešiaky na uteráky; váľky na cesto; varešky (ku-
chynské nástroje); vázy; vedrá; viacramenné sviet-
niky; vrecká na cukrovinky; výtokové hubice; 
vývrtky; záchodové kefy; sklenené zátky. 
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú za-
hrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a po-
krývky na stôl, plátenná bielizeň; posteľná bieli-
zeň; lôžkoviny (bielizeň); obrusy s výnimkou pa-
pierových; povlaky na matrace (posteľná bieli-
zeň); textilné uteráky; textilné uteráky a utierky 
na tvár. 
 
 

27 - Koberce; predložky, koberčeky; rohože, ro-
hožky; linoleum a iné podlahové krytiny; tapety 
okrem textilných; dverové rohožky; kúpeľňové 
predložky (rohožky). 

(540) 

  
 

(591) žltá, hnedá 
(732) WHITEWINE s.r.o., Púchovská 6, 831 06 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 220496 
(151) 11.2.2008 
(156) 10.9.2017 
(180) 10.9.2027 
(210) 1664-2007 
(220) 10.9.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 8 
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradia. 
(540) 

  
 

(591) červená 
(732) Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, 

036 01 Martin, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 220497 
(151) 11.2.2008 
(156) 10.9.2017 
(180) 10.9.2027 
(210) 1665-2007 
(220) 10.9.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 8 
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradia. 
(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, 

036 01 Martin, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 220900 
(151) 12.3.2008 
(156) 2.8.2017 
(180) 2.8.2027 
(210) 1448-2007 
(220) 2.8.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 6, 11, 17, 19 
(511) 6 - Komíny, kovové dymovody, kovové komíno-

vé rúry, podložky (kovové), kovové potrubia 
ústredného kúrenia, kovové kusy na potrubia, 
rošty (kovové). 
11 - Kozuby, kozuby (domové), grily (prístroje 
na pečenie), kachle, komínové dúchadlo, ventilá-
tor, konštrukcie pecí, kotlové rúry vykurovacích 
kotlov, výhrevné kotly, kovové mriežky ako 
ochrana pred kachľami alebo kozubom, cement 
do pece, rošty do pece, tvarovky do pece, pece, 
sporáky, piecky, pecové popolníky, pekáč, ostrý 
rošt, potrubné kohútiky a kohúty, ražne, rošty do 
pecí, vykurovacie telesá. 
17 - Izolačné žiaruvzdorné materiály, platne (az-
bestové). 
19 - Komínové rúry, dymovody, komínové nad-
stavce s výnimkou kovových, komínové rúry ne-
kovové, komíny, dymovody s výnimkou kovo-
vých. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) J & R INSPIRE, spol. s r.o., Terézie Vanso- 

vej 9489/18D, 960 01 Zvolen, SK; 
 
 

(111) 221040 
(151) 12.3.2008 
(156) 22.6.2017 
(180) 22.6.2027 
(210) 5692-2007 
(220) 22.6.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511) 9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektro-

nické publikácie najmä s obsahom reportáží, správ, 
informácií; elektronické zoznamy a adresáre; 
elektronicky šírené informačné materiály, časo-
pisy, knihy, obchodné a odborné publikácie. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodic-
ká a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, 
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, 
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, 
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske vý-
robky; propagačné materiály a predmety z papie-
ra, najmä brožúry, letáky, odtlačky; obalový ma-
teriál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské 
typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; gra-
fické znaky, grafické zobrazenia, grafiky. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch pre zákazní-
kov; multimediálna reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; prenájom reklamného času vo  
 
 

všetkých komunikačných prostriedkoch; prená-
jom reklamných plôch; reklama; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; organizo-
vanie výstav na obchodné a reklamné účely; prí-
prava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie ob-
chodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vy-
dávanie reklamných materiálov; vydávanie re-
klamných alebo náborových textov; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; uverej-
ňovanie reklamných textov; konzultačná a pora-
denská činnosť v oblasti obchodu; spracovanie 
textov; prieskum trhu; reprografie dokumentov; 
kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpe-
čovanie novinového predplatného pre predplati-
teľov; zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; nábor zamestnancov, obchodné spro-
stredkovanie služieb uvedených v triede 41. 
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 
prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová 
služba; počítačová komunikácia; komunikácia 
prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie 
správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na in-
ternete. 
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných  
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a in-
formácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie 
v uvedených činnostiach. 
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské 
všetkých druhov. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov; fotografovanie, 
fotografická reportáž; reportérske služby; organi-
zovanie odborných akcií, školení, kurzov, pred-
nášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; 
usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, 
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, od-
borných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, 
publikácií, správ a informácií, zvukových a au-
diovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna 
činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; uspo-
radúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov 
a spoločenských akcií; tvorba počítačovej grafi-
ky; poskytovanie elektronických publikácií (on-
line) bez možnosti kopírovania; organizovanie 
lotérií. 

(540) 

  
 

(591) bledo zelená, tyrkysová, čierna 
(732) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievoz- 

ská 14, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(111) 221112 
(151) 31.3.2008 
(156) 27.6.2017 
(180) 27.6.2027 
(210) 1157-2007 
(220) 27.6.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, 

prílohy, periodiká a elektronické nosiče informá-
cií všetkých druhov. 
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, 
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ro-
čenky, prílohy a papierové nosiče informácií 
všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; 
reklamné a propagačné materiály, letáky, pros-
pekty, polygrafické výrobky všetkých druhov. 
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo 
podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spra-
covanie a vydávanie reklamných alebo náborových 
textov; obchodné poradenstvo; prenájom reklam-
ných priestorov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky); vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov; hospodárske, 
ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek to-
varov; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; zasielanie reklamných materiálov zá-
kazníkom; reklama. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
sym-pózií; výroba rozhlasových a televíznych 
programov a relácií; výroba rozhlasových a tele-
víznych reklamných blokov; výroba informač-
ných blokov; vydavateľská činnosť; prenájom  
a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, pe-
riodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej  
a v elektronickej forme; prenájom a publikovanie 
rubrík, článkov v papierovej a v elektronickej 
forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organi-
zovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podu-
jatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti 
vydávania časopisov a nosičov informácií všet-
kých druhov; poskytovanie elektronických publi-
kácií online (bez možnosti kopírovania); pora-
denstvo v oblasti poskytovania elektronických 
publikácií online (bez možnosti kopírovania). 
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových strá-
nok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz 
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo 
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových 
stránok (webových) pre zákazníkov a poraden-
stvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elek-
tronickej forme. 

(540) TREND TOP 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 221114 
(151) 31.3.2008 
(156) 27.6.2017 
(180) 27.6.2027 
(210) 1162-2007 
(220) 27.6.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 35, 42 
(511) 35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; 

rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo 
podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spra-
covanie a vydávanie reklamných alebo náborových 
textov; obchodné poradenstvo; prenájom reklam-
ných priestorov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov; hospodárske, 
ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek to-
varov; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; zasielanie reklamných materiálov zá-
kazníkom; reklama. 
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových strá-
nok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz 
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo 
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových 
stránok (webových) pre zákazníkov a poraden-
stvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elek-
tronickej forme. 

(540) TREND ANALYSES 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221131 
(151) 15.4.2008 
(156) 3.9.2017 
(180) 3.9.2027 
(210) 1633-2007 
(220) 3.9.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 32, 33 
(511) 32 - Medové nealkoholické nápoje; nápoje neal-

koholické. 
33 - Medovina; alkoholické nápoje s výnimkou 
piva; destilované nápoje; liehoviny; likéry. 

(540) VČELOVINA 
(732) Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smoleni-

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

 
 

(111) 221210 
(151) 15.4.2008 
(156) 16.7.2017 
(180) 16.7.2027 
(210) 5816-2007 
(220) 16.7.2007 
(310) 449033 
(320) 13.6.2007 
(330) CZ 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 
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 9 (511) 30, 35, 41 
(511) 30 - Pekárenské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé 

pečivo sladké aj slané, cukrárenské výrobky, ka-
kaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne, 
krémy a polevy, cukrovinky, výrobky z obilovín, 
cereálne výrobky. 
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná a inzertná činnosť, poskytovanie obchodných 
informácií, distribúcia tovarov na reklamné účely 
najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva. 
41 - Výchovná a vzdelávacia činnosť, školenia, 
kultúrne a športové aktivity, usporadúvanie súťa-
ží pre verejnosť. 

(540) 

  
 

(591) žltá, modrá, hnedá, biela, zelená, fialová 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221448 
(151) 15.4.2008 
(156) 22.8.2017 
(180) 22.8.2027 
(210) 1565-2007 
(220) 22.8.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 5, 9, 16, 35, 41, 42, 44 
(511) 5 - Čistiace prípravky na kontaktné šošovky, roz-

toky na kontaktné šošovky. 
9 - Okuliare, okuliare slnečné, rámy na okuliare, 
sklá na okuliare, retiazky na okuliare, kontaktné 
šošovky, ďalekohľady, ochranné okuliare na špor-
tové účely, optické prístroje a nástroje, optické 
sklo, optické výrobky, puzdrá na okuliare, puzdrá 
na kontaktné šošovky, zväčšovacie sklá, lupy, 
očné protézy, špeciálne šošovky na okuliare. 
16 - Časopisy, knihy, publikácie. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 
prieskum trhu a verejnej mienky, organizovanie 
výstav na obchodné a reklamné účely, reprogra-
fia dokumentov, sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 35, 41, 42 a 44. 
41 - Výchova a vzdelávanie študentov, zabezpe-
čovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych za-
mestnancov a odborných zamestnancov v zdra-
votníctve, vzdelávanie v oblasti očnej mikrochi-
rurgie, organizovanie a vedenie odborných kur-
zov, seminárov, konferencií, organizovanie špor-
tových, kultúrnych a spoločenských podujatí, pub-
likačná činnosť, vydávanie periodických a nepe-
riodických publikácií s výnimkou reklamných  
a náborových. 
42 - Refrakčné skúšky, činnosť refrakčného cen-
tra, aplikácia kontaktných šošoviek na základe 
zodpovedajúcich vyšetrení, oftalmologické a op-
tometrické služby obsiahnuté v tejto triede, kon-
zultačná a poradenská činnosť v oblasti meracej,  
 

prístrojovej, laboratórnej a inštrumentačnej tech-
niky, optické práce a služby očnej optiky, služby 
optika, tvorba softvéru. 
44 - Prevádzkovanie neštátnych zdravotníckych 
zariadení, lekárske služby, kompletná oftalmolo-
gická starostlivosť, poskytovanie ambulantnej 
zdravotníckej starostlivosti, poskytovanie jedno-
dňovej zdravotnej starostlivosti a viacdňovej ús-
tavnej starostlivosti, poskytovanie lôžkovej zdra-
votníckej starostlivosti, základná a špecializova-
ná starostlivosť, diagnostická a liečebná starost-
livosť, preventívna starostlivosť, špecializované 
očné vyšetrenia a predpisy okuliarov, očná opti-
ka, poskytovanie odborných zdravotníckych slu-
žieb, psychologické poradenstvo a diagnostika, 
operácie šedého zákalu, očná škôlka. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(732) OFTAL s. r. o., Stavebná 6, 974 01 Banská Bys-

trica, SK; 
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 221467 
(151) 15.4.2008 
(156) 5.9.2017 
(180) 5.9.2027 
(210) 1642-2007 
(220) 5.9.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 16, 35, 39, 41, 43 
(511) 16 - Knihy; brožované knihy, brožúry; noviny; 

periodiká, časopisy; tlačoviny; príručky; pros-
pekty; katalógy; reklamné tabule z papiera, kar-
tónu alebo z lepenky; pútače z papiera alebo le-
penky; publikácie; záložky, stužky do kníh; vy-
učovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a za-
riadení; školské potreby, papier, písacie potreby; 
zošity; poznámkové zošity; kancelárske potreby  
s výnimkou nábytku; papierové obaly na spisy; 
predtlače; tlačivá, formuláre; zoznamy; pohľad-
nice; fotografie; baliaci papier; lepenkové alebo 
papierové škatule; obaly, puzdrá a stojany na uve-
dené tovary patriace do tejto triedy. 
35 - Maloobchodné služby s počítačmi a ich prí-
slušenstvom, telekomunikačnými prístrojmi a za-
riadeniami, kancelárskymi potrebami, papiernic-
kým tovarom, tlačovinami, knihami, papierový-
mi výrobkami, obalmi; reklamné agentúry; onli-
ne reklama v počítačovej komunikačnej sieti; zá-
sielkové reklamné služby; rozširovanie, zasiela-
nie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, 
prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklam- 
ných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzo-
riek tovaru; služby súvisiace s návrhom a úpravou 
reklamných materiálov patriace do tejto triedy; 
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vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; vydávanie reklamných alebo náborových tex-
tov; uverejňovanie reklamných textov; príprava 
inzertných stĺpcov; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vylepovanie plagátov; aranžova-
nie výkladov; komerčné informačné kancelárie; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; zbieranie a zoraďovanie údajov do počí-
tačových databáz; vedenie kartoték v počítači; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch pre zákazníkov; výber osôb pomocou psy-
chologických testov; personálne poradenstvo; spros-
tredkovateľne práce; nábor zamestnancov; profe-
sionálne, odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; pomoc a poradenstvo pri riadení  
a vedení obchodnej činnosti; poskytovanie po-
moci pri riadení, vedení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; poradenské služby v oblasti 
obchodného alebo podnikateľského riadenia; po-
sudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo; 
obchodný manažment v oblasti umenia; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; marketingové 
štúdie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi 
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostre-
dím; služby outsourcingu; poradenské, konzultačné 
a informačné služby týkajúce sa uvedených slu-
žieb; obchodné sprostredkovanie uvedených slu-
žieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 39, 41 a 43. 
39 - Rezervácia dopravy, organizovanie ciest, vý-
letov, sprevádzanie turistov. 
41 - Jazykové kurzy; vyučovanie, vzdelávanie; in-
formácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické 
informácie; pomoc, poradenstvo pri výbere, voľ-
be povolania, poradenstvo v oblasti vzdelávania; 
skúšanie, preskúšavanie ako pedagogická činnosť; 
diaľkové štúdium; korešpondenčné kurzy; škole-
nie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizo-
vanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie sympózií; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
nizácia a vedenie dielní na výučbu; organizova-
nie predstavení - manažérske služby; detské škôl-
ky; detské jasle, spojené s vyučovaním, vzdelá-
vaním; výchovno-zábavné klubové služby; orga-
nizovanie vedomostných alebo zábavných súťa-
ží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie a vedenie besied; vydava-
teľská činnosť; vydávanie, písanie a zverejňova-
nie textov a tlačovín s výnimkou reklamných 
alebo náborových; formátovanie textov s výnim-
kou na reklamné účely; vydávanie kníh; organi-
zovanie a vedenie autogramiád; elektronická vy-
davateľská činnosť; online vydávanie kníh a ča-
sopisov v elektronickej forme; poskytovanie elek-
tronických publikácií online bez možnosti stiah-
nutia, kopírovania; elektronická edičná činnosť  
v malom - DTP služby; knižnice - požičovne 
kníh; služby pojazdných knižníc; prekladateľské 
služby; tlmočenie posunkovej reči; výroba roz-
hlasových a televíznych programov; výroba, tvor-
ba videofilmov; nahrávanie na videopásky; stri-
hanie videopások; požičiavanie, prenájom video-
pások; služby na oddych a rekreáciu; informácie  
 

o možnostiach rekreácie; poradenské, konzultač-
né a informačné služby týkajúce sa uvedených 
služieb. 
43 - Ubytovacie kancelárie, hotely, penzióny; re-
zervácia a poskytovanie ubytovania; rezervácia 
hotelov; rezervácia penziónov; hotelierske služ-
by; prevádzkovanie hotelového ubytovania; pen-
zióny; ubytovacie služby pre prázdninové tábory; 
rezervovanie prechodného ubytovania; poskyto-
vanie, prenájom prechodného ubytovania; prená-
jom izieb; reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; 
samoobslužné reštaurácie; služby reštaurácií a bu-
fetov; kaviarne; poradenské, konzultačné a infor-
mačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 

(540) 

  
 

(732) Kmeť Peter, Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina, SK; 
 
 

(111) 221474 
(151) 15.4.2008 
(156) 10.9.2017 
(180) 10.9.2027 
(210) 1654-2007 
(220) 10.9.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 36, 37, 42 
(511) 36 - Prenájom a správa nehnuteľností, sprostred-

kovanie predaja nehnuteľností, oceňovanie neh-
nuteľností. 
37 - Zhotovovanie stavieb a ich zmeny, stavebný 
dozor, stavebné informácie. 
42 - Projektová činnosť v stavebníctve, inžinier-
ske expertízy v stavebníctve, architektonická 
činnosť. 

(540) REPREX 
(732) REPREX s. r. o., Senný trh 2, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(111) 221493 
(151) 21.4.2008 
(156) 27.6.2017 
(180) 27.6.2027 
(210) 1159-2007 
(220) 27.6.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, 

prílohy, periodiká a elektronické nosiče informá-
cií všetkých druhov; softvér všetkého druhu. 
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16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, 
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ro-
čenky, prílohy a papierové nosiče informácií 
všetkých druhov v časopisovej a novinovej for-
me; reklamné a propagačné materiály, letáky, 
prospekty, polygrafické výrobky všetkých dru-
hov. 
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo 
podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spra-
covanie a vydávanie reklamných alebo náborových 
textov; obchodné poradenstvo; prenájom reklam-
ných priestorov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky); vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov; hospodárske, 
ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek to-
varov; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; zasielanie reklamných materiálov zá-
kazníkom; reklama. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; výroba rozhlasových a televíznych prog-
ramov a relácií; výroba rozhlasových a televíz-
nych reklamných blokov; výroba informačných 
blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydá-
vanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, 
tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektro-
nickej forme; prenájom a publikovanie rubrík, 
článkov v papierovej a elektronickej forme; zve-
rejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kul-
túrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organi-
zovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania 
časopisov a nosičov informácií všetkých druhov; 
poskytovanie elektronických publikácií online 
(bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblas-
ti poskytovania elektronických publikácií online 
(bez možnosti kopírovania). 
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových strá-
nok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz 
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo 
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových 
stránok (webových) pre zákazníkov a poraden-
stvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elek-
tronickej forme. 

(540) EXTRA REALITY 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221592 
(151) 13.5.2008 
(156) 27.9.2017 
(180) 27.9.2027 
(210) 1791-2007 
(220) 27.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 7, 11, 37 
(511) 7 - Kompresory do chladiacich zariadení. 

11 - Chladiace prístroje a zariadenia; chladiace za-
riadenia a stroje. 
37 - Chladiace zariadenia - inštalácia a opravy. 
 
 

(540) 

  
 

(591) červená 
(732) ABC Food Machinery, spol. s r. o., Nerudova 51, 

821 04 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221593 
(151) 13.5.2008 
(156) 27.9.2017 
(180) 27.9.2027 
(210) 1795-2007 
(220) 27.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 19, 37, 41, 42 
(511) 19 - Priemyselné podlahy s výnimkou kovových, 

betónové podlahy, liate podlahy, cementobetó-
nové kryty vozoviek. 
37 - Stavebná činnosť, realizácia priemyselných 
podláh, údržba priemyselných podláh, opravy prie-
myselných podláh, prípravné stavebné práce na 
realizáciu priemyselných podláh, poradenská čin-
nosť pre realizáciu priemyselných podláh, pora-
denská činnosť pre údržbu priemyselných pod-
láh, poradenská činnosť pre opravy priemysel-
ných podláh, realizácia cementobetónových krytov 
vozoviek, realizácia povrchových úprav priemy-
selných podláh, prípravné práce na realizáciu po-
vrchových úprav podláh, poradenská činnosť pre 
realizáciu povrchových úprav podláh. 
41 - Školenia a vzdelávanie v oblasti realizácie prie-
myselných podláh. 
42 - Projektová a inžinierska činnosť v oblasti prie-
myselných podláh. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá 
(732) PRORECO s.r.o., Trenčianske Stankovce 3068, 

913 11 Trenčianske Stankovce, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 221594 
(151) 13.5.2008 
(156) 27.9.2017 
(180) 27.9.2027 
(210) 1796-2007 
(220) 27.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 
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 9 (511) 19, 37, 41, 42 
(511) 19 - Priemyselné podlahy s výnimkou kovových, 

betónové podlahy, liate podlahy, cementobetó-
nové kryty vozoviek. 
37 - Stavebná činnosť, realizácia priemyselných 
podláh, údržba priemyselných podláh, opravy 
priemyselných podláh, prípravné stavebné práce 
na realizáciu priemyselných podláh, poradenská 
činnosť pre realizáciu priemyselných podláh, po-
radenská činnosť pre údržbu priemyselných pod-
láh, poradenská činnosť pre opravy priemyselných 
podláh, realizácia cementobetónových krytov vo-
zoviek, realizácia povrchových úprav priemysel-
ných podláh, prípravné práce na realizáciu po-
vrchových úprav podláh, poradenská činnosť pre 
realizáciu povrchových úprav podláh. 
41 - Školenia a vzdelávanie v oblasti realizácie prie-
myselných podláh. 
42 - Projektová a inžinierska činnosť v oblasti 
priemyselných podláh. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá 
(732) PRORECO s.r.o., Trenčianske Stankovce 3068, 

913 11 Trenčianske Stankovce, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 221595 
(151) 13.5.2008 
(156) 27.9.2017 
(180) 27.9.2027 
(210) 1797-2007 
(220) 27.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 19, 37, 41, 42 
(511) 19 - Priemyselné podlahy s výnimkou kovových, 

betónové podlahy, liate podlahy, cementobetó-
nové kryty vozoviek. 
37 - Stavebná činnosť, realizácia priemyselných 
podláh, údržba priemyselných podláh, opravy 
priemyselných podláh, prípravné stavebné práce 
na realizáciu priemyselných podláh, poradenská 
činnosť pre realizáciu priemyselných podláh, po-
radenská činnosť pre údržbu priemyselných pod-
láh, poradenská činnosť pre opravy priemyselných 
podláh, realizácia cementobetónových krytov vo-
zoviek, realizácia povrchových úprav priemysel-
ných podláh, prípravné práce na realizáciu po-
vrchových úprav podláh, poradenská činnosť pre 
realizáciu povrchových úprav podláh. 
41 - Školenia a vzdelávanie v oblasti realizácie prie-
myselných podláh. 
42 - Projektová a inžinierska činnosť v oblasti 
priemyselných podláh. 

(540) proreco 
(732) PRORECO s.r.o., Trenčianske Stankovce 3068, 

913 11 Trenčianske Stankovce, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 221612 
(151) 13.5.2008 
(156) 25.10.2017 
(180) 25.10.2027 
(210) 1946-2007 
(220) 25.10.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 35, 41, 44 
(511) 35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve. 

41 - Organizovanie a vedenie odborných poduja-
tí, seminárov, konferencií v oblasti zdravotníctva, 
vydávanie odborných kníh, periodických a nepe-
riodických publikácií v oblasti zdravotníctva. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť, poradenstvo v ob-
lasti zdravotníctva. 

(540) 

  
(591) červená, čierna 
(732) Alpha medical, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Mar-

tin, SK; 
 
 

(111) 221619 
(151) 13.5.2008 
(156) 2.11.2017 
(180) 2.11.2027 
(210) 1994-2007 
(220) 2.11.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 35, 41 
(511) 35 - Organizovanie trhov a jarmokov. 

41 - Organizovanie vedomostných, zábavných a špor-
tových súťaží, organizovanie predstavení (mana-
žérske služby), organizovanie živých vystúpení, 
živé predstavenia, výroba divadelných a iných 
predstavení. 

(540) WAGUS 
(732) SHŠ WAGUS, n.o., M. Turkovej 26, 911 01 Tren-

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

 
 

(111) 221687 
(151) 13.5.2008 
(156) 24.9.2017 
(180) 24.9.2027 
(210) 6096-2007 
(220) 24.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 39, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; všetky druhy počítačové-

ho softvéru, osobitne softvér na tvorbu testov, 
súťaží a kvízov, na zadávanie testov, súťaží a kví-
zov, na vyhodnocovanie testov, súťaží a kvízov  
a na štatistické analýzy výsledkov testov, súťaží 
a kvízov; všetky druhy školských didaktických tes-
tov, písomiek a dotazníkov v elektronickej forme,  
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 textové procesory, zariadenia na úpravu a spra-
covanie textu, zariadenia na prenos, reprodukciu, 
spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo 
dát, MP3 prehrávače, premietacie prístroje, pro-
jektory, elektronické publikácie stiahnuté z tele-
komunikačnej siete, kompaktné disky, optické 
alebo magnetické nosiče údajov, záznamové dis-
kety do počítačov, pevné disky (hard disky) do 
počítačov, pružné disky, mechaniky pružných 
diskov, CD disky, DVD disky, počítače, notebo-
oky, počítačový hardvér, periférne zariadenia  
k počítačom, zariadenia a prístroje na čítanie ale-
bo zapisovanie CD alebo DVD diskov, magnetic-
ké identifikačné karty, elektronický prekladový 
slovník. 
16 - Všetky druhy školských didaktických testov, 
písomiek a dotazníkov (pre základné, stredné  
a vysoké školy) v papierovej forme; publikácie 
(najmä odborné a metodické) pre pedagogických 
pracovníkov, žiakov aj širšiu verejnosť, periodic-
ká a neperiodická tlač a publikácie, knihy, brožú-
ry, časopisy, periodiká, noviny, tlačivá, plagáty, 
katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, ročen-
ky, fotografie, papierové propagačné materiály, 
letáky, grafické reprodukcie, informačné produk-
ty na papierových nosičoch, letáky, databázy na 
papierových nosičoch, tlačené reklamné a úžitko-
vé manuály, pútače z papiera alebo lepenky, pe-
čiatky, písacie potreby, nálepky, kancelárske po-
treby s výnimkou nábytku, papiernický tovar, al-
bumy, atlasy, formuláre, predmety z kartónu, le-
piace štítky, vrecia a vrecká z papiera alebo plas-
tických materiálov. 
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služ-
by so všetkými druhmi publikácií pre žiakov, 
učiteľov, metodikov a iných pracovníkov rezortu 
školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, pracovných 
zošitov, metodických príručiek a zbierok úloh či 
testov v tlačenej alebo elektronickej podobe, ma-
loobchodné a/alebo veľkoobchodné služby so škol-
skými a psychologickými testami a písomkami, 
previerkami, písomnými prácami, dotazníkmi  
a skúškami bez ohľadu na ich administrácie (pí-
somne, ústne, elektronicky) vrátane elektronic-
kých bánk úloh a zbierok úloh na elektronických 
nosičoch, automatizované spracovanie údajov, 
osobitne údajov získaných z testovania žiakov, 
zhromažďovanie (okrem dopravy) rôzneho tovaru, 
najmä uvedeného tovaru pre tretie osoby umož-
ňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili 
tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenč-
ného (zásielkového) predaja, prostredníctvom ma-
loobchodu, veľkoobchodu, internetu, teleshopin-
gu alebo prostredníctvom iných komunikačných 
médií, reklama, rozhlasová a televízna reklama, 
reklamné a inzertné služby, reklamné agentúry, 
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti, 
návrh a úprava reklamných materiálov, návrh re-
klamných manuálov, vydávanie a aktualizovanie 
reklamných alebo náborových materiálov, rozši-
rovanie reklamných materiálov a inzertných ma-
teriálov, šírenie informácií reklamného, propa-
gačného a komerčného charakteru, zasielanie re-
klamných materiálov zákazníkom, príprava in-
zertných stĺpcov, marketingové štúdie, prieskum 
trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou, sekretár-
ske služby, zbieranie a zoraďovanie údajov do 
počítačových databáz, vedenie kartoték v počíta- 
 

či, vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch, služby spracovania informácií, kopírova-
nie alebo rozmnožovanie dokumentov, organizo-
vanie výstav na obchodné a reklamné účely, 
podpora predaja pre tretie osoby, pomoc priemy-
selným alebo obchodným podnikom pri vedení 
obchodnej činnosti, rozvoji spoločností, poraden-
stvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, od-
borné obchodné poradenstvo, obchodné alebo 
podnikateľské informácie, fakturačné služby, lo-
bistické služby na obchodné účely, služby po-
rovnávania cien, administratívne spracovanie ná-
kupov na objednávku, sprostredkovanie obchodu 
s tovarom, obchodné sprostredkovanie služieb  
v triede 35, 39, 41 a 42, poskytovanie uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových 
sietí alebo internetu. 
39 - Distribúcia všetkých druhov publikácií pre 
žiakov, učiteľov, metodikov a iných pracovníkov 
rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, 
pracovných zošitov, metodických príručiek a zbie-
rok úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej 
podobe, distribúcia školských a psychologických 
testov a písomiek, previerok, písomných prác, 
dotazníkov a skúšok bez ohľadu na ich adminis-
trácie (písomne, ústne, elektronicky) vrátane elek-
tronických bánk úloh a zbierok úloh na elektro-
nických nosičoch, doprava, preprava, informácie 
o doprave a preprave, služby spojené s prená-
jmom prepravných vozidiel, prenájom doprav-
ných prostriedkov, služby týkajúce sa poskytova-
nia informácií o cestovaní alebo o preprave tova-
ru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo tu-
ristickými kanceláriami a informácií o tarifách, 
cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy, 
organizovanie ciest, služby cestovnej kancelárie 
v oblasti dopravy, predovšetkým dopravy pre 
školské zariadenia, organizovanie ciest a exkur-
zií, sprevádzanie a preprava cestujúcich, autobu-
sová doprava, rezervácia (v doprave), rezervácia 
zájazdov, organizovanie výletov, balenie a skla-
dovanie tovaru, predovšetkým učebníc, cvičeb-
níc, pracovných zošitov, metodických príručiek  
a zbierok úloh a/alebo testov v tlačenej forme, 
služby spojené s balením tovaru pred jeho expe-
dovaním, distribúcia tovaru na dobierku, prená-
jom skladísk a skladovacích kontajnerov, posky-
tovanie uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí alebo internetu. 
41 - Pedagogická činnosť, vyučovanie, vzdeláva-
nie, skúšanie, preskúšavanie, výcvik, tvorba, vy-
dávanie, publikovanie a prenájom všetkých dru-
hov publikácií pre žiakov, učiteľov, metodikov  
a iných pracovníkov rezortu školstva, osobitne 
učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, meto-
dických príručiek a zbierok úloh či testov v tla-
čenej alebo elektronickej podobe, tvorba, publi-
kovanie, vydávanie, zadávanie a vyhodnocovanie 
školských a psychologických testov a písomiek, 
previerok, písomných prác, dotazníkov a skúšok 
bez ohľadu na ich administrácie (písomne, ústne, 
elektronicky) vrátane elektronických bánk úloh  
a zbierok úloh na elektronických nosičoch, všet-
ky formy (písomné, ústne, elektronické a kombi-
nované) testovania, skúšania, hodnotenia a klasi-
fikácie žiakov základných, stredných a vysokých  
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škôl, prednášky, kurzy, semináre, workshopy, ško-
lenia (najmä pre pracovníkov rezortu školstva); 
všetky druhy kurzov, seminárov a vzdelávacích 
podujatí pre žiakov základných, stredných a vy-
sokých škôl, všetky druhy kurzov, seminárov  
a vzdelávacích podujatí pre rodičov, učiteľov, 
metodikov, školských inšpektorov a iných pra-
covníkov rezortu školstva, všetky korešpondenč-
né formy vzdelávania určené žiakom základných, 
stredných a vysokých škôl a pracovníkom rezortu 
školstva, všetky druhy kvízov a súťaží pre žiakov 
všetkých druhov škôl, všetky druhy a formy 
vzdelávacích podujatí pre učiteľov, rodičov, me-
todikov, školských inšpektorov a riadiacich pra-
covníkov rezortu školstva, prieskumy úrovne ve-
domostí, zručností, zisťovanie názorov a posto-
jov žiakov, učiteľov, rodičov, metodikov, škol-
ských inšpektorov a ďalších pracovníkov rezortu 
školstva, vydávanie príručiek, kníh, časopisov, 
periodík, vydávanie textov s výnimkou rekla-
mných alebo náborových, online vydávanie kníh 
a časopisov v elektronickej forme, odborné, ob-
sahové a organizačné zabezpečenie prijímacích  
a talentových skúšok na základných, stredných  
a vysokých školách, odborné poradenstvo a kon-
zultačné služby ku všetkým tovarom a službám 
uvedeným v tejto triede, informácie o vzdelávaní 
a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie 
kongresov, konferencií, seminárov, poskytovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí alebo internetu. 
42 - Tvorba softvéru, osobitne softvéru na tvorbu 
testov, súťaží a kvízov, na zadávanie testov, sú-
ťaží a kvízov, na vyhodnocovanie testov, súťaží  
a kvízov a na štatistické analýzy výsledkov tes-
tov, súťaží a kvízov; počítačové programovanie, 
návrh softvéru, návrh počítačových systémov, 
výskum a vývoj v oblasti softvéru a počítačov, 
servis a aktualizovanie počítačových programov, 
zhotovovanie kópií počítačových programov, in-
štalácia počítačových programov, analýza softvé-
ru, diagnostikovanie a testovanie softvéru, prená-
jom počítačov a počítačového softvéru, prenájom 
počítačových periférnych zariadení, dizajn, gra-
fický a priemyselný dizajn, prevod a konverzia 
údajov a dokumentov z fyzických médií na elek-
tronické médiá, spravovanie autorských práv, pos-
kytovanie a distribúcia licencií k právam dušev-
ného vlastníctva, predovšetkým k počítačovým 
programom, so súhlasom autora, štatistické pries-
kumy úrovne vedomostí, zručností, názorov, pos-
tojov žiakov a učiteľov základných, stredných  
a vysokých škôl; automatizované štatistické spra-
covanie údajov (najmä výsledkov rôznych vý-
skumov a prieskumov v oblasti školstva a vzde-
lávania), vytváranie a udržiavanie počítačových 
webových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na 
počítačových webových stránkach, poradenstvo 
v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, od-
borné poradenstvo a konzultačné služby k uve-
deným tovarom a k službám uvedeným v tejto 
triede, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
alebo internetu. 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) EXAM testing, spol. s r. o., Vranovská 6, 851 01 
Bratislava, SK; 

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

(111) 221786 
(151) 11.6.2008 
(156) 27.8.2017 
(180) 27.8.2027 
(210) 1595-2007 
(220) 27.8.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 21, 35, 40 
(511) 21 - Sklo a tovar zo skla patriace do tejto triedy, 

krištáľ (výrobky z krištáľového skla), farebný 
krištáľ, maľované výrobky zo skla, nápojové sklo, 
predovšetkým poháre, poháriky, šálky a hrnčeky, 
sklené banky (nádoby), krištáľové karafy, vázy, 
misy, tácky, podnosy, sklené podnosy (tácne), 
svietniky zo skla a krištáľu, riad (sklenený, por-
celánový alebo hlinený), sklené gule, sklené ná-
doby a schránky, surové sklo a sklo ako poloto-
var okrem skla pre stavebníctvo, sododraselné 
sklo, pieskované sklo, maľované sklo, opalizujú-
ce sklo, opálové sklo, mliečne sklo, smaltované 
sklo okrem skla pre stavebníctvo, porcelánové 
kávové a čajové súpravy, výrobky zo skla a por-
celánu, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, 
kremenné sklo ako polotovar (nie na stavebné 
účely), práškové sklo na dekoráciu, sklené mozaiky 
nie pre stavebníctvo, porcelán, sklenené a porce-
lánové ozdoby a dekorácie, majolika, porceláno-
vé držadlá, umelecké predmety, sochy, sošky, 
busty a figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla, 
keramika na použitie v domácnosti, domáce a ku-
chynské potreby a nádoby, hrebene a špongie, 
kefy, štetky a štetce okrem maliarskych, materiá-
ly na výrobu kief, oceľová vlna a drôtenky, pro-
striedky a pomôcky na čistenie, drobné ručné ná-
stroje a prístroje na používanie v domácnosti  
a kuchyni, ako aj toaletné pomôcky. 
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služ-
by s výrobkami ako sklo, krištáľ, porcelán, smal-
tované sklo, porcelánové kávové a čajové súpra-
vy, krištáľové karafy, vázy, misky, tácky, podno-
sy, sklenené, krištáľové a porcelánové ozdoby  
a dekorácie, sochy, sošky, busty a figuríny, vý-
robky zo skla na použitie v domácnosti, služby 
supermarketov a hypermarketov, zhromažďova-
nie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem 
dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si 
mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a naku-
povať, a to prostredníctvom maloobchodných pre- 
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dajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom 
katalógového predaja alebo elektronickými pro-
striedkami, prostredníctvom webových stránok 
alebo prostredníctvom telenákupu, kancelárie za-
oberajúce sa dovozom a vývozom, reklama, onli-
ne reklama v počítačovej komunikačnej sieti, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných alebo nábo-
rových materiálov, obchodný manažment a ria-
denie, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, 
marketingové štúdie, prieskum trhu, vedenie kar-
toték v počítači, vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch pre zákazníkov, služby po-
rovnávania cien, organizovanie komerčných ale-
bo reklamných výstav a veľtrhov, podpora pre-
daja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok, 
obchodné rady a informácie spotrebiteľom, pos-
kytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu, obchodné 
sprostredkovanie služieb v triedach 35 a 40. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov, predovšet-
kým skla, služby týkajúce sa mechanického ale-
bo chemického spracovania predmetov, služby 
spojené s rezaním, formovaním alebo leštením, 
služby brúsenia alebo pokovovania predmetov, 
fúkanie skla, gravírovanie, kreslenie a rysovanie 
laserom, predovšetkým do skla, leštenie a obru-
sovanie skla, pozlacovanie a striebrenie sklene-
ných predmetov, rytie a gravírovanie do skla, tó-
novanie a farbenie skla, vypaľovanie keramiky, 
recyklácia odpadu, najmä skleného odpadu, in-
formácie o úprave a spracovaní materiálov. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(732) Kodaj Vladimír, Valaská Belá č. 571/A3, 972 28 

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

 
 

(111) 221842 
(151) 11.6.2008 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 1967-2007 
(220) 31.10.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 11, 16, 19, 20, 24, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 42 
(511) 11 - Vodovodné batérie, baterky (svietidlá), bide-

ty, bojlery, vykurovacie články, drezy, elektrické 
kávovary, elektrické lampy, elektrické vyhrieva-
né podušky a prikrývky, filtre na pitnú vodu, fon-
tány, fritézy, grily, chladiace stroje, prístroje a za-
riadenia, chladničky, elektrické jogurtovače, spr- 
 

 chovacie kabíny, kachle, pece, sporáky, klimati-
začné zariadenia, kohútiky na potrubia, elektric-
ké kanvice, kotly výhrevné, kotly na pranie, vane 
na kúpanie, kúpeľňové armatúry, kozuby, ku-
chynské odsávacie zariadenia, elektrické lampy, 
lustre, mrazničky, zariadenia na ohrievanie teplej 
vody, ohrievače, hriankovače, osvetľovacie prí-
stroje a zariadenia, rúry na pečenie, pisoáre, ple-
chy na pečenie, reťaze farebných žiaroviek, sani-
tárne prístroje a zariadenia, saunovacie zariade-
nia, záchodové sedadlá, splachovače, sprchova-
cie kúty, sprchy, tienidlá na lampy, stropné svetlá 
a lustre, elektrické sušičky bielizne, toalety, umý-
vadlá, vianočné svetlá, ventilátory ako časti vet-
racích zariadení, vodovodné zariadenia, výbojky, 
zapaľovače, žiarovky, akumulátory patriace do 
tejto triedy, vreckové baterky, žiarivky ako svie-
tidlá. 
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-
žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenie, grafiky, kalendáre všetkých dru-
hov, kartón, lepenka, kávové filtre papierové, 
knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepen-
kové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové 
platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kan-
celárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, 
mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papier-
nický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodic-
ké a neperiodické publikácie, plagáty, predmety  
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo le-
penky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné 
materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia  
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká  
z papiera alebo plastických materiálov, tlačivá  
a kancelárske potreby s výnimkou nábytku. 
19 - Drevené dvere, drevené okná, dvere s vý-
nimkou kovových, dverové prahy s výnimkou 
kovových, dverové rámy s výnimkou kovových, 
okenice s výnimkou kovových, okenné rámy  
s výnimkou kovových, okná s výnimkou kovo-
vých, plastové okná, plastové dvere, okná s rá-
mami z plastových hmôt, rámové konštrukcie  
s výnimkou kovových, rámy (okenné) s výnim-
kou kovových, skladacie dvere s výnimkou ko-
vových, dlážka parketová, drevené dlážky, dláž-
ky s výnimkou kovových, dosky, dosky - staveb-
né drevo, latky, drevená dyha, drevené obloženie, 
drevo opracované, drevo opracované - stolárske, 
drevo pílené, drevo spracované, drevo stavebné, 
drevo ako polotovar, lišty s výnimkou kovových, 
mriežky s výnimkou kovových, parketové výli-
sky, parkety, podlahové dosky, preglejka, scho-
diská s výnimkou kovových, schodnice ako časti 
schodísk, tvárne drevo, drevotrieskové dosky, 
hranoly, stavebný materiál nekovový, schody  
a schodištia s výnimkou kovových, zábradlia 
schodiskové drevené, šamot. 
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok, dvierka 
na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou kovo-
vých, háčiky vešiakové s výnimkou kovových, 
krúžky na záclony, latková debna, lavice, pulty, 
lavičky (nábytok), lávky s výnimkou kovových, 
ležadlá (rozkladacie), nábytok, písacie stoly, pod-
nosy s výnimkou kovových, podstavce na kvety, 
podstavce, kostry, stojany na počítače, posteľové  
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kolieska s výnimkou kovových, posteľové vyba-
venie s výnimkou kovového, regály, rukoväti ná-
strojov s výnimkou kovových, stojany na kvety, 
stoličky, stolíky servírovacie, stoly, umelecké 
diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, ume-
lecké stolárske výrobky, vysoké stoličky pre deti, 
postele, nočné stolíky, komody a police, skrine 
šatníkové a policové, botníky, kufrovníky, ná-
bytkové kontajnery, barové skrinky, barové a re-
cepčné pulty, reštauračný nábytok, hotelový ná-
bytok, bytový nábytok, kancelársky nábytok, le-
žadlá a lavičky, taburetky, toaletné stolíky, mobi-
liár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok 
nábytku), dekoratívne nástenné ozdoby s výnim-
kou textilných, dekoratívne závesy na steny s vý-
nimkou textilných, drevené a plastové nádoby  
a schránky, vešiaky, pružinové matrace, rámy na 
obrazy, rebríky (plastové alebo drevené), vankú-
še, drevené hrany a kostry na nábytok, drevené 
obaly na fľaše, drevené prepravky na fľaše, dre-
vené sudy na stáčanie vína, drevené trámy. 
24 - Stolové textílie, čalúnnické látky, dverové 
závesy, poťahy na nábytok, obliečky na matrace, 
obliečky na vankúše, záclonky, závesy, utierky, 
vlajky, bavlnené textílie, cestovné prikrývky, 
brokáty, damask, drožet, esparto, flanel, flauš, 
gáza, látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, 
potlačený kartún, konopné tkaniny, krep, krepon, 
ľanové tkaniny, marabut, moleskin, mušelín, ra-
mié, zamat, zefír, žerzej. 
27 - Koberce, tapety, linoleum, podlahové kryti-
ny, dverové rohožky, tapety, kúpeľňové rohožky. 
35 - Maloobchodné služby s nábytkom, parketa-
mi, podlahovými krytinami, kuchynskými zosta-
vami a vybavením, kuchynskými elektrospotre-
bičmi, veľkoobchodné služby s nábytkom, parke-
tami, podlahovými krytinami, kuchynskými zos-
tavami a vybavením, kuchynskými elektrospot-
rebičmi, marketing, marketingové štúdie, obchod-
né alebo podnikateľské informácie, obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum, obchodný manažment 
a podnikové poradenstvo, podpora predaja (pre 
tretie osoby), prieskum trhu, profesionálne ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo, spros-
redkovanie obchodu s tovarom, uverejňovanie 
reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 35, 37, 39, 40 a 42. 
36 - Finančný lízing, pôžičky (financovanie), spro-
stredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie, 
prenájom izieb, prenájom bytov, prenájom kan-
celárskych priestorov, prenájom nehnuteľností. 
37 - Čalúnenie, čalúnnické práce, čalúnnické op-
ravy, stavebné informácie, údržba nábytku, reš-
taurovanie nábytku, montáž kuchynských zaria-
dení a nábytku, montáž nábytku a interiérového 
zariadenia (pre tretie osoby), montáž materiálov 
uvedených v triedach 11, 16, 19, 20, 24 a 27 na 
objednávku (pre tretie osoby). 
39 - Preprava nábytku, sťahovanie nábytku, in-
formácie o preprave, nákladná doprava, služby  
v doprave a preprave, sprostredkovanie prepravy 
nábytku, balenie tovaru, najmä nábytku, úprava 
tovaru, skladovanie, distribúcia tovaru na dobier-
ku, doručovacie služby, doručovanie tovaru, za-
bezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doru-
čovanie tovaru. 
 

40 - Úprava nábytku podľa želania zákazníkov, 
informácie o úprave a spracovaní materiálov, 
spracovanie a úprava kovov, dreva, plastov, tex-
tílií a kožušín, leštenie dreva, farbenie dreva, fré-
zovanie dreva. 
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce 
sa nábytku a interiérov, architektonické poraden-
stvo, interiérová výzdoba, inžinierska činnosť  
v nábytkárstve, grafický dizajn, navrhovanie (prie-
myselný dizajn), umelecký dizajn, navrhovanie 
obalov, obalový dizajn, priemyselný dizajn, štú-
die technických projektov, projektová činnosť, 
výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazní-
kov), interiérová výzdoba, výroba softvéru. 

(540) ŠPAČEK 
(732) P & Ľ ŠPAČEK, s. r. o., Karloveské rameno 8, 

841 04 Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 221843 
(151) 11.6.2008 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 1971-2007 
(220) 31.10.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 
(511) 35 - Maloobchodné služby a veľkoobchodné 

služby v oblasti nových a ojazdených doprav-
ných prostriedkov, najmä automobilov, náklad-
ných vozňov, pretekárskych a iných vozidiel, au-
tosúčiastok; maloobchodný predaj nealkoholic-
kých a priemyselne vyrábaných mliečnych nápo-
jov, koktailov, piva, vína, destilátov; maloob-
chodný predaj tepelne rýchlo upravovaných mä-
sových výrobkov a bezmäsitých jedál; maloob-
chodný predaj zmrzliny; maloobchodné služby  
a veľkoobchodné služby v oblasti pohonných hmôt; 
poradenstvo v obchodnej činnosti; riadenie ob-
chodných podnikov; reklama, propagačná a in-
zertná činnosť, online reklama v počítačovej ko-
munikačnej sieti, rozhlasová a televízna reklama; 
vydávanie, aktualizovanie reklamných materiá-
lov, zasielanie a rozširovanie reklamných mate-
riálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákaz-
níkom; zásobovacie služby pre tretie osoby (ná-
kup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie 
a zoraďovanie údajov do počítačových databáz  
a v počítačových databázach. 
36 - Konzultačné, poradenské a informačné služ-
by v oblasti finančného a operatívneho lízingu; 
faktoring, forfaiting. 
37 - Autoopravovne, autoservisy (údržba, opra-
vy, tankovanie); údržba a opravy cestných moto-
rových vozidiel a karosérií; čistenie, leštenie, 
mazanie, umývanie automobilov; povrchové čis-
tenie exteriérov budov, čistenie interiérov budov; 
maľovanie a natieranie interiérov a exteriérov; 
prenájom stavebných strojov a zariadení, bagrov, 
rýpadiel, buldozérov; pieskovanie; pokrývačské 
práce na strechách budov; stavebná činnosť 
(zemné a búracie práce). 
39 - Prenájom dopravných prostriedkov, automo-
bilov, nákladných vozňov, pretekárskych vozidiel; 
konzultačné, poradenské a informačné služby  
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v oblasti dopravy, služby v doprave a preprave; 
odťahová služba; sprostredkovanie medzinárod-
nej a vnútroštátnej prepravy. 
40 - Spracovanie dreva; pokovovanie. 
41 - Organizovanie vedomostných, zábavných  
a športových súťaží, plesov, živých vystúpení, 
plánovanie a organizovanie večierkov, večierky, 
zábava, pobavenie; organizovanie a vedenie semi-
nárov a školení, kongresov, konferencií. 
43 - Príprava a dodávka jedál na objednávku; ho-
telierske služby; poskytovanie hotelového ubyto-
vania a ubytovania v penziónoch; turistické uby-
tovne; služby reštaurácií, bufetov, hotelov; pre-
nájom a rezervácia prechodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(591) červená, sivá 
(732) MORIS SLOVAKIA, s. r. o., Alejová 4, 040 11 

Košice 11, SK; 
(740) Bačárová Miščíková Renáta, JUDr., L.L.M., Ko-

šice, SK; 
 
 

(111) 221869 
(151) 11.6.2008 
(156) 27.6.2017 
(180) 27.6.2027 
(210) 1153-2007 
(220) 27.6.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky  

a prílohy, periodiká a elektronické nosiče infor-
mácií všetkých druhov. 
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, 
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ro-
čenky, prílohy a papierové nosiče informácií 
všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; 
reklamné a propagačné materiály, letáky, pro-
spekty, polygrafické výrobky všetkých druhov. 
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo 
podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spra-
covanie a vydávanie reklamných alebo náboro-
vých textov; obchodné poradenstvo; prenájom 
reklamných priestorov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlači-
vá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; hospo-
dárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzo-
riek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov; zasielanie reklamných materiá-
lov zákazníkom; reklama. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
sympózií; výroba rozhlasových a televíznych prog-
ramov a relácií; výroba rozhlasových a televíz-
nych reklamných blokov; výroba informačných 
blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydá-
vanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík,  
 

tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektro-
nickej forme; prenájom a publikovanie rubrík, 
článkov v papierovej a elektronickej forme; zve-
rejňovanie a vydávanie textov; organizovanie 
kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; or-
ganizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydá-
vania časopisov a nosičov informácií všetkých 
druhov; poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo 
v oblasti poskytovania elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania). 
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových strá-
nok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz 
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo 
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových 
stránok (webových) pre zákazníkov a poraden-
stvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elek-
tronickej forme. 

(540) 

  
 

(591) biela, tmavočervená 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221889 
(151) 12.6.2008 
(156) 15.11.2017 
(180) 15.11.2027 
(210) 2101-2007 
(220) 15.11.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 4, 6, 9, 16, 37, 39 
(511) 4 - Skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľa-

šiach. 
6 - Zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skva-
palnený plyn, plynová armatúra k zásobníkom na 
skvapalnený plyn a k fľašiam na skvapalnený 
plyn. 
9 - Meracie zariadenia na meranie teploty a tlaku, 
elektrické meracie zariadenia. 
16 - Tlačoviny, publikácie, brožúry, katalógy. 
37 - Konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba 
zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na 
skvapalnený plyn. 
39 - Prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn  
a cisterien na skvapalnený plyn. 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, čierna, biela, bledomodrá, tmavomodrá 
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(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leoben-
dorf, AT; 

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

 
 

(111) 222001 
(151) 18.6.2008 
(156) 27.6.2017 
(180) 27.6.2027 
(210) 1158-2007 
(220) 27.6.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, 

prílohy, periodiká a elektronické nosiče informá-
cií všetkých druhov. 
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, 
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ro-
čenky, prílohy a papierové nosiče informácií všet-
kých druhov v časopisovej a novinovej forme; 
reklamné a propagačné materiály, letáky, pro-
spekty, polygrafické výrobky všetkých druhov. 
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo 
podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spra-
covanie a vydávanie reklamných alebo náboro-
vých textov; obchodné poradenstvo; prenájom 
reklamných priestorov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlači-
vá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; hospo-
dárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzo-
riek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov; zasielanie reklamných materiá-
lov zákazníkom; reklama. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
sympózií; výroba rozhlasových a televíznych prog-
ramov a relácií; výroba rozhlasových a televíz-
nych reklamných blokov; výroba informačných 
blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydá-
vanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, 
tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektro-
nickej forme; prenájom a publikovanie rubrík, 
článkov v papierovej a elektronickej forme; zve-
rejňovanie a vydávanie textov; organizovanie 
kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; or-
ganizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydá-
vania časopisov a nosičov informácií všetkých 
druhov; poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo 
v oblasti poskytovania elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania). 
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových strá-
nok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz 
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo 
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových 
stránok (webových) pre zákazníkov a poraden-
stvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elek-
tronickej forme. 

(540) TREND ŠPECIÁL 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222002 
(151) 18.6.2008 
(156) 27.6.2017 
(180) 27.6.2027 
(210) 1160-2007 
(220) 27.6.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, 

prílohy, periodiká a elektronické nosiče informá-
cií všetkých druhov. 
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, 
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ro-
čenky, prílohy a papierové nosiče informácií 
všetkých druhov v časopisovej a novinovej for-
me; reklamné a propagačné materiály, letáky, 
prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov. 
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo 
podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spra-
covanie a vydávanie reklamných alebo náboro-
vých textov; obchodné poradenstvo; prenájom 
reklamných priestorov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlači-
vá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; hospo-
dárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzo-
riek tovarov; vydávanie a aktualizovanie rekla-
mných materiálov; zasielanie reklamných mate-
riálov zákazníkom; reklama. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
sympózií; výroba rozhlasových a televíznych 
programov a relácií; výroba rozhlasových a tele-
víznych reklamných blokov; výroba informač-
ných blokov; vydavateľská činnosť; prenájom  
a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, pe-
riodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej  
a elektronickej forme; prenájom a publikovanie 
rubrík, článkov v papierovej a elektronickej for-
me; zverejňovanie a vydávanie textov; organizo-
vanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; 
organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vy-
dávania časopisov a nosičov informácií všetkých 
druhov; poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo 
v oblasti poskytovania elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania). 
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových strá-
nok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz 
v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo 
v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových 
stránok (webových) pre zákazníkov a poraden-
stvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elek-
tronickej forme. 

(540) TREND TOP REŠTAURÁCIE 
 A HOTELY 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
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(111) 222003 
(151) 18.6.2008 
(156) 27.6.2017 
(180) 27.6.2027 
(210) 1163-2007 
(220) 27.6.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 9, 16, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, 

prílohy, periodiká a elektronické nosiče informá-
cií všetkých druhov. 
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, 
periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ro-
čenky, prílohy a papierové nosiče informácií 
všetkých druhov v časopisovej a novinovej for-
me; reklamné a propagačné materiály, letáky, 
prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; výroba rozhlasových a televíznych prog-
ramov a relácií; výroba rozhlasových a televíz-
nych reklamných blokov; výroba informačných 
blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydá-
vanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, 
tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektro-
nickej forme; prenájom a publikovanie rubrík, 
článkov v papierovej a elektronickej forme; zve-
rejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kul-
túrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organi-
zovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania 
časopisov a nosičov informácií všetkých druhov; 
poskytovanie elektronických publikácií online 
(bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblas-
ti poskytovania elektronických publikácií online 
(bez možnosti kopírovania). 

(540) TREND KONFERENCIE 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222041 
(151) 14.7.2008 
(156) 23.7.2017 
(180) 23.7.2027 
(210) 1333-2007 
(220) 23.7.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 9, 35, 38, 42 
(511) 9 - Autoalarmy, zabezpečovacia technika do áut 

proti krádeži, imobilizéry do áut, navigačné sys-
témy, telefonické sady do áut, elektrické mecha-
nizmy automobilových okien, všetko v triede 9. 
35 - Maloobchodné služby s tovarom v triede 9 
prostredníctvom internetu. 
38 - Poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete. 
42 - Inštalácia, servis a aktualizácia softvéru cez 
internet, poskytovanie internetových vyhľadáva-
čov. 

(540) AUTOATAK 
(732) AUTOATAK Slovakia s. r. o., Teplická cesta 1, 

058 01 Poprad, SK; 
 
 
 

(111) 222051 
(151) 14.7.2008 
(156) 5.9.2017 
(180) 5.9.2027 
(210) 1640-2007 
(220) 5.9.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 40 
(511) 40 - Výroba energie. 
(540) 

  
 

(591) oranžová, modrá, čierna 
(732) Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., 

Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK; 
 
 

(111) 222052 
(151) 14.7.2008 
(156) 5.9.2017 
(180) 5.9.2027 
(210) 1641-2007 
(220) 5.9.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 16 
(511) 16 - Časopisy. 
(540) 

  
 

(732) Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., 
Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK; 

 
 

(111) 222081 
(151) 14.7.2008 
(156) 9.11.2017 
(180) 9.11.2027 
(210) 2051-2007 
(220) 9.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Voňavkárske výrobky, kozmetické a toaletné 

prípravky, najmä kolínske vody, toaletné vody, 
parfumy, telové mlieka (body lotion); pleťové  
a telové púdre, sprchovacie gély, parfumované 
telové spreje, tekuté mydlá, peny do kúpeľa, bal-
zamy na pery, krémy na ruky, rúže. 

(540) BOND GIRL 007 
(732) DANJAQ, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 

1700, Los Angeles, CA 90064, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 222096 
(151) 14.7.2008 
(156) 15.11.2017 
(180) 15.11.2027 
(210) 2106-2007 
(220) 15.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Kakao, čokoláda, kakaové nápoje, čokolá-

dové nápoje a prípravky na výrobu týchto nápo-
jov, pekárske výrobky, biskvity, sušienky, keksy, 
pečivo, jemné pečivo a cukrovinky, cukrárske 
výrobky, najmä cukrové a čokoládové cukrovin-
ky, výrobky z cesta, prípravky vyrobené z obil-
nín, zmrzliny. 

(540) MILKA SILVER 
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Choller-

strasse 4, 6301 Zug, CH; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 

 
(111) 222097 
(151) 14.7.2008 
(156) 15.11.2017 
(180) 15.11.2027 
(210) 2107-2007 
(220) 15.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Kakao, čokoláda, kakaové nápoje, čokolá-

dové nápoje a prípravky na výrobu týchto nápo-
jov, pekárske výrobky, biskvity, sušienky, keksy, 
pečivo, jemné pečivo a cukrovinky, cukrárske 
výrobky, najmä cukrové a čokoládové cukrovin-
ky, výrobky z cesta, prípravky vyrobené z obil-
nín, zmrzliny. 

(540) MILKA GOLD 
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Choller-

strasse 4, 6301 Zug, CH; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222098 
(151) 14.7.2008 
(156) 15.11.2017 
(180) 15.11.2027 
(210) 2108-2007 
(220) 15.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Kakao, čokoláda, kakaové nápoje, čokolá-

dové nápoje a prípravky na výrobu týchto nápo-
jov, pekárske výrobky, biskvity, sušienky, keksy, 
pečivo, jemné pečivo a cukrovinky, cukrárske 
výrobky, najmä cukrové a čokoládové cukrovin-
ky, výrobky z cesta, prípravky vyrobené z obil-
nín, zmrzliny. 

(540) MILKA BRONZE 
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Choller-

strasse 4, 6301 Zug, CH; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222125 
(151) 14.7.2008 
(156) 19.12.2017 
(180) 19.12.2027 
(210) 2306-2007 
(220) 19.12.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 19, 39, 40 
(511) 19 - Nekovové stavebné materiály, výrobky a hmo-

ty, najmä betónové zmesi obsahujúce rozdrvené 
odpadové plasty. 
39 - Doprava, odvoz, skladovanie, prenájom skla-
dov, kontajnerových prepravníkov, kontajnerov, 
odpadových nádob a vozidiel, to všetko v súvis-
losti s elektroodpadom a všetky služby v tejto ob-
lasti spadajúce do tejto triedy. 
40 - Manipulácia s odpadmi, ako je demontáž  
a likvidácia zariadení a celkov v oblasti domá-
cich elektrospotrebičov, zariadení informačných 
technológií, telekomunikačných zariadení, spot-
rebnej elektroniky, elektrických a elektronických 
nástrojov, elektrických a elektronických hračiek, 
elektrických a elektronických zariadení určených 
na športové a rekreačné účely, elektrických  
a elektronických zdravotníckych zariadení, os-
vetľovacej techniky, svietidiel a svetelných zdro-
jov, odstránenie elektroodpadu z nich, oddelené 
zhromažďovanie, oddelený zber, oddelený spät-
ný odber, oddelený výkup týchto elektroodpadov, 
úprava, zneškodňovanie, spracovanie, recyklácia, 
regenerácia a likvidácia tohto elektroodpadu, vý-
kup a odbyt upraveného elektroodpadu, služby 
manipulácie s elektroodpadmi spadajúce do tejto 
triedy. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(732) Peter Bolek - EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 

029 01 Námestovo, SK; 
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 222132 
(151) 14.7.2008 
(156) 21.9.2017 
(180) 21.9.2027 
(210) 6089-2007 
(220) 21.9.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41 
(511) 9 - Nosiče informácií v rozsahu triedy 9 so záz-

namom zvuku a/alebo obrazu, audiovizuálne prog-
ramy, nosiče záznamov nahrané aj čisté, video-
kazety nahrané i čisté, audiokazety nahrané i čis-
té, audioprogramy, audiovizuálne diela v digitál-
nej podobe, hudobné diela na nosičoch, CD dis-
ky, informácie, dáta, databázy a iné informačné 
produkty na nosičoch a v elektronických, dátových, 
informačných, počítačových a komunikačných 
sieťach všetkých druhov, multimediálne aplikácie, 
elektronické periodiká a knihy v elektronickej 
podobe. 
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16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny, kata-
lógy, knihy, časopisy, fotografie, plagáty, kalen-
dáre, samolepky (papiernické výrobky), obtlač-
ky; obaly všetkých druhov papierové, papierové 
tašky, papierové vreckovky, papierové obrusy  
a obrúsky, databázové produkty v papierovej for-
me, databázy v papierovej forme, tlačiarenské 
výrobky, lósy, potreby pre knižné väzby, umelec-
ké alebo ozdobné predmety z papiera patriace do 
tejto triedy. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob-
chodu, reklamné, inzertné a propagačné služby, 
marketing, reklamná, inzertná a propagačná čin-
nosť prostredníctvom akéhokoľvek média, pro-
stredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, 
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, 
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej sie-
te, poskytovanie informácií a iných informač-
ných produktov komerčného alebo reklamného 
charakteru, multimediálnych informácií komerč-
ného charakteru, komerčné využitie internetu  
v oblasti komerčných internetových médií a vy-
hľadávacích služieb, online inzercia, organizačné 
zabezpečenie televízneho vysielania. 
38 - Šírenie informácií prostredníctvom, dátových 
sietí, telematika, výmena správ, šírenie, výmena 
alebo získavanie správ a informácií, šírenie elek-
tronických časopisov, informácií, audio- alebo 
audiovizuálnych diel prostredníctvom informač-
nej alebo dátovej alebo elektronickej alebo ko-
munikačnej alebo telekomunikačnej alebo počí-
tačovej siete, najmä internetu, počítačová komu-
nikácia, telefónna komunikácia. 
39 - Balenie tovaru pred odoslaním, zasielateľstvo. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo s výnimkou 
vydávania reklamných a náborových textov, or-
ganizovanie kultúrnych akcií, tvorba audiovizu-
álnych programov, najmä natáčanie filmov, TV 
programov alebo programov na nahrávanie na 
videokazety, edičná činnosť, publikačná činnosť, 
nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo 
zvukových, tvorba audiovizuálnych diel, tvorba 
televíznych a audiovizuálnych programov, agen-
túrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie 
v oblasti kultúry, výchovy, zábavy a športu, vý-
chovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, 
zábavné alebo kultúrne alebo vzdelávacie pred-
stavenia, organizovanie spoločenských a kultúr-
nych akcií, organizácia, prevádzkovanie a reali-
zácia hier a súťaží vrátane verejných, výstavná 
činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy alebo vý-
chovy alebo vzdelávania. 

(540) 

  
 

(732) ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r. o., 
Nádražná 1119/18, 909 01 Skalica, SK; 

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

(111) 222199 
(151) 14.7.2008 
(156) 19.9.2017 
(180) 19.9.2027 
(210) 6078-2007 
(220) 19.9.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 5, 16, 35, 41, 42, 44 
(511) 5 - Dietetické nápoje, vitamíny, minerály a sto-

pové prvky, diétne a nutričné prípravky a liečivá, 
medicinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín  
a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, 
stopových prvkov a bylinných výťažkov, potra-
vinové doplnky obohatené vitamínmi alebo mi-
nerálmi, alebo stopovými prvkami, vitamínové 
prípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, 
minerály a multivitamínové preparáty, bylinné 
čaje, liečivé byliny, cukrovinky s liečivými prí-
sadami, dietetické látky upravené na lekárske 
účely, minerálne vody a dietetické nápoje upra-
vené na lekárske účely, diétne potraviny uprave-
né na lekárske účely, výživové doplnky na lekár-
ske účely, bielkovinové prípravky alebo potrava 
na lekárske účely, tinktúry na lekárske účely, by-
linné výťažky alebo sirupy na farmaceutické úče-
ly, vitamínová a minerálna výživa vo forme kon-
centrátov, proteínové koncentráty ako výživové 
prídavky k potravinám, droždie na farmaceutické 
účely, potravinové doplnky s liečivými účinkami, 
výživné alebo dietetické prípravky na lekárske 
účely na denné doplnenie stravy ako instantná 
strava alebo samostatná zmes. 
16 - Časopisy, periodiká, neperiodické tlačoviny, 
kalendáre, prospekty a reklamné materiály, pro-
pagačné materiály. 
35 - Reklamná a propagačná činnosť, činnosť re-
klamnej agentúry, aranžovanie, kopírovanie, roz-
množovanie tlačovín, lepenie plagátov a propa-
gačných materiálov, organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav, predvádzanie tovarov, 
prenájom reklamných materiálov, prieskum zá-
ujmu o tovary a služby, vydávanie, rozširovanie, 
zasielanie a aktualizácia reklamných materiálov  
a prospektov, prenájom reklamných plôch, roz-
hlasová a televízna reklama. 
41 - Osvetová činnosť, organizovanie a vedenie 
konferencií, seminárov, školení, prednášok, or-
ganizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelá-
vacích podujatí, vzdelávacích (nekomerčných) 
výstav, organizovanie súťaží, vydávanie kníh, 
časopisov, periodickej a neperiodickej tlače, ka-
lendárov, pedagogické informácie, poskytovanie 
elektronických publikácií online, zverejňovanie 
textov okrem reklamných, online vydávanie kníh 
a časopisov v elektronickej forme, vyučovanie, 
vzdelávanie. 
42 - Biologický výskum, bakteriologický výskum, 
skúšky materiálov, štúdie technických projektov. 
44 - Aromaterapeutické služby, farmaceutické po-
radenstvo, fyzioterapia, lekárske služby, masáže, 
nemocničné služby, ošetrovateľské služby, pora-
denstvo v oblasti zdravia, zdravej výživy a zdra-
vého životného štýlu, poskytovanie odborného 
zdravotného poradenstva, poskytovanie liečebno-
preventívnej zdravotnej starostlivosti, psycholo-
gické služby, rehabilitácie, sanatóriá, súkromné  
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kliniky alebo sanatóriá, vykonávanie preventívnych 
prehliadok, zdravotné strediská, zdravotnícka sta-
rostlivosť, zotavovne. 

(540) MEDISPEKTRUM 
(732) MEDISPEKTRUM s. r. o., Nábrežie arm. gen. 

Ludvíka Svobodu 20, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Králik Miroslav, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222200 
(151) 14.7.2008 
(156) 27.9.2017 
(180) 27.9.2027 
(210) 6108-2007 
(220) 27.9.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 6, 7, 35 
(511) 6 - Kovové nity. 

7 - Nitovacie nástroje, ich diely a príslušenstvo. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, po-
moc pri riadení a prevádzke podniku, pri pre-
vádzke obchodov a obchodnej činnosti priemy-
selného alebo obchodného podniku, obchodné po-
radenstvo, organizovanie a uzatváranie obchod-
ných transakcií, organizovanie kontraktov na ná-
kup a predaj tovaru, reklama a marketing pro-
stredníctvom internetu, prevádzkovanie virtuál-
nych obchodných stredísk na internete v oblasti 
nitovania a nitovacích nástrojov, elektronické pri-
jímanie objednávok tovaru a organizovanie pre-
daja. 

(540) 

  
 

(732) Rivet Factory Group s. r. o., Lannova 2061/8, 
110 00 Praha 1, Nové Město, CZ; 

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

(111) 222210 
(151) 14.7.2008 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 6257-2007 
(220) 31.10.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 11, 35, 41, 42 
(511) 11 - Zariadenia na deacidifikáciu, stabilizáciu, kon-

zervovanie a modifikáciu vlastností materiálov. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti tovarov v trie-
de 11. 
41 - Služby týkajúce sa vzdelávania v oblasti ve-
dy a výskumu, konzultačné služby v oblasti vedy 
a výskumu, organizovanie kurzov a školení v ob-
lasti vedy a výskumu, školiaca a lektorská čin-
nosť v oblasti vedy a výskumu. 
42 - Výskum procesov a zariadení chemickej tech-
nológie. 

(540) CSI Conservation Science 
 International 
 
 

(732) STU Fakulta chemickej a potravinárskej techno-
lógie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, SK; 

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

(111) 222211 
(151) 14.7.2008 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 6258-2007 
(220) 31.10.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 11, 35, 41, 42 
(511) 11 - Zariadenia na deacidifikáciu, stabilizáciu, kon-

zervovanie a modifikáciu vlastností materiálov. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti tovarov v trie-
de 11. 
41 - Služby týkajúce sa vzdelávania v oblasti ve-
dy a výskumu, konzultačné služby v oblasti vedy 
a výskumu, organizovanie kurzov a školení v ob-
lasti vedy a výskumu, školiaca a lektorská čin-
nosť v oblasti vedy a výskumu. 
42 - Výskum procesov a zariadení chemickej 
technológie. 

(540) CSII Conservation Science 
 International 
(732) STU Fakulta chemickej a potravinárskej techno-

lógie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222212 
(151) 14.7.2008 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 6259-2007 
(220) 31.10.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 11, 35, 41, 42 
(511) 11 - Zariadenia na deacidifikáciu, stabilizáciu, kon-

zervovanie a modifikáciu vlastností materiálov. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti tovarov v trie-
de 11. 
41 - Služby týkajúce sa vzdelávania v oblasti ve-
dy a výskumu, konzultačné služby v oblasti vedy 
a výskumu, organizovanie kurzov a školení v ob-
lasti vedy a výskumu, školiaca a lektorská čin-
nosť v oblasti vedy a výskumu. 
42 - Výskum procesov a zariadení chemickej tech-
nológie. 

(540) 

  
(732) STU Fakulta chemickej a potravinárskej techno-

lógie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 222213 
(151) 14.7.2008 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 6260-2007 
(220) 31.10.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 11, 35, 41, 42 
(511) 11 - Zariadenia na deacidifikáciu, stabilizáciu, kon-

zervovanie a modifikáciu vlastností materiálov. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti tovarov v trie-
de 11. 
41 - Služby týkajúce sa vzdelávania v oblasti ve-
dy a výskumu, konzultačné služby v oblasti vedy 
a výskumu, organizovanie kurzov a školení v ob-
lasti vedy a výskumu, školiaca a lektorská čin-
nosť v oblasti vedy a výskumu. 
42 - Výskum procesov a zariadení chemickej tech-
nológie. 

(540) CSTI SK 
(732) STU Fakulta chemickej a potravinárskej techno-

lógie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222214 
(151) 14.7.2008 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 6261-2007 
(220) 31.10.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 11, 35, 41, 42 
(511) 11 - Zariadenia na deacidifikáciu, stabilizáciu, kon-

zervovanie a modifikáciu vlastností materiálov. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti tovarov v trie-
de 11. 
41 - Služby týkajúce sa vzdelávania v oblasti ve-
dy a výskumu, konzultačné služby v oblasti vedy 
a výskumu, organizovanie kurzov a školení v ob-
lasti vedy a výskumu, školiaca a lektorská čin-
nosť v oblasti vedy a výskumu. 
42 - Výskum procesov a zariadení chemickej tech-
nológie. 

(540) CST Conservation Science 
 and Technology 
(732) STU Fakulta chemickej a potravinárskej techno-

lógie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222215 
(151) 14.7.2008 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 6262-2007 
(220) 31.10.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 11, 35, 41, 42 
(511) 11 - Zariadenia na deacidifikáciu, stabilizáciu, kon-

zervovanie a modifikáciu vlastností materiálov. 
 
 
 

35 - Maloobchodné služby v oblasti tovarov v trie-
de 11. 
41 - Služby týkajúce sa vzdelávania v oblasti ve-
dy a výskumu, konzultačné služby v oblasti vedy 
a výskumu, organizovanie kurzov a školení v ob-
lasti vedy a výskumu, školiaca a lektorská čin-
nosť v oblasti vedy a výskumu. 
42 - Výskum procesov a zariadení chemickej tech-
nológie. 

(540) CSTI Conservation Science 
 and Technology International 
(732) STU Fakulta chemickej a potravinárskej techno-

lógie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222232 
(151) 14.7.2008 
(156) 23.11.2017 
(180) 23.11.2027 
(210) 6336-2007 
(220) 23.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie; nahraté nosiče úda-

jov. 
16 - Tlačoviny; knihy; časopisy; noviny; perio-
dické a neperiodické publikácie vrátane ich prí-
loh a mimoriadnych vydaní; fotografie; katalógy; 
letáky; mapy; plagáty; príručky; prospekty; poly-
grafické výrobky; obežníky; ročenky; albumy; 
tlačivá; kancelárske, školské a vyučovacie potre-
by s výnimkou nábytku. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 
online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; 
vydávanie, aktualizovanie, zasielanie a rozširo-
vanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky), náborových textov a oznamov 
zákazníkom; uverejňovanie reklamných textov; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hos-
podárske, ekonomické predpovede; organizova-
nie výstav na obchodné a reklamné účely; orga-
nizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských 
podujatí na reklamné a obchodné účely; maloob-
chod s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16; 
sprostredkovanie obchodu s tovarom; konzultač-
ná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 
35; sprostredkovateľská obchodná činnosť v ob-
lasti služieb uvedených v triede 35 a 41. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných a náborových textov; vydávanie 
a zverejňovanie kníh, časopisov a textov; vydá-
vanie a zverejňovanie online kníh a časopisov  
v elektronickej podobe; vydávanie textov v elek-
tronickej forme; elektronická edičná činnosť  
v malom; poskytovanie informácií online; foto-
grafická reportáž; reportérske služby; poskytova-
nie elektronických publikácií online (bez mož-
nosti kopírovania); vzdelávanie; vyučovanie; za-
bezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; orga-
nizovanie a vedenie konferencií, kongresov, se-
minárov, školení, sympózií, koncertov, kolokvií 
a výcvikov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, 
zábavy; športová a kultúrna činnosť; pobavenie;  
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organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie predstavení; organizovanie 
vedomostných a zábavných súťaží; organizova-
nie športových súťaží; organizovanie živých vy-
stúpení; fotografovanie; prenájom audionahrá-
vok; všetky uvedené služby poskytované aj pros-
tredníctvom internetu; konzultačná činnosť v ob-
lasti služieb uvedených v triede 41. 

(540) LA FEMME - prvý do kabelky 
(732) STAR production, s.r.o., Dr. Vladimíra Clemen-

tisa 10, 821 02 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222233 
(151) 14.7.2008 
(156) 23.11.2017 
(180) 23.11.2027 
(210) 6337-2007 
(220) 23.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) MILKY METELKA 
(732) Milan METELKA a.s., Moravské Prusy 119, 682 01 

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

 
 

(111) 222237 
(151) 14.7.2008 
(156) 30.11.2017 
(180) 30.11.2027 
(210) 6361-2007 
(220) 30.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41 
(511) 9 - Nosiče informácií v rozsahu triedy 9 so záz-

namom zvuku a/alebo obrazu, audiovizuálne 
programy, nosiče záznamov nahrané aj čisté, vi-
deokazety nahrané i čisté, audiokazety nahrané  
i čisté, audioprogramy, audiovizuálne diela v di-
gitálnej podobe, hudobné diela na nosičoch, CD 
disky, informácie, dáta, databázy a iné informač-
né produkty na nosičoch a v elektrických, dáto-
vých, informačných, počítačových a komunikač-
ných sieťach všetkých druhov, multimediálne ap-
likácie, elektronické periodiká a knihy v elektro-
nickej podobe. 
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny, kata-
lógy, knihy, časopisy, fotografie, plagáty, kalen-
dáre, samolepky (papiernické výrobky), obtlač-
ky; obaly všetkých druhov papierové, papierové 
tašky, papierové vreckovky, papierové obrusy  
a obrúsky, databázové produkty v papierovej for-
me, databázy v papierovej forme, tlačiarenské 
výrobky, lósy, potreby na knižné väzby, umelec-
ké alebo ozdobné predmety z papiera patriace do 
tejto triedy. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob-
chodu, reklamné, inzertné a propagačné služby, 
marketing, reklamná, inzertná a propagačná čin-
nosť prostredníctvom akéhokoľvek média, pro- 
 
 

stredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, 
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, 
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej sie-
te, televízna reklama, poskytovanie informácií  
a iných informačných produktov komerčného 
alebo reklamného charakteru, multimediálnych 
informácií komerčného charakteru, komerčné vy-
užitie internetu v oblasti komerčných interneto-
vých médií a vyhľadávacích služieb, online in-
zercia, organizačné zabezpečovanie televízneho 
vysielania, služby teleshoppingu, zhromažďova-
nie dát a informácií elektronicky, usporadúvanie 
výstav na obchodné účely. 
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie 
zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, 
diskusných a informačných programov, vysiela-
nie teleshoppingu, rozhlasové vysielanie, televíz-
ne a rozhlasové vysielanie prostredníctvom elek-
tronickej, komunikačnej, telekomunikačnej alebo 
počítačovej siete, televízne a rozhlasové vysiela-
nie do sietí mobilných telekomunikačných operá-
torov, služby na internete súvisiace s televíznym 
vysielaním, poskytovanie programových ponúk, 
informačné služby, šírenie informácií prostred-
níctvom dátových sietí, telematika, výmena správ, 
šírenie, výmena alebo získavanie správ a infor-
mácií, šírenie elektronických časopisov, informá-
cií, audio alebo audiovizuálnych diel prostredníc-
tvom informačnej alebo dátovej, alebo elektro-
nickej, alebo komunikačnej, alebo telekomuni-
kačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, 
počítačová komunikácia, telefónna komunikácia. 
39 - Balenie tovaru pred odoslaním, zasielateľstvo. 
41 - Nakladateľstvo, vydavateľstvo, organizova-
nie kultúrnych akcií, tvorba audiovizuálnych 
programov, najmä natáčanie filmov, TV progra-
mov alebo programov na nahrávanie na videoka-
zety, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrá-
vanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvuko-
vých, tvorba audiovizuálnych diel, tvorba tele-
víznych a audiovizuálnych programov, agentúrna 
činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v ob-
lasti kultúry, výchovy, zábavy a športu, výchov-
ná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zá-
bavné alebo kultúrne, alebo vzdelávacie predsta-
venia, organizovanie spoločenských a kultúrnych 
akcií, organizácia, prevádzkovanie a realizácia 
hier a súťaží vrátane verejných, výstavná činnosť 
v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo výchovy, 
alebo vzdelávania. 

(540) 

  
 

(732) ČESKÁ MUZIKA spol. s r. o., Křenovice 106, 
373 84 Dubné, CZ; 

(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 222246 
(151) 14.7.2008 
(156) 14.12.2017 
(180) 14.12.2027 
(210) 6414-2007 
(220) 14.12.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 42 
(511) 42 - Projektová činnosť, inžinierska činnosť, pro-

jektovanie elektronických vedení, najmä vn, vvn, 
zvn, projektové štúdie elektrických vedení, tech-
nický prieskum, expertízy (inžinierske práce), in-
žinierska činnosť v oblasti statiky oceľových 
konštrukcií, staticko-konštrukčný návrh stožiarov 
a základov pre stožiare elektrického vedenia, sta-
tické posudky stožiarov a základov elektrických 
stožiarov, spracovanie výrobnej a montážnej do-
kumentácie stožiarov, technicko-konzultačná čin-
nosť v oblasti elektrických vedení a stožiarov 
elektrických vedení. 

(540) 

  
(732) EDWIN s.r.o., Ružová dolina 606/10, 821 09 Bra-

tislava - Ružinov, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222247 
(151) 14.7.2008 
(156) 14.12.2017 
(180) 14.12.2027 
(210) 6415-2007 
(220) 14.12.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 42 
(511) 42 - Projektová činnosť, inžinierska činnosť, pro-

jektovanie elektronických vedení, najmä vn, vvn, 
zvn, projektové štúdie elektrických vedení, tech-
nický prieskum, expertízy (inžinierske práce), in-
žinierska činnosť v oblasti statiky oceľových kon-
štrukcií, staticko-konštrukčný návrh stožiarov  
a základov pre stožiare elektrického vedenia, sta-
tické posudky stožiarov a základov elektrických 
stožiarov, spracovanie výrobnej a montážnej do-
kumentácie stožiarov, technicko-konzultačná čin-
nosť v oblasti elektrických vedení a stožiarov elek-
trických vedení. 

(540) 

  
 

(732) EDWIN s.r.o., Ružová dolina 606/10, 821 09 Bra-
tislava, SK; 

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

(111) 222253 
(151) 14.7.2008 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6489-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upra-

vené na lekárske účely okrem vitamínových prí-
pravkov. 

(540) RENERGIN 
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125, 12489 

Berlin, DE; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222351 
(151) 12.8.2008 
(156) 15.11.2017 
(180) 15.11.2027 
(210) 2100-2007 
(220) 15.11.2007 
(442) 6.5.2008 
(450) 7.10.2008 

 9 (511) 4, 6, 9, 16, 37, 39 
(511) 4 - Skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľa-

šiach. 
6 - Zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na 
skvapalnený plyn, plynová armatúra k zásobníkom 
na skvapalnený plyn a fľašiam na skvapalnený plyn. 
9 - Meracie zariadenia na meranie teploty a tlaku, 
elektrické meracie zariadenia. 
16 - Tlačoviny, publikácie, brožúry, katalógy. 
37 - Konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zá-
sobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skva-
palnený plyn. 
39 - Prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn  
a cisterien na skvapalnený plyn. 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, čierna, biela 
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leoben-

dorf, AT; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
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(111) 222630 
(151) 17.9.2008 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6513-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 9, 21 
(511) 9 - Ochranné rukavice na priemyselné účely, ru-

kavice máčané v PVC proti kyselinám a zása-
dám, rukavice máčané v PVC s nitrilom, rukavice 
z prírodného latexu máčané v nitrile, rukavice 
azbestové. 
21 - Rukavice pre domácnosť patriace do tejto 
triedy najmä na leštenie, na prácu v záhrade, na 
upratovanie, na čistenie. 

(540) LOON 
(732) CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 

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

 
 

(111) 222670 
(151) 17.9.2008 
(156) 18.1.2018 
(180) 18.1.2028 
(210) 5043-2008 
(220) 18.1.2008 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 12, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
(511) 12 - Autobusy; autokary; nákladné autá; automo-

bilové strechy; automobilové reťaze; automobi-
lové podvozky; automobilové obývacie prívesy; 
motory motocyklov; elektrické motory do po-
zemných vozidiel; motory do pozemných vozi-
diel; motocykle; autosedadlá; autá; automobilové 
pneumatiky; karosérie automobilov; automobily; 
autopoťahy. 
16 - Noviny. 
25 - Oblečenie pre motoristov. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; rozširovanie reklamných ozna-
mov; predvádzanie tovaru; zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizo-
vanie reklamných materiálov; dražby; marketin-
gové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prenájom reklamných materiálov; pora-
denstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie re-
klamných textov; reklama; obchodný prieskum; 
reklamné agentúry; prieskum trhu; vedenie karto-
ték v počítači; odborné obchodné poradenstvo; 
hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; prieskum verej-
nej mienky; prenájom reklamných priestorov; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie 
textov; zabezpečovanie predplácania novín a ča-
sopisov; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre zákazníkov); prenájom reklamné-
ho času vo všetkých komunikačných médiách; 
služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob- 
 

chodné informácie a rady spotrebiteľom; štatis-
tické kompilácie; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely. 
36 - Finančné informácie; informácie poistení. 
38 - Posielanie správ; počítačová komunikácia; 
prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača; elektronická pošta; výzvy (rádiom, tele-
fónom alebo inými elektronickými komunikač-
nými prostriedkami); poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej 
počítačovej siete; poskytovanie telekomunikač-
ných kanálov na telenákupy; poskytovanie prie-
storu na diskusiu na internete; poskytovanie prí-
stupu do databáz. 
39 - Automobilová preprava; prenájom automo-
bilov; informácie o doprave; rezervácia dopravy; 
informácie o doprave. 
41 - Zverejňovanie textov okrem reklamných; 
online vydávanie kníh a časopisov v elektronic-
kej forme; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); poskytovanie elektronických pub-
likácií online (bez možnosti kopírovania). 
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; 
aktualizovanie počítačových programov; pora-
denské služby v oblasti počítačového hardvéru; 
grafické dizajnérstvo; prenájom počítačového soft-
véru; obnovovanie počítačových databáz; servis 
počítačových programov; prieskum v oblasti vy-
užitia počítačov; návrh počítačových systémov; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; vy-
tváranie a udržiavanie počítačových stránok (we-
bových stránok) pre zákazníkov; hosťovanie na 
počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácia počítačových programov; prevod a kon-
verzia počítačových programov a údajov (okrem 
fyzickej konverzie); poskytovanie internetových 
vyhľadávačov. 

(540) 

  
(591) červená, čierna, sivá 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 222671 
(151) 17.9.2008 
(156) 18.1.2018 
(180) 18.1.2028 
(210) 5044-2008 
(220) 18.1.2008 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 12, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
(511) 12 - Autobusy; autokary; nákladné autá; automo-

bilové strechy; automobilové reťaze; automobi-
lové podvozky; automobilové obývacie prívesy; 
motory motocyklov; elektrické motory do pozem-
ných vozidiel; motory do pozemných vozidiel; 
motocykle; autosedadlá; autá; automobilové pneu-
matiky; karosérie automobilov; automobily; auto-
poťahy. 
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16 - Noviny. 
25 - Oblečenie pre motoristov. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; rozširovanie reklamných ozna-
mov; predvádzanie tovaru; zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizo-
vanie reklamných materiálov; dražby; marketin-
gové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prenájom reklamných materiálov; pora-
denstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie re-
klamných textov; reklama; obchodný prieskum; 
reklamné agentúry; prieskum trhu; vedenie karto-
ték v počítači; odborné obchodné poradenstvo; 
hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; prieskum verej-
nej mienky; prenájom reklamných priestorov; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie 
textov; zabezpečovanie predplácania novín a ča-
sopisov; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre zákazníkov); prenájom reklamné-
ho času vo všetkých komunikačných médiách; 
služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; štatis-
tické kompilácie; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely. 
36 - Finančné informácie; informácie poistení. 
38 - Posielanie správ; počítačová komunikácia; 
prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača; elektronická pošta; výzvy (rádiom, tele-
fónom alebo inými elektronickými komunikač-
nými prostriedkami); poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej 
počítačovej siete; poskytovanie telekomunikač-
ných kanálov na telenákupy; poskytovanie prie-
storu na diskusiu na internete; poskytovanie prís-
tupu do databáz. 
39 - Automobilová preprava; prenájom automo-
bilov; informácie o doprave; rezervácia dopravy; 
informácie o doprave. 
41 - Zverejňovanie textov okrem reklamných; 
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej 
forme; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania). 
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; 
aktualizovanie počítačových programov; pora-
denské služby v oblasti počítačového hardvéru; 
grafické dizajnérstvo; prenájom počítačového soft-
véru; obnovovanie počítačových databáz; servis 
počítačových programov; prieskum v oblasti vy-
užitia počítačov; návrh počítačových systémov; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; vy-
tváranie a udržiavanie počítačových stránok (we-
bových stránok) pre zákazníkov; hosťovanie na 
počítačových stránkach (webových stránkach); in-
štalácia počítačových programov; prevod a kon-
verzia počítačových programov a údajov (okrem 
fyzickej konverzie); poskytovanie internetových 
vyhľadávačov. 

(540) autoviny 
 
 
 

(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 
Bratislava, SK; 

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

(111) 222683 
(151) 17.9.2008 
(156) 26.2.2018 
(180) 26.2.2028 
(210) 5172-2008 
(220) 26.2.2008 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 1 
(511) 1 - Hnojivá na pôdu. 

(540) ZINKOSOL Forte 
(732) Lovochemie, a. s., Terezínská 57, 410 17 Lovo-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222684 
(151) 17.9.2008 
(156) 26.2.2018 
(180) 26.2.2028 
(210) 5173-2008 
(220) 26.2.2008 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 1 
(511) 1 - Hnojivá na pôdu. 

(540) MIKROKOMPLEX 
(732) Lovochemie, a. s., Terezínská 57, 410 17 Lovo-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222699 
(151) 17.9.2008 
(156) 19.9.2017 
(180) 19.9.2027 
(210) 1729-2007 
(220) 19.9.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 35, 39 
(511) 35 - Veľkoobchodná činnosť s liekmi a zdravot-

níckymi pomôckami. 
39 - Distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok. 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá 
(732) ELU Medical s.r.o., Račianska 77/13059, 831 02 

Bratislava, SK; 
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(111) 222701 
(151) 17.9.2008 
(156) 12.10.2017 
(180) 12.10.2027 
(210) 1876-2007 
(220) 12.10.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 16, 35, 36, 41 
(511) 16 - Plagáty, zborníky, najmä zborníky z konfe-

rencií, papierové pozvánky, periodická a nepe-
riodická tlač a publikácie, knihy, brožúry, časo-
pisy, periodiká, noviny, tlačivá, katalógy, kalen-
dáre, príručky, prospekty, ročenky, firemné listi-
ny, formuláre, albumy, atlasy, pohľadnice, foto-
grafie, grafické zobrazenia, grafiky, obrazy, ob-
razy ako maľby zarámované aj nezarámované, 
papierové propagačné materiály, papierové lís-
tky, letáky, informačné produkty na papierových 
nosičoch, databázy na papierových nosičoch, pa-
pierové vlajky a zástavky, pútače z papiera alebo 
lepenky, plány, podložky na písanie, spisové 
obaly, pečiatky, pečate, tlačené reklamné a úžit-
kové manuály, reklamné tabule z papiera, kartó-
nu alebo lepenky, skicáre, stojany na fotografie, 
záložky do kníh, papiernický tovar, obálky, oba-
ly, predmety z kartónu, lepiace štítky, nálepky, 
netextilné etikety, kancelárske potreby s výnim-
kou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby 
použité ako reklamné alebo darčekové predmety, 
plastové fólie na balenie, stolové prestieranie  
z papiera, papierové servítky, papierové utierky, 
vrecia a vrecká z papiera alebo plastických mate-
riálov. 
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklam-
né účely, reklama, reklamné činnosti, reklamné 
agentúry, činnosti reklamných agentúr, online 
reklama v počítačovej komunikačnej sieti, prená-
jom reklamného času a priestoru vo všetkých ko-
munikačných médiách vrátane internetu, vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných alebo náboro-
vých materiálov, rozširovanie reklamných mate-
riálov (letáky, prospekty, tlačivá, príručky kata-
lógov, vzorky), predvádzanie tovaru, podpora pre-
daja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri 
riadení obchodných aktivít, odborné obchodné 
poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské in-
formácie, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, 
analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej čin-
nosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, 
marketingové štúdie, vzťahy s verejnosťou, ob-
chodný manažment a podnikové poradenstvo, úč-
tovníctvo, vedenie účtovných kníh, personálne 
poradenstvo, nábor zamestnancov a pracovníkov, 
výber osôb pomocou psychologických testov, 
zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových 
databáz, vedenie kartoték v počítači, maloobchod-
ná činnosť s nosičmi údajov, s DVD a CD dis-
kami a papierovými nosičmi, poskytovanie uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 35, 36 a 41, spros-
tredkovanie obchodu s uvedeným tovarom, služ-
by franchisingu v oblasti vydávania časopisov, 
novín, periodík a neperiodickej tlače. 
 
 
 

36 - Realitné kancelárie, služby v oblasti nehnu-
teľností, sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľ-
nosťami, oceňovanie a odhady nehnuteľností, pre-
nájom a správa nehnuteľností, správcovstvo, uby-
tovacie kancelárie (byty), prenájom bytov a kan-
celárskych priestorov, inkasovanie nájomného, 
poisťovníctvo, finančné služby, peňažníctvo, služ-
by investičných trustov a holdingových spoloč-
ností, služby maklérov na tovarovej burze a bur-
ze cenných papierov, služby v oblasti peňažníc-
tva spojené s poskytovaním záruk, služby posky-
tované v súvislosti s vydávaním cestovných še-
kov a akreditívov, služby poskytované správcami 
nehnuteľného majetku, ako tiché spoločníctvo 
alebo financovanie, služby týkajúce sa poistenia, 
ako napr. služby poskytované poisťovacími agen-
tmi, služby poskytované poisťovaným, ako aj služ-
by subskripcie (predplácanie) poistení, poskyto-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, počítačových sietí, SMS správ 
a internetu. 
41 - Organizovanie a vedenie kongresov, konfe-
rencií, seminárov, kolokvií a sympózií, manažér-
ske služby pri organizovaní kongresov, konfe-
rencií, seminárov, kolokvií a sympózií, školenia, 
služby v oblasti zábavy a kultúrnych podujatí, or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav, plánovanie a organizovanie lotérií, plesov, 
živých vystúpení, kultúrnych, športových, zá-
bavných a spoločenských akcií, hudobných vys-
túpení a koncertov, vzdelávanie, informácie o vzde-
lávaní a možnostiach zábavy, spoločenská vý-
chova, poradenstvo v oblasti vzdelávania, kniž-
nice, pedagogické informácie, informácie o vý-
chove, vzdelávaní a možnostiach zábavy, zábava, 
pobavenie, vydávanie časopisov, novín, kníh, pe-
riodík, neperiodickej tlače, vydávanie textov  
s výnimkou reklamných alebo náborových, onli-
ne vydávanie časopisov, novín a kníh v elektro-
nickej forme, vydávanie a edícia elektronicky 
reprodukovateľných textov, elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby), výroba audiovi-
zuálnych programov, reportážne služby, služby 
nahrávacích štúdií, fotografovanie, filmová a fo-
tografická tvorba, organizačná a producentská 
činnosť v oblasti filmu, fotografie, audiovizuál-
nych diel, obrazových a zvukových záznamov, 
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) REGIONREAL 
(732) IMBIZ s. r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová 

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

 
 

(111) 222767 
(151) 17.9.2008 
(156) 11.2.2018 
(180) 11.2.2028 
(210) 244-2008 
(220) 11.2.2008 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 11 
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(511) 11 - Osvetľovacie zariadenia; svietidlá. 
(540) 

  
 

(732) Ligman Lighting Company Limited, 2912 Lad-
prao Road, Klongjun, Bangkapi, Bangkok 10240, 
TH; 

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

(111) 222825 
(151) 13.10.2008 
(156) 15.11.2017 
(180) 15.11.2027 
(210) 2099-2007 
(220) 15.11.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 4, 6, 9, 16, 37, 39 
(511) 4 - Skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach. 

6 - Zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na 
skvapalnený plyn, plynová armatúra k zásobní-
kom na skvapalnený plyn a fľašiam na skvapal-
nený plyn. 
9 - Meracie zariadenia na meranie teploty a tlaku, 
elektrické meracie zariadenia. 
16 - Tlačoviny, publikácie, brožúry, katalógy. 
37 - Konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba 
zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na 
skvapalnený plyn. 
39 - Prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn  
a cisterien na skvapalnený plyn. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(732) Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, A-2100 Leobendorf, 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222827 
(151) 13.10.2008 
(156) 17.12.2017 
(180) 17.12.2027 
(210) 2269-2007 
(220) 17.12.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny všetkých druhov; tlačiarenské vý-

robky, noviny, časopisy, knihy, periodická a ne-
periodická tlač, fotografie, kalendáre, plagáty, le-
táky, drobné reklamné predmety z papiera patria-
ce do tejto triedy, katalógy; propagačné materiály 
patriace do tejto triedy, a to samolepky pre do-
mácnosť a na kancelárske účely, reklamné tlačo-
viny, vizitky, hlavičkový papier. 

 
 

35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, diplomov a reklamných ocenení na všet-
kých druhoch nosičov; uverejňovanie reklamných 
textov; reklama; činnosť reklamnej agentúry. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť; pub-
likačná činnosť s výnimkou vydávania reklam-
ných alebo náborových textov; výchovná, vzde-
lávacia a zábavná činnosť. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená, biela 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

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

 
 

(111) 222958 
(151) 13.10.2008 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6493-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 9, 21, 25 
(511) 9 - Ochranné rukavice na priemyselné účely, ru-

kavice máčané v PVC proti kyselinám a zása-
dám, rukavice máčané v PVC s nitrilom, rukavi-
ce z prírodného latexu máčané v nitrile, azbesto-
vé rukavice. 
21 - Rukavice pre domácnosť patriace do tejto 
triedy najmä na leštenie, na prácu v záhrade, na 
upratovanie, na čistenie. 
25 - Rukavice textilné, kožené, pletené, kombi-
nované. 

(540) SANDPIPER 
(732) CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 

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

 
 

(111) 222959 
(151) 13.10.2008 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6494-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 9, 21 
(511) 9 - Ochranné rukavice na priemyselné účely, ru-

kavice máčané v PVC proti kyselinám a zása-
dám, rukavice máčané v PVC s nitrilom, rukavi-
ce z prírodného latexu máčané v nitrile, azbesto-
vé rukavice. 
21 - Rukavice pre domácnosť patriace do tejto 
triedy najmä na leštenie, na prácu v záhrade, na 
upratovanie, na čistenie. 

(540) MERLIN 
(732) CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 

Jeneč, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 222960 
(151) 13.10.2008 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6495-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 9, 21 
(511) 9 - Ochranné rukavice na priemyselné účely, ru-

kavice máčané v PVC proti kyselinám a zása-
dám, rukavice máčané v PVC s nitrilom, rukavi-
ce z prírodného latexu máčané v nitrile, azbesto-
vé rukavice. 
21 - Rukavice pre domácnosť patriace do tejto 
triedy najmä na leštenie, na prácu v záhrade, na 
upratovanie, na čistenie. 

(540) GULL 
(732) CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 

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

 
 

(111) 222961 
(151) 13.10.2008 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6496-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 9, 21 
(511) 9 - Ochranné rukavice na priemyselné účely, ru-

kavice máčané v PVC proti kyselinám a zása-
dám, rukavice máčané v PVC s nitrilom, rukavi-
ce z prírodného latexu máčané v nitrile, azbesto-
vé rukavice. 
21 - Rukavice pre domácnosť patriace do tejto 
triedy najmä na leštenie, na prácu v záhrade, na 
upratovanie, na čistenie. 

(540) MAGPIE 
(732) CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 

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

 
 

(111) 222962 
(151) 13.10.2008 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6497-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 9, 21 
(511) 9 - Ochranné rukavice na priemyselné účely, ru-

kavice máčané v PVC proti kyselinám a zása-
dám, rukavice máčané v PVC s nitrilom, rukavi-
ce z prírodného latexu máčané v nitrile, azbesto-
vé rukavice. 
21 - Rukavice pre domácnosť patriace do tejto 
triedy najmä na leštenie, na prácu v záhrade, na 
upratovanie, na čistenie. 

(540) TERN 
(732) CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 

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

 

 

(111) 222963 
(151) 13.10.2008 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6498-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 9, 21, 25 
(511) 9 - Ochranné rukavice na priemyslové účely, ru-

kavice máčané v PVC proti kyselinám a zása-
dám, rukavice máčané v PVC s nitrilom, rukavi-
ce z prírodného latexu máčané v nitrile, rukavice 
azbestové. 
21 - Rukavice pre domácnosť patriace do tejto 
triedy najmä na leštenie, na prácu v záhrade, na 
upratovanie, na čistenie. 
25 - Rukavice textilné, kožené, pletené, kombi-
nované. 

(540) BUNTING 
(732) CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 

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

 
 

(111) 222965 
(151) 13.10.2008 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6500-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 9, 21 
(511) 9 - Ochranné rukavice na priemyselné účely, ru-

kavice máčané v PVC proti kyselinám a zása-
dám, rukavice máčané v PVC s nitrilom, rukavi-
ce z prírodného latexu máčané v nitrile, azbesto-
vé rukavice. 
21 - Rukavice pre domácnosť patriace do tejto 
triedy najmä na leštenie, na prácu v záhrade, na 
upratovanie, na čistenie. 

(540) HARRIER 
(732) CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 

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

 
 

(111) 222969 
(151) 13.10.2008 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6504-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 9, 21, 25 
(511) 9 - Ochranné rukavice na priemyselné účely, ru-

kavice máčané v PVC proti kyselinám a zása-
dám, rukavice máčané v PVC s nitrilom, rukavi-
ce z prírodného latexu máčané v nitrile, azbesto-
vé rukavice. 
21 - Rukavice pre domácnosť patriace do tejto 
triedy najmä na leštenie, na prácu v záhrade, na 
upratovanie, na čistenie. 
25 - Rukavice textilné, kožené, pletené, kombino-
vané. 
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(540) KITE 
(732) CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 

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

 
 

(111) 223212 
(151) 11.11.2008 
(156) 17.4.2018 
(180) 17.4.2028 
(210) 710-2008 
(220) 17.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Čistiace prípravky. 
(540) 

  
(732) PROGRUP, s. r. o., Ferka Urbánka 20, 052 01 

Spišská Nová Ves, SK; 
 
 

(111) 223291 
(151) 12.11.2008 
(156) 28.2.2018 
(180) 29.2.2028 
(210) 5197-2008 
(220) 29.2.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť; 

online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; prenájom reklamných priestorov, reklamnej 
plochy a reklamného času; vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačivá, vzorky). 
41 - Zábava, pobavenie; zábavné, kultúrne a špor-
tové aktivity; organizovanie a prevádzkovanie 
turnajov, súťaží, hier a udalostí so zábavným cha-
rakterom; hazardné hranie (gambling); hranie  
o peniaze; stávky; organizovanie a prevádzkova-
nie hrania o peniaze, hazardného hrania, kasíno-
vých a kartových hracích turnajov, súťaží a hier; 
služby súvisiace s hraním pokeru a so súťažami  
v pokeri. 
43 - Reštauračné a kaviarenské služby; služby ba-
rov a nočných klubov; hotelierske služby; ubyto-
vacie služby. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená, biela 

(732) CASINOS SLOVAKIA a. s., Miletičova 1, 821 08 
Bratislava, SK; 

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

 
 

(111) 223383 
(151) 27.11.2008 
(156) 15.2.2018 
(180) 15.2.2028 
(210) 286-2008 
(220) 15.2.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 12, 35, 37 
(511) 12 - Motorové vozidlá na použitie v poľnohos-

podárstve; náhradné diely, súčasti a príslušenstvo 
motorových vozidiel určených na použitie v poľ-
nohospodárstve, patriace do triedy 12. 
35 - Maloobchodná činnosť s poľnohospodár-
skymi strojmi, náhradnými dielmi na poľnohos-
podárske stroje; nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky. 
37 - Oprava poľnohospodárskych strojov. 

(540) T - AGRO SK 
(732) T - AGRO SK, s.r.o., Bodrocká 7, 821 07 Brati-

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

 
 

(111) 223387 
(151) 10.12.2008 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 1246-2008 
(220) 24.6.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Poisťovacia činnosť, najmä poistenie v ob-

lasti motorových vozidiel; sprostredkovanie pois-
tenia; informácie o poistení; konzultačné služby 
v oblasti poistenia; finančné informácie; finančné 
služby; lízing; sprostredkovanie v oblasti nehnu-
teľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnu-
teľností; oceňovanie nehnuteľností; finančné oce-
ňovanie; dôchodkové fondy; finančné zúčtovanie; 
záruky; kaucie; garancie; kapitálové investície; 
pôžičky; spotrebiteľské úvery. 

(540) LeaseGAP 
(732) Colonnade Insurance S.A., jednajúca prostred-

níctvom Colonnade Insurance S.A., organizační 
složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha - Nus-
le, Česká republika, rue Eugene Ruppert 20, 2453 
Luxemburg, LU; 

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

(111) 223446 
(151) 11.12.2008 
(156) 6.3.2018 
(180) 6.3.2028 
(210) 424-2008 
(220) 6.3.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 
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 9 (511) 9, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Bankomaty, programy ako programy obslu-

hujúce počítač, programy obsluhujúce bankoma-
ty, programy pre výpočtovú techniku a programy 
pre elektronické zariadenia patriace do triedy 9  
a vyžadujúce riadiaci program, výpočtová tech-
nika, elektronické zariadenia patriace do triedy 9, 
softvér na nosičoch. 
35 - Automatizované spracovanie dát, poraden-
ská činnosť v oblasti automatizovaného spraco-
vania dát, činnosť organizačných a ekonomic-
kých poradcov. 
36 - Sprostredkovanie služieb v oblasti bezhoto-
vostného platobného styku, prenájom (lízing) 
bankomatov. 
38 - Poskytovanie neverejných dátových teleko-
munikačných služieb. 
42 - Programovanie, tvorba softvéru, poradenská 
činnosť v obore riadiacich informačných systé-
mov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená 
(732) Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 

100 00 Praha 10, Strašnice, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 223505 
(151) 15.12.2008 
(156) 17.12.2017 
(180) 17.12.2027 
(210) 2264-2007 
(220) 17.12.2007 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 16, 41 
(511) 16 - Tlačoviny všetkých druhov; tlačiarenské vý-

robky, noviny, časopisy, knihy, periodická a ne-
periodická tlač, fotografie, kalendáre, plagáty, le-
táky, drobné reklamné predmety z papiera patria-
ce do tejto triedy, katalógy; propagačné materiály 
patriace do tejto triedy, a to samolepky pre do-
mácnosť a na kancelárske účely, reklamné tlačo-
viny, vizitky, hlavičkový papier. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť; pub-
likačná činnosť s výnimkou vydávania rekla-
mných alebo náborových textov. 

(540) GENTLEMAN 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

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

 
 

(111) 223679 
(151) 16.1.2009 
(156) 28.2.2018 
(180) 29.2.2028 
(210) 5199-2008 
(220) 29.2.2008 
(442) 7.10.2008 
 

(450) 5.3.2009 
 9 (511) 35, 41, 43 

(511) 35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; prenájom reklamných priestorov, reklamnej 
plochy a reklamného času; vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačivá, vzorky). 
41 - Zábava, pobavenie; zábavné, kultúrne a špor-
tové aktivity; organizovanie a prevádzkovanie 
turnajov, súťaží, hier a udalostí so zábavným cha-
rakterom; hazardné hranie (gambling); hranie  
o peniaze; stávky; organizovanie a prevádzkova-
nie hrania o peniaze, hazardného hrania, kasíno-
vých a kartových hracích turnajov, súťaží a hier; 
služby súvisiace s hraním pokeru a so súťažami  
v pokeri. 
43 - Reštauračné a kaviarenské služby; služby ba-
rov a nočných klubov; hotelierske služby; ubyto-
vacie služby. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená, biela 
(732) CASINOS SLOVAKIA a. s., Miletičova 1, 821 08 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 224337 
(151) 16.3.2009 
(156) 28.12.2017 
(180) 28.12.2027 
(210) 6518-2007 
(220) 28.12.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 9, 21, 25 
(511) 9 - Ochranné rukavice na priemyselné účely, ru-

kavice máčané v PVC proti kyselinám a zása-
dám, rukavice máčané v PVC s nitrilom, rukavi-
ce z prírodného latexu máčané v nitrile, rukavice 
azbestové. 
21 - Rukavice pre domácnosť patriace do tejto 
triedy najmä na leštenie, na prácu v záhrade, na 
upratovanie, na čistenie. 
25 - Rukavice textilné, kožené, pletené, kombi-
nované. 

(540) STARLING 
(732) CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 

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

 
 

(111) 224420 
(151) 16.3.2009 
(156) 3.7.2018 
(180) 3.7.2028 
(210) 5842-2008 
(220) 3.7.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 6, 19, 37 
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(511) 6 - Stavebné konštrukcie kovové, potrubia kovo-
vé, potrubia spádové kovové, sklzy bielizne ko-
vové, šachty kovové, rúrky kovové, rúrky spádo-
vé kovové, revízne šachty kovové, sklzové šach-
ty kovové, spádové šachty kovové. 
19 - Stavebné konštrukcie nekovové, potrubia 
nekovové, potrubia spádové nekovové, sklzy bie-
lizne nekovové, šachty nekovové, rúrky nekovo-
vé, rúrky spádové nekovové, revízne šachty ne-
kovové, sklzové šachty nekovové, spádové šach-
ty nekovové. 
37 - Stavebníctvo, staviteľstvo, čistenie, služby 
údržbárske, pranie a čistenie bielizne a textilu, 
montáž kuchynských zariadení. 

(540) 

  
 

(732) NEWAG Praha spol. s r. o., Vestecká 104, Zlat-
níky - Hodkovice, 252 41 Praha, CZ; 

 
 

(111) 224774 
(151) 13.5.2009 
(156) 8.11.2017 
(180) 8.11.2027 
(210) 2030-2007 
(220) 8.11.2007 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 36, 42 
(511) 9 - Nahrané počítačové programy, monitorovacie 

počítačové programy, nahrané operačné progra-
my, nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku 
a obrazu, počítačový softvér, počítačový softvér 
využívaný pre globálnu počítačovú sieť (internet); 
dáta, bázy dát a databázové produkty v elektro-
nickej forme, databázové systémy, informácie  
a záznamy v elektronickej podobe bez ohľadu na 
to, či sú uložené na samostatných nosičoch 
a/alebo v rámci dátových, informačných či tele-
komunikačných sietí, elektronické časopisy, elek-
tronické periodiká a knihy v elektronickej podo-
be, súvisiaci softvér a hardvér vrátane elektro-
nických multimediálnych aplikácií, multimediál-
nych alebo informačných katalógov a aplikácií 
na prezeranie, spracovávanie alebo uchovávanie 
dát v elektronickej podobe. 
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-
žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, le-
penka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové 
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papie-
rové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernic-
ký tovar), lepiace pásky na kancelárske účely na 
použitie v domácnosti, obálky (papiernický to-
var), obaly (papiernický tovar), obrazy, papier-
nický tovar, periodické a neperiodické publiká-
cie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pú-
tače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické repro-
dukcie, tlačené reklamné materiály. 
 

35 - Reklamná činnosť, obchodná správa, obchod-
ná administratíva, kancelárske práce, obchodná 
činnosť, obchodné poradenstvo, obchodný pries-
kum, marketingové štúdie, obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum, organizovanie audiovizuál-
nych predstavení na komerčné a reklamné účely, 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklam-
né účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, 
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií, 
prenájom reklamných materiálov, reklama, reklam-
ná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, roz-
širovanie reklamných oznamov, rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obcho-
du s tovarom, televízna reklama, vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-
obrazových záznamov a periodických a neperio-
dických publikácií na reklamné účely, vydávanie 
a rozširovanie reklamných textov, vydávanie re-
klamných alebo náborových textov, zásielkové 
reklamné služby, zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz, zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach, pomoc pri riadení obchodnej činnos-
ti, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné 
účely a podporu predaja, obchodný manažment  
a podnikové poradenstvo, organizovanie, organi-
zovanie výstav na komerčné alebo reklamné úče-
ly, personálne poradenstvo, prieskum trhu, pries-
kum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (pries-
kum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spo-
ločenským prostredím), spracovanie textov, orga-
nizovanie reklamných hier na propagáciu pre-
daja, prenájom reklamných priestorov, prenájom 
reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie 
osoby) reklamná a inzertná činnosť prostredníc-
tvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, 
poskytovanie informácií a iných informačných 
produktov reklamného charakteru, prenájom re-
klamných, informačných a komunikačných miest, 
služby riadenia ľudských zdrojov, sprostredko-
vanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovanie 
uvedených služieb, činnosť účtovných poradcov, 
vedenie účtovnej evidencie. 
36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financova-
nia, služby v oblasti peňažníctva, služby v oblasti 
nehnuteľností, finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finan-
čné poradenstvo, služby v oblasti finančníctva, 
informácie o poistení, finančné konzultačné služ-
by, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, 
poistenie proti nehodám, organizovanie dobro-
činných zbierok, organizovanie zbierok, platenie 
na splátky, zdravotné poistenie, poistenie (pri 
námornej preprave), uzatváranie poistiek, životné 
poistky, poistno-technické služby (štatistika), po-
radenstvo v oblasti poistenia, záručná pôžička, 
pôžičky (financovanie), platobné prevody vyko-
návané elektronicky, finančné riadenie, sprostred-
kovanie (maklérstvo), sprostredkovanie poiste-
nia, uzatváranie poistiek proti požiaru, zúčtovacie 
banky (prevádzajúce bezhotovostné operácie), po-
istenie áut, poistenie majetku, poistenie osôb, všet-
ky druhy poistenia, všetky spôsoby poistenia a po-
istných služieb. 
42 - Tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie 
počítačových webových stránok pre zákazníkov,  
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poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, 
prenájom počítačového softvéru, návrhy, štruktú-
rovanie a programovanie či iné vytváranie počí-
tačových programov a počítačových systémov, 
najmä programového vybavenia internetových, 
intranetových či iných sieťových serverov, serve-
rových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, 
zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruk-
túrovanie a programovanie či iné vytváranie báz 
dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich 
spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim 
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údrž-
by, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či 
iné vytváranie internetových či intranetových po-
čítačových stránok a násteniek (webpages a web-
sites) a internetových či intranetových aplikácií 
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie  
a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného 
priestoru) na internetových či intranetových počí-
tačových stránkach a nástenky (webpages a web-
sites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného 
priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek, 
hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na 
internetových či intranetových aplikáciách, pre-
vod (konverzia) počítačových programov, dát či 
iných údajov v elektronickej podobe z rôznych 
formátov do iných formátov, prevod (konverzia) 
dokumentov, dát či iných údajov z fyzických 
médií na elektronické médiá, aktualizovanie po-
čítačových programov, hosťovanie na počítačo-
vých stránkach (webových stránkach), inštalácia 
počítačových programov, návrh počítačových 
systémov, obnovovanie počítačových databáz, po-
čítačové programovanie, počítačové programy 
(zhotovovanie kópií), prevod a konverzia počíta-
čových programov a údajov, prieskum v oblasti 
využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie we-
bových stránok pre zákazníkov, poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(591) červená, sivá, biela 
(732) Superpoistenie s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bra-

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

 
 

(111) 226323 
(151) 14.10.2009 
(156) 11.9.2017 
(180) 11.9.2027 
(210) 6039-2007 
(220) 11.9.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 7.12.2009 

 9 (511) 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 33, 
34, 35, 38, 39, 40, 41 

(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 vo-
dičky, prípravky na čistenie zubov, dezodoranty 
na osobné použitie, sanitárne prípravky, antista- 
 

 

 tické prípravky na použitie v domácnosti, avi-
vážne prípravky, bieliace prípravky na kozmetic-
ké účely, voňavé vrecúška do bielizne, čistiace 
prípravky na toaletné účely, depilačné a epilačné 
prípravky, farbivá na toaletné účely, prípravky na 
holenie, kozmetické krémy, kozmetické príprav-
ky do kúpeľov, kúpeľové soli s výnimkou solí na 
liečebné účely, laky na vlasy a nechty, výťažky  
a oleje pre parfumériu, parfumovaná voda, prí-
pravky s proti potivými účinkami, oleje na koz-
metické a toaletné účely, vata a vatové tyčinky 
na kozmetické účely, krém na obuv, leštiace 
krémy na obuv, leštidlá na obuv, obuvnícke vos-
ky, vonné tyčinky. 
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazacie oleje, pros-
triedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu, palivá vrátane pohonných hmôt do moto-
rových vozidiel a svietiace materiály, sviečky  
a knôty na svietenie, nočné lampičky (sviečky), 
parfumované sviečky, sviečky (na svietenie), 
lampové a sviečkové knôty, sviečky na vianočné 
stromčeky, mastiace tuky a mazadlá na obuv, 
svietiace materiály, tuky na obuv, včelí vosk, 
aromatické lampy so sviečkami. 
6 - Kovové kľúčenky, krúžky na kľúče z obyčaj-
ných kovov, drobné ozdobné predmety z mosa-
dze a kovu, umelecké diela z bronzu, busty z oby-
čajných kovov, figuríny a sošky z obyčajných 
kovov, kovové kovania na vychádzkové palice, 
kovové nádoby na potraviny, kovové nádoby 
(plechovky), kovové identifikačné náramky na 
použitie v nemocniciach, obalové nádoby z kovu, 
kovové vývesné a identifikačné štítky, kovové 
držiaky na uteráky, zvončeky, zvončeky pre zvie-
ratá, obyčajné kovy a ich zliatiny, stavebný mate-
riál z kovu, prenosné stavby z kovu, kovový ma-
teriál na železničné trate, káble a drôty z obyčaj-
ných kovov s výnimkou elektrických, železiarsky 
tovar, drobný železiarsky tovar, kovové potrubia 
a rúry, bezpečnostné schránky, iné výrobky z ko-
vov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, rudy. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradie; nožiarsky to-
var a príbory; manikúrové súpravy, sečné a bod-
né zbrane, pošvy na meče; britvy, žiletky, holiace 
čepele, holiace strojčeky, nožiarsky tovar a prí-
bory z drahých kovov, klieštiky na cukor, otvára-
če na konzervy s výnimkou elektrických, otvára-
če na víno s výnimkou elektrických, puzdrá, ka-
zety a obaly na vínové sady a otvárače na víno, 
ručné krájače na zeleninu, pizzu a vajcia, ručné 
krájače syrov, strúhadlá na zeleninu, ovocie a sy-
ry, luskáčiky orechov, nože, nože na zeleninu, 
lovecké nože, vreckové nože a nožíky, pinzety, 
príbor (nože, vidličky, lyžice a lyžičky), strieborný 
príbor (nože, vidličky, lyžice a lyžičky), škrabky 
ako ručné nástroje, záhradné a lesné náradie na 
ručný pohon, elektrické holiace strojčeky a ručné 
štikacie kliešte, holiace potreby, puzdrá na holia-
ce potreby, holiace strojčeky, obaly a puzdrá na 
britvy, kazety na holiace strojčeky, depilačné 
strojčeky elektrické aj neelektrické, neelektrické 
manikúrové súpravy, pedikúrové súpravy. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-
tické, fotografické, kinematografické, optické, sig-
nalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzde-
lávacie a prístroje a nástroje na meranie a váže-
nie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,  
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transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kon-
trolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky; predaj-
né automaty a mechanizmy prístrojov uvádza-
ných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spra-
covanie údajov a počítače; hasiace prístroje, za-
riadenia na zábavu fungujúce po pripojení s ex-
ternou obrazovkou alebo monitorom, počítačové 
programy a softvér všetkých druhov na akom-
koľvek type nosičov, t. j. nahrané na magnetic-
kých nosičoch alebo stiahnuté z externej počíta-
čovej siete, fotografické objektívy, automobilové 
zapaľovače cigariet, autorádiá, batérie do svieti-
diel, batérie do vreckových lámp, fotografické 
blesky, buzoly, kompasy, prístroje na zazname-
návanie času, automatické časové spínače, ďale-
kohľady, elektronické diáre, VHS, CD a DVD 
prehrávače, kazetové prehrávače, elektronické 
svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní  
a prednáškach), elektronický vreckový slovník 
prekladový, fotoaparáty, hracie hudobné automa-
ty uvádzané do činnosti vhodením mince, hracie 
zariadenia fungujúce po pripojení na externú ob-
razovku alebo monitor, kamery, kalkulačky, lase-
rové ukazovadlá, stopky, rádia, meteorologické 
stanice do domácností, metre, puzdrá a obaly na 
CD a DVD disky. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z dra-
hých kovov alebo výrobky pokovované drahými 
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné 
chronometre, hodiny, nástenné a stolové hodiny, 
náramkové hodinky, vreckové hodinky, cestovné 
budíky. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; 
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na 
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre 
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje; vzdelá-
vacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové 
materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky, 
katalógy, databázy na papierových nosičoch, al-
bumy, pohľadnice, grafické zobrazenia, plagáty 
všetkých druhov a rozmerov, grafiky, obrazy, ob-
razy ako maľby zarámované aj nezarámované, 
papierové propagačné materiály, plány, podložky 
na písanie, tlačené reklamné a úžitkové manuály, 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepen-
ky, skicáre, záložky do kníh, knihy, brožúry, ča-
sopisy, periodiká, tlačivá, ročenky, kalendáre, 
príručky, prospekty, publikácie, papierové vlaj-
ky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo 
lepenky, pečiatky, pečate, papiernický tovar, zo-
šity, hárky, obálky, obaly, nálepky, netextilné 
etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábyt-
ku, predovšetkým kancelárske potreby použité 
ako reklamné alebo darčekové predmety, atlasy, 
plastové fólie na balenie, formuláre, predmety  
z kartónu, spisové obaly, stolové prestieranie  
z papiera, papierové servítky, papierové utierky, 
vrecia a vrecká z papiera alebo plastických mate-
riálov, vzory na výrobu odevov, nožíky na otvá-
ranie listov, plastové obaly, vrecúška a tašky ako 
obalové materiály, písacie potreby, perá (kance- 
 

lárske potreby), atramentová tyčinka, ceruzky, 
držiaky na písacie potreby, guľôčky do guľôčko-
vých pier, hroty pier zo zlata, plniace perá, kala-
máre, kancelárske svorky, násadky na perá a ce-
ruzky, obaly na doklady, oceľové pierka, pastel-
ky, písacie stroje (elektrické aj neelektrické), 
podnosy na listy, pripináčiky, peračníky, puzdrá 
na perá, puzdrá na písacie potreby, šablóny  
a formy, puzdrá na šekové knižky, rysovacie pot-
reby, pomôcky a súpravy, stojany a rámy na fo-
tografie, stojany na perá a ceruzky, tuhy do ceru-
ziek (verzatiliek), verzatilky. 
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiá-
lov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové ko-
že; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky, 
vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske 
výrobky, kabelky, kabelkové rámy, peňaženky, 
kožené rukavice, kufre, kufríky, diplomatické 
kufríky, aktovky, školské tašky, plážové tašky, ba-
tohy, lodné kufre, torby, ruksaky, plecniaky, va-
ky pre turistov, cestovné obaly na odevy, kufre  
a cestovné tašky na kolieskach, palice na podpo-
ru pri chôdzi, horolezecké palice, imitácia kože, 
kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožená 
galantéria, kožené nite, šnúrky, kožené obloženia 
nábytku, kožušinové pokrývky, kožušiny, ná-
hubky, obojky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, 
opraty, kľúčenky z kože (kožená galantéria), po-
ľovnícke tašky, puzdrá a obaly na navštívenky, 
vizitky a kreditné karty, vrecká z kože na balenie, 
peňaženky na ruku, vizitkáre. 
20 - Kľúčenky z dreva, toaletné zrkadielka, náby-
tok, zrkadlá, rámy na obrazy, kuchynský náby-
tok, stoličky, kreslá, sedadlá, paravány, pulty, 
stojany, nábytkové police, stoly, regály, zásuv-
kové kontajnery, lavice, lavičky ako nábytok, pí-
sacie, rysovacie a pracovné stoly, dekoratívne 
nástenné ozdoby s výnimkou textilných, figuríny 
a busty z dreva, vosku, sadry alebo umelej hmo-
ty, pútače z dreva, dopravné palety s výnimkou 
kovových, drevené alebo plastové debny, debny, 
nádoby a schránky, drevené obaly a prepravky, 
drevené hrany a kostry na nábytok, drobný neko-
vový materiál na dvere a okná, dverové oblože-
nie s výnimkou kovového, dvierka na nábytok, 
plastové a drevené lišty na nábytok, nekovové 
kolieska na nábytok, nekovové obloženie alebo 
ozdoby na nábytok, nekovové príslušenstvo k ná-
bytkom, tyče s výnimkou kovových, interiérové 
lamelové žalúzie a rolety, výrobky z dreva, kor-
ku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej 
kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantá-
ru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiá-
lov patriace do tejto triedy. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem ma-
liarskych; 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, 
kuchynské náradie, vedrá a misy z plechu, hliní-
ka, plastov alebo iných materiálov, termosky, 
termopoháre, náprsné fľašky, ručné prístroje na 
sekanie, mletie a lisovanie, elektrické hrebene, 
elektrické zubné kefky, stojany na riad a nádoby, 
busty, figuríny, sochy a sošky z porcelánu, tera-
koty alebo skla, hrnčiarsky tovar, jedálenské sú- 
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pravy, kávové súpravy, leštiace stroje a zariade-
nia pre domácnosť s výnimkou elektrických, 
miešacie stroje pre domácnosť s výnimkou elek-
trických, poháre a poháriky patriace do tejto trie-
dy, prachovky, prístroje na odstraňovanie zápa-
chu na osobné použitie, puzdrá na toaletné potre-
by, obaly na parfumy, rukavice pre domácnosť, 
sklené nádoby a schránky, sušiaky na bielizeň, 
toaletné pomôcky, umelecké diela z porcelánu, 
terakoty alebo zo skla, vedrá a vedierka, koktei-
lové sady, karafy, chladiace nádoby na víno, soľ-
ničky a/alebo koreničky, kuchynské sady, fondue 
sady, sady na cestoviny, servírovacie podložky  
s výnimkou papierových, nie ako prestieranie, 
drevené podložky na servírovanie a/alebo krája-
nie, vázy, držiaky na sviece, svietniky, zhášadlá 
na sviečky, podložky ako svietniky na vonné ty-
činky, kuchynské nádoby pre kancelárie, okenné 
škrabky na ľad, kefy a kefky na čistenie obuvi, 
toaletné kefy a kefky. 
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú za-
hrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a pok-
rývky na stôl, bytový textil, cestovné prikrývky, 
podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie), 
podložky na stôl s výnimkou papierových (ang-
lické prestieranie), spacie vaky nahrádzajúce pri-
krývky, utierky na riad, piknikové deky, látky na 
textilné využitie, textílie, tkaniny, textilné tapety, 
textílie na obuv, umývacie rukavice, textilné 
utierky a uteráky, obrúsky, látkové značky, bavl-
nené textílie, plátenná bielizeň, posteľná a stolo-
vá bielizeň, látky s imitáciou kože, cestovné pri-
krývky, čalúnnické látky, dverové závesy, gáza, 
závoj, látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová lát-
ka, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, 
moleskin ako textília, sieťky proti moskytom, 
poťahy na nábytok, netkané textílie, obliečky na 
matrace, obliečky na podušky, obliečky na van-
kúše, textilné obrúsky, obrusy nie papierové, 
plachty, pleteniny, prikrývky, textilné podšívky, 
vlajky s výnimkou papierových, textilné vrec-
kovky, záclonky, zástavy s výnimkou papiero-
vých, textilné alebo umelohmotné závesy. 
25 - Konfekcia, odevy, oblečenie, pracovné oble-
čenie, obuv, detská obuv, vysoká obuv, celé to-
pánky, pracovná obuv, papuče, bielizeň, bundy, 
boa, body, cyklistické oblečenie, pokrývky hla-
vy, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší ako 
pokrývka hlavy, detská výbavička patriaca do tejto 
triedy, textilné detské plienky, goliere, kabáty, 
kapucne, klobúky, kombiné, kombinézy ako ob-
lečenie, korzety, kostýmy, obleky, košele, kožu-
šiny ako oblečenie, krátke kabátiky, peleríny, 
krátke kabáty s kapucňou, krátke nohavice jaz-
decké alebo spodné, kravaty, kúpacie plášte, man-
žety ako časti odevov, náprsenky, nohavice, opas-
ky, pančuchy, pančuškové nohavice, pánske spod-
ky, papuče, plášte, plavky, plážová obuv, plážové 
oblečenie, obuv a plášte na kúpanie, pleteniny 
ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože, podpr-
senky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovné plášte, 
pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, spodničky, suk-
ne, šály, šaty, šatky, šerpy, tielka, potníky, tričká, 
vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, 
zvrchníky, župany, vrecká na odevy, gymnastic-
ké dresy, maškarné kostýmy, šilty na pokrývky 
hlavy, galoše, podpätky, sandále, šnurovacie to-
pánky, športová obuv, kuchynské zástery. 
 

28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na 
vianočný stromček, plyšové hračky, kocky, do-
mino (kocky), šachové hry, dáma (hra), šachov-
nice, cestovné magnetické a nemagnetické sady 
hier, stolové spoločenské hry, pentanque, športo-
vé náradie a doplnky na golf, golfové palice, gol-
fové rukavice, golfové vaky s kolieskami alebo 
bez koliesok, golfové loptičky, držiaky, príchyt-
ky na sviečky na vianočné stromčeky, výbava na 
rôzne druhy športov a hier, autá (hračky), bábky 
a bábiky, balóniky (hračka), balóny na hranie, 
elektronické terče, guľky na hranie, hracie lopty, 
hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané, hračky 
pre zvieratá chované v domácnostiach, karneva-
lové masky, modely automobilov, rapkáče, ruka-
vice na rôzne druhy športov, stavebné kocky 
(hračky), zariadenie na bowling, zariadenia na 
kulturistiku a telesné cvičenia. 
30 - Cukríky, karamelky (cukríky), pastilky (cuk-
ríky), ovocné želé (cukrovinky), bonbóny, pra-
linky, žuvačky nie na lekárske použitie, jemné 
pečivo, keksy, sušienky, sucháre, biskvity, men-
tolové cukríky, cukrovinky na zdobenie vianoč-
ných stromčekov, káva, čaj, kakao, kávové, ka-
kaové a čokoládové nápoje, cukor, ryža, maniok, 
ságo, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, 
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, 
med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, 
soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, 
korenie, ľad. 
33 - Víno, vodnár (víno), alkoholické výťažky  
z ovocia, alkoholický hroznový mušt, alkoholic-
ké nápoje s výnimkou piva, alkoholové extrakty, 
brandy, vínovica, destilované nápoje, liehoviny, 
digestívy, likéry a pálenky, medovina, alkoholic-
ké ovocné mušty, alkoholické mušty, aperitívy, 
liehové esencie a výťažky, rum, whisky, vodka, 
saké. 
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky, zapa-
ľovače pre fajčiarov, tabakové náhradky (nie na 
lekárske použitie), absorpčný papier do fajok, ci-
garetové filtre, cigaretové náustky, špičky na ci-
garetové náustky, zásobníky plynu do cigareto-
vých zapaľovačov, cigarety, cigarové náustky, 
cigary, čističe na fajky, dózy na tabak, držiaky na 
zápalky, popolníky pre fajčiarov, fajky, hroty  
a náustky z jantáru na cigarové a cigaretové špič-
ky, kazety na cigarety a cigary, kresadlá, orezá-
vače na cigarové špičky (kutery), škatuľka na ci-
gary (udržujúca vlhkosť). 
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi, 
zhromažďovanie (okrem dopravy) rôzneho tova-
ru, najmä uvedeného tovaru, pre tretie osoby 
umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a za-
kúpili tovar prostredníctvom katalógov, koreš-
pondenčného (zásielkového) predaja, prostred-
níctvom internetu, teleshopingu alebo prostred-
níctvom iných komunikačných médií, reklama, 
rozhlasová a televízna reklama, reklamné a in-
zertné služby, reklamné agentúry, online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti, návrh a úprava 
reklamných materiálov, návrh reklamných ma-
nuálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
alebo náborových materiálov, rozširovanie re-
klamných materiálov a inzertných materiálov, ší-
renie informácií reklamného, propagačného a ko-
merčného charakteru, zasielanie reklamných ma- 
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teriálov zákazníkom, príprava inzertných stĺpcov, 
marketingové štúdie, prieskum trhu, prieskum 
vzťahov s verejnosťou, sekretárske služby, zbie-
ranie a zoraďovanie údajov do počítačových da-
tabáz, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch, služby spra-
covania informácií, kopírovanie alebo rozmno-
žovanie dokumentov, organizovanie výstav na ob-
chodné a reklamné účely, podpora predaja pre 
tretie osoby, pomoc priemyselným alebo ob-
chodným podnikom pri vedení obchodnej činnos-
ti, rozvoji spoločností, poradenstvo a pomoc pri 
riadení obchodných aktivít, odborné obchodné 
poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské in-
formácie, fakturačné služby, lobistické služby na 
obchodné účely, služby porovnávania cien, ad-
ministratívne spracovanie nákupov na objednáv-
ku, sprostredkovanie obchodu s tovarom, posky-
tovanie uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu, obchodné 
sprostredkovanie služieb v triede 35, 38, 39, 40, 
41, obchodné sprostredkovanie hudobných, zá-
bavných a iných spoločenských programov. 
38 - Telekomunikačné služby, predovšetkým te-
lekomunikačné služby pre ponúkanie a predaj to-
varov prostredníctvom katalógov, internetu alebo 
telefónu, informačné kancelárie, telefónna a tele-
grafická komunikácia, komunikácia prostredníc-
tvom mobilných telefónov, počítačov a počítačo-
vých terminálov, prenos správ a obrazových in-
formácií pomocou počítača, elektronická pošta, 
posielanie správ, prenos faxom, telegrafické služ-
by, informácie o telekomunikáciách. 
39 - Zasielateľské služby, doručovacie služby, do-
ručovanie, zasielanie a odovzdávanie tovaru a ba-
líkov, doručovanie tovaru ponúkaného prostred-
níctvom katalógov, korešpondenčného (zásielko-
vého) predaja alebo predaja na diaľku a na sveto-
vých telekomunikačných informačných sieťach, 
doručovanie katalógov korešpondenčného (zá-
sielkového) predaja alebo predaja na diaľku, or-
ganizácia dopravy tovarov a balíkov, dovoz, ba-
lenie a skladovanie tovaru, doprava, preprava všet-
kých druhov, logistické služby v doprave a skla-
dovaní, špedičné služby, organizovanie ciest, re-
zervácia dopravy, služby spojené s informáciami 
o tarifách a možnostiach prepravy a dopravy, 
prenájom vozidiel a nákladných vozňov, infor-
mácie o uskladnení tovaru, služby spojené s ba-
lením tovaru pred jeho expedovaním, správa  
a organizácia dopravy, dodávok, doručovania, 
triedenia, zasielania a uskladňovania tovaru a ba-
líkov, prenájom skladísk a skladovacích kontaj-
nerov, poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
40 - Tlač, tlačenie, potlač reklamných predme-
tov, sieťotlač, rytie, gravírovanie, laserové graví-
rovanie, gravírovanie a frézovanie označení naj-
mä do nosičov reklamy, spracovanie a úprava 
materiálov predovšetkým na reklamné použitie, 
krajčírstvo, šitie najmä reklamného textilu, vyší-
vanie, služby spojené s farbením, farbenie látok, 
informácie o úprave a spracovaní materiálov, lik-
vidácia odpadu, predovšetkým odpadu z reklam-
ných predmetov, úprava a spracovanie papiera. 
 
 

41 - Organizačná a producentská činnosť v oblas-
ti filmovej tvorby, fotografie, audiovizuálnych 
diel, obrazových a zvukových záznamov, vyda-
vateľská a nakladateľská činnosť, informácie  
o možnostiach zábavy, rozptýlenia, zábavné klu-
bové služby, koncertné siene, sály, manažérske 
služby pri organizovaní predstavení, organizova-
nie zábavných súťaží, športových podujatí, ži-
vých vystúpení a predstavení, plánovanie a orga-
nizovanie večierkov, organizovanie a príprava 
kultúrnych, športových, zábavných a spoločen-
ských akcií, hudobných vystúpení, koncertov; 
poskytovanie elektronických publikácií (textových, 
zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových 
záznamov) online (bez možnosti kopírovania), 
vydávanie online kníh a časopisov v elektronic-
kej podobe, vydávanie periodickej a neperiodic-
kej tlače, časopisov, novín, vydávanie kníh a prí-
ručiek, zverejňovanie textov s výnimkou reklam-
ných, tvorba textov, organizovanie a vedenie kon-
ferencií, kongresov, seminárov, kolokvií, sympó-
zií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav, fotografovanie, školenia, výcvik, vyučo-
vanie, organizovanie plesov, informácie o vzde-
lávaní, poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(591) modrá, sivá, červená 
(732) SPARKS, s. r. o., Gagarinova 7/a, 821 03 Brati-

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

 
 

(111) 229580 
(151) 23.3.2011 
(156) 11.9.2017 
(180) 11.9.2027 
(210) 6038-2007 
(220) 11.9.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 33, 
34, 35, 38, 39, 40, 41 

(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, dezodoran-
ty na osobné použitie, sanitárne prípravky, anti-
statické prípravky na použitie v domácnosti, avi-
vážne prípravky, bieliace prípravky na kozmetic-
ké účely, voňavé vrecúška do bielizne, čistiace 
prípravky na toaletné účely, depilačné a epilačné 
prípravky, farbivá na toaletné účely, prípravky na 
holenie, kozmetické krémy, kozmetické príprav-
ky do kúpeľov, kúpeľové soli s výnimkou solí na 
liečebné účely, laky na vlasy a nechty, výťažky  
a oleje pre parfumériu, parfumovaná voda, prí-
pravky s protipotivými účinkami, oleje na koz-
metické a toaletné účely, vata a vatové tyčinky 
na kozmetické účely, krém na obuv, leštiace kré-
my na obuv, leštidlá na obuv, obuvnícke vosky, 
vonné tyčinky. 



316 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  12 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

4 - Priemyselné oleje a tuky, mazacie oleje, pro-
striedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu, palivá vrátane pohonných hmôt do moto-
rových vozidiel a svietiace materiály, sviečky  
a knôty na svietenie, nočné lampičky (sviečky), 
parfumované sviečky, sviečky (na svietenie), 
lampové a sviečkové knôty, sviečky na vianočné 
stromčeky, mastiace tuky a mazadlá na obuv, svie-
tiace materiály, tuky na obuv, včelí vosk, aroma-
tické lampy so sviečkami. 
6 - Kovové kľúčenky, krúžky na kľúče z obyčaj-
ných kovov, drobné ozdobné predmety z mosa-
dze a kovu, umelecké diela z bronzu, busty z oby-
čajných kovov, figuríny a sošky z obyčajných 
kovov, kovové kovania na vychádzkové palice, 
kovové nádoby na potraviny, kovové nádoby (ple-
chovky), kovové identifikačné náramky na po-
užitie v nemocniciach, obalové nádoby z kovu, 
kovové vývesné a identifikačné štítky, kovové 
držiaky na uteráky, zvončeky, zvončeky pre zvie-
ratá, obyčajné kovy a ich zliatiny, stavebný mate-
riál z kovu, prenosné stavby z kovu, kovový ma-
teriál na železničné trate, káble a drôty z obyčaj-
ných kovov s výnimkou elektrických, železiarsky 
tovar, drobný železiarsky tovar, kovové potrubia 
a rúry, bezpečnostné schránky, iné výrobky z ko-
vov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, rudy. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradie; nožiarsky to-
var a príbory; manikúrové súpravy, sečné a bod-
né zbrane, pošvy na meče; britvy, žiletky, holiace 
čepele, holiace strojčeky, nožiarsky tovar a prí-
bory z drahých kovov, klieštiky na cukor, otvára-
če na konzervy s výnimkou elektrických, otvára-
če na víno s výnimkou elektrických, puzdrá, ka-
zety a obaly na vínové sady a otvárače na víno, 
ručné krájače na zeleninu, pizzu a vajcia, ručné 
krájače syrov, strúhadlá na zeleninu, ovocie a sy-
ry, luskáčiky orechov, nože, nože na zeleninu, 
lovecké nože, vreckové nože a nožíky, pinzety, 
príbor (nože, vidličky, lyžice a lyžičky), striebor-
ný príbor (nože, vidličky, lyžice a lyžičky), 
škrabky ako ručné nástroje, záhradné a lesné ná-
radie na ručný pohon, elektrické holiace strojče-
ky a ručné štikacie kliešte, holiace potreby, puz-
drá na holiace potreby, holiace strojčeky, obaly  
a puzdrá na britvy, kazety na holiace strojčeky, 
depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické, ne-
elektrické manikúrové súpravy, pedikúrové súp-
ravy. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-
tické, fotografické, kinematografické, optické, sig-
nalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzde-
lávacie a prístroje a nástroje na meranie a váže-
nie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kon-
trolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky; predaj-
né automaty a mechanizmy prístrojov uvádza-
ných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spra-
covanie údajov a počítače; hasiace prístroje, za-
riadenia na zábavu fungujúce po pripojení s ex-
ternou obrazovkou alebo monitorom, počítačové 
programy a softvér všetkých druhov na akom-
koľvek type nosičov, t. j. nahrané na magnetic-
kých nosičoch alebo stiahnuté z externej počíta-
čovej siete, fotografické objektívy, automobilové  
 

zapaľovače cigariet, autorádiá, batérie do svieti-
diel, batérie do vreckových lámp, fotografické 
blesky, buzoly, kompasy, prístroje na zazname-
návanie času, automatické časové spínače, ďale-
kohľady, elektronické diáre, VHS, CD a DVD 
prehrávače, kazetové prehrávače, elektronické 
svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní  
a prednáškach), elektronický vreckový slovník 
prekladový, fotoaparáty, hracie hudobné automa-
ty uvádzané do činnosti vhodením mince, hracie 
zariadenia fungujúce po pripojení na externú ob-
razovku alebo monitor, kamery, kalkulačky, lase-
rové ukazovadlá, stopky, rádiá, meteorologické 
stanice do domácností, metre, puzdrá a obaly na 
CD a DVD disky. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z dra-
hých kovov alebo výrobky pokovované drahými 
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné 
chronometre, hodiny, nástenné a stolové hodiny, 
náramkové hodinky, vreckové hodinky, cestovné 
budíky. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; 
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na 
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre 
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje; vzdelá-
vacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové 
materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky, 
katalógy, databázy na papierových nosičoch, al-
bumy, pohľadnice, grafické zobrazenia, plagáty 
všetkých druhov a rozmerov, grafiky, obrazy, ob-
razy ako maľby zarámované aj nezarámované, 
papierové propagačné materiály, plány, podložky 
na písanie, tlačené reklamné a úžitkové manuály, 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepen-
ky, skicáre, záložky do kníh, knihy, brožúry, ča-
sopisy, periodiká, tlačivá, ročenky, kalendáre, 
príručky, prospekty, publikácie, papierové vlaj-
ky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo 
lepenky, pečiatky, pečate, papiernický tovar, zo-
šity, hárky, obálky, obaly, nálepky, netextilné 
etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábyt-
ku, predovšetkým kancelárske potreby použité 
ako reklamné alebo darčekové predmety, atlasy, 
plastové fólie na balenie, formuláre, predmety  
z kartónu, spisové obaly, stolové prestieranie  
z papiera, papierové servítky, papierové utierky, 
vrecia a vrecká z papiera alebo plastických mate-
riálov, vzory na výrobu odevov, nožíky na otvá-
ranie listov, plastové obaly, vrecúška a tašky ako 
obalové materiály, písacie potreby, perá (kance-
lárske potreby), atramentová tyčinka, ceruzky, 
držiaky na písacie potreby, guľôčky do guľôčko-
vých pier, hroty pier zo zlata, plniace perá, kala-
máre, kancelárske svorky, násadky na perá a ce-
ruzky, obaly na doklady, oceľové pierka, pastel-
ky, písacie stroje (elektrické aj neelektrické), 
podnosy na listy, pripináčiky, peračníky, puzdrá 
na perá, puzdrá na písacie potreby, šablóny a for-
my, puzdrá na šekové knižky, rysovacie potreby, 
pomôcky a súpravy, stojany a rámy na fotografie, 
stojany na perá a ceruzky, tuhy do ceruziek (ver-
zatiliek), verzatilky. 
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiá-
lov nezahrnuté v iných triedach; koža, surové ko- 
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že; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky, 
vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske 
výrobky, kabelky, kabelkové rámy, peňaženky, 
kožené rukavice, kufre, kufríky, diplomatické 
kufríky, aktovky, školské tašky, plážové tašky, 
batohy, lodné kufre, torby, ruksaky, plecniaky, 
vaky pre turistov, cestovné obaly na odevy, kufre 
a cestovné tašky na kolieskach, palice na podpo-
ru pri chôdzi, horolezecké palice, imitácia kože, 
kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožená 
galantéria, kožené nite, šnúrky, kožené obloženia 
nábytku, kožušinové pokrývky, kožušiny, náhub-
ky, obojky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, op-
raty, kľúčenky z kože (kožená galantéria), poľov-
nícke tašky, puzdrá a obaly na navštívenky, vi-
zitky a kreditné karty, vrecká z kože na balenie, 
peňaženky na ruku, vizitkáre. 
20 - Kľúčenky z dreva, toaletné zrkadielka, náby-
tok, zrkadlá, rámy na obrazy, kuchynský náby-
tok, stoličky, kreslá, sedadlá, paravány, pulty, 
stojany, nábytkové police, stoly, regály, zásuv-
kové kontajnery, lavice, lavičky ako nábytok, pí-
sacie, rysovacie a pracovné stoly, dekoratívne 
nástenné ozdoby s výnimkou textilných, figuríny 
a busty z dreva, vosku, sadry alebo umelej hmo-
ty, pútače z dreva, dopravné palety s výnimkou 
kovových, drevené alebo plastové debny, debny, 
nádoby a schránky, drevené obaly a prepravky, 
drevené hrany a kostry na nábytok, drobný neko-
vový materiál na dvere a okná, dverové oblože-
nie s výnimkou kovového, dvierka na nábytok, 
plastové a drevené lišty na nábytok, nekovové 
kolieska na nábytok, nekovové obloženie alebo 
ozdoby na nábytok, nekovové príslušenstvo k ná-
bytkom, tyče s výnimkou kovových, interiérové 
lamelové žalúzie a rolety, výrobky z dreva, kor-
ku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej 
kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantá-
ru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiá-
lov patriace do tejto triedy. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem ma-
liarskych; 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, 
kuchynské náradie, vedrá a misy z plechu, hliní-
ka, plastov alebo iných materiálov, termosky, 
termopoháre, náprsné fľašky, ručné prístroje na 
sekanie, mletie a lisovanie, elektrické hrebene, 
elektrické zubné kefky, stojany na riad a nádoby, 
busty, figuríny, sochy a sošky z porcelánu, tera-
koty alebo skla, hrnčiarsky tovar, jedálenské sú-
pravy, kávové súpravy, leštiace stroje a zariade-
nia pre domácnosť s výnimkou elektrických, 
miešacie stroje pre domácnosť s výnimkou elek-
trických, poháre a poháriky patriace do tejto trie-
dy, prachovky, prístroje na odstraňovanie zápa-
chu na osobné použitie, puzdrá na toaletné potre-
by, obaly na parfumy, rukavice pre domácnosť, 
sklené nádoby a schránky, sušiaky na bielizeň, 
toaletné pomôcky, umelecké diela z porcelánu, 
terakoty alebo zo skla, vedrá a vedierka, koktei-
lové sady, karafy, chladiace nádoby na víno, soľ-
ničky a/alebo koreničky, kuchynské sady, fondue 
sady, sady na cestoviny, servírovacie podložky  
s výnimkou papierových, nie ako prestieranie,  
 

drevené podložky na servírovanie a/alebo krája-
nie, vázy, držiaky na sviece, svietniky, zhášadlá 
na sviečky, podložky ako svietniky na vonné ty-
činky, kuchynské nádoby pre kancelárie, okenné 
škrabky na ľad, kefy a kefky na čistenie obuvi, 
toaletné kefy a kefky. 
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú za-
hrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a po-
krývky na stôl, bytový textil, cestovné prikrývky, 
podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie), 
podložky na stôl s výnimkou papierových (ang-
lické prestieranie), spacie vaky nahrádzajúce pri-
krývky, utierky na riad, piknikové deky, látky na 
textilné využitie, textílie, tkaniny, textilné tapety, 
textílie na obuv, umývacie rukavice, textilné 
utierky a uteráky, obrúsky, látkové značky, bavl-
nené textílie, plátenná bielizeň, posteľná a stolo-
vá bielizeň, látky s imitáciou kože, cestovné pri-
krývky, čalúnnické látky, dverové závesy, gáza, 
závoj, látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová lát-
ka, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, 
moleskin ako textília, sieťky proti moskytom, 
poťahy na nábytok, netkané textílie, obliečky na 
matrace, obliečky na podušky, obliečky na van-
kúše, textilné obrúsky, obrusy nie papierové, 
plachty, pleteniny, prikrývky, textilné podšívky, 
vlajky s výnimkou papierových, textilné vrec-
kovky, záclonky, zástavy s výnimkou papiero-
vých, textilné alebo umelohmotné závesy. 
25 - Konfekcia, odevy, oblečenie, pracovné oble-
čenie, obuv, detská obuv, vysoká obuv, celé to-
pánky, pracovná obuv, papuče, bielizeň, bundy, 
boa, body, cyklistické oblečenie, pokrývky hla-
vy, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší ako 
pokrývka hlavy, detská výbavička patriaca do tejto 
triedy, textilné detské plienky, goliere, kabáty, 
kapucne, klobúky, kombiné, kombinézy ako ob-
lečenie, korzety, kostýmy, obleky, košele, kožu-
šiny ako oblečenie, krátke kabátiky, peleríny, 
krátke kabáty s kapucňou, krátke nohavice jaz-
decké alebo spodné, kravaty, kúpacie plášte, 
manžety ako časti odevov, náprsenky, nohavice, 
opasky, pančuchy, pančuškové nohavice, pánske 
spodky, papuče, plášte, plavky, plážová obuv, plá-
žové oblečenie, obuv a plášte na kúpanie, plete-
niny ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože, 
pod-prsenky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovné 
plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, spodnič-
ky, sukne, šály, šaty, šatky, šerpy, tielka, potníky, 
tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, 
závoje, zvrchníky, župany, vrecká na odevy, 
gymnastické dresy, maškarné kostýmy, šilty na 
pokrývky hlavy, galoše, podpätky, sandále, šnu-
rovacie topánky, športová obuv, kuchynské zás-
tery. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na 
vianočný stromček, plyšové hračky, kocky, do-
mino (kocky), šachové hry, dáma (hra), šachov-
nice, cestovné magnetické a nemagnetické sady 
hier, stolové spoločenské hry, pentanque, športo-
vé náradie a doplnky na golf, golfové palice, gol-
fové rukavice, golfové vaky s kolieskami alebo 
bez koliesok, golfové loptičky, držiaky, príchyt-
ky na sviečky na vianočné stromčeky, výbava na 
rôzne druhy športov a hier, autá (hračky), bábky 
a bábiky, balóniky (hračka), balóny na hranie, 
elektronické terče, guľky na hranie, hracie lopty,  
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hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané, hračky 
pre zvieratá chované v domácnostiach, karneva-
lové masky, modely automobilov, rapkáče, ruka-
vice na rôzne druhy športov, stavebné kocky (hrač-
ky), zariadenie na bowling, zariadenia na kultu-
ristiku a telesné cvičenia. 
30 - Cukríky, karamelky (cukríky), pastilky (cuk-
ríky), ovocné želé (cukrovinky), bonbóny, pra-
linky, žuvačky nie na lekárske použitie, jemné 
pečivo, keksy, sušienky, sucháre, biskvity, men-
tolové cukríky, cukrovinky na zdobenie vianoč-
ných stromčekov, káva, čaj, kakao, kávové, ka-
kaové a čokoládové nápoje, cukor, ryža, maniok, 
ságo, kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, 
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, 
med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, 
soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, 
korenie, ľad. 
33 - Víno, vodnár (víno), alkoholické výťažky  
z ovocia, alkoholický hroznový mušt, alkoholic-
ké nápoje s výnimkou piva, alkoholové extrakty, 
brandy, vínovica, destilované nápoje, liehoviny, 
digestívy, likéry a pálenky, medovina, alkoholic-
ké ovocné mušty, alkoholické mušty, aperitívy, 
liehové esencie a výťažky, rum, whisky, vodka, saké. 
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky, zapa-
ľovače pre fajčiarov, tabakové náhradky (nie na 
lekárske použitie), absorpčný papier do fajok, ci-
garetové filtre, cigaretové náustky, špičky na ci-
garetové náustky, zásobníky plynu do cigareto-
vých zapaľovačov, cigarety, cigarové náustky, 
cigary, čističe na fajky, dózy na tabak, držiaky na 
zápalky, popolníky pre fajčiarov, fajky, hroty a ná-
ustky z jantáru na cigarové a cigaretové špičky, 
kazety na cigarety a cigary, kresadlá, orezávače 
na cigarové špičky (kutery), škatuľka na cigary 
(udržujúca vlhkosť). 
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi, 
zhromažďovanie (okrem dopravy) rôzneho tova-
ru, najmä uvedeného tovaru, pre tretie osoby 
umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a za-
kúpili tovar prostredníctvom katalógov, koreš-
pondenčného (zásielkového) predaja, prostredníc-
tvom internetu, teleshopingu alebo prostredníc-
tvom iných komunikačných médií, reklama, roz-
hlasová a televízna reklama, reklamné a inzertné 
služby, reklamné agentúry, online reklama v po-
čítačovej komunikačnej sieti, návrh a úprava re-
klamných materiálov, návrh reklamných manuá-
lov, vydávanie a aktualizovanie reklamných ale-
bo náborových materiálov, rozširovanie rekla-
mných materiálov a inzertných materiálov, šíre-
nie informácií reklamného, propagačného a ko-
merčného charakteru, zasielanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom, príprava inzertných stĺpcov, 
marketingové štúdie, prieskum trhu, prieskum 
vzťahov s verejnosťou, sekretárske služby, zbie-
ranie a zoraďovanie údajov do počítačových da-
tabáz, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch, služby spra-
covania informácií, kopírovanie alebo rozmno-
žovanie dokumentov, organizovanie výstav na 
obchodné a reklamné účely, podpora predaja pre 
tretie osoby, pomoc priemyselným alebo obchod-
ným podnikom pri vedení obchodnej činnosti, 
rozvoji spoločností, poradenstvo a pomoc pri ria-
dení obchodných aktivít, odborné obchodné po-
radenstvo, obchodné alebo podnikateľské infor- 
 

mácie, fakturačné služby, lobistické služby na 
obchodné účely, služby porovnávania cien, ad-
ministratívne spracovanie nákupov na objednáv-
ku, sprostredkovanie obchodu s tovarom, posky-
tovanie uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu, obchodné 
sprostredkovanie služieb v triede 35, 38, 39, 40, 
41, obchodné sprostredkovanie hudobných, zá-
bavných a iných spoločenských programov. 
38 - Telekomunikačné služby, predovšetkým te-
lekomunikačné služby pre ponúkanie a predaj to-
varov prostredníctvom katalógov, internetu alebo 
telefónu, informačné kancelárie, telefónna a tele-
grafická komunikácia, komunikácia prostredníc-
tvom mobilných telefónov, počítačov a počítačo-
vých terminálov, prenos správ a obrazových in-
formácií pomocou počítača, elektronická pošta, 
posielanie správ, prenos faxom, telegrafické 
služby, informácie o telekomunikáciách. 
39 - Zasielateľské služby, doručovacie služby, do-
ručovanie, zasielanie a odovzdávanie tovaru a ba-
líkov, doručovanie tovaru ponúkaného prostred-
níctvom katalógov, korešpondenčného (zásielko-
vého) predaja alebo predaja na diaľku a na sve-
tových telekomunikačných informačných sie-
ťach, doručovanie katalógov korešpondenčného 
(zásielkového) predaja alebo predaja na diaľku, 
organizácia dopravy tovarov a balíkov, dovoz, 
balenie a skladovanie tovaru, doprava, preprava 
všetkých druhov, logistické služby v doprave  
a skladovaní, špedičné služby, organizovanie 
ciest, rezervácia dopravy, služby spojené s infor-
máciami o tarifách a možnostiach prepravy a do-
pravy, prenájom vozidiel a nákladných vozňov, 
informácie o uskladnení tovaru, služby spojené  
s balením tovaru pred jeho expedovaním, správa 
a organizácia dopravy, dodávok, doručovania, 
triedenia, zasielania a uskladňovania tovaru a ba-
líkov, prenájom skladísk a skladovacích kontaj-
nerov, poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
40 - Tlač, tlačenie, potlač reklamných predme-
tov, sieťotlač, rytie, gravírovanie, laserové graví-
rovanie, gravírovanie a frézovanie označení naj-
mä do nosičov reklamy, spracovanie a úprava 
materiálov predovšetkým na reklamné použitie, 
krajčírstvo, šitie najmä reklamného textilu, vyší-
vanie, služby spojené s farbením, farbenie látok, 
informácie o úprave a spracovaní materiálov, 
likvidácia odpadu, predovšetkým odpadu z re-
klamných predmetov, úprava a spracovanie pa-
piera. 
41 - Organizačná a producentská činnosť v oblas-
ti filmovej tvorby, fotografie, audiovizuálnych 
diel, obrazových a zvukových záznamov, vyda-
vateľská a nakladateľská činnosť, informácie  
o možnostiach zábavy, rozptýlenia, zábavné klu-
bové služby, koncertné siene, sály, manažérske 
služby pri organizovaní predstavení, organizova-
nie zábavných súťaží, športových podujatí, ži-
vých vystúpení a predstavení, plánovanie a orga-
nizovanie večierkov, organizovanie a príprava 
kultúrnych, športových, zábavných a spoločenských 
akcií, hudobných vystúpení, koncertov; poskyto-
vanie elektronických publikácií (textových, zvu-
kových, obrazových a zvukovo-obrazových záz- 
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namov) online (bez možnosti kopírovania), vy-
dávanie online kníh a časopisov v elektronickej 
podobe, vydávanie periodickej a neperiodickej 
tlače, časopisov, novín, vydávanie kníh a príru-
čiek, zverejňovanie textov s výnimkou reklam-
ných, tvorba textov, organizovanie a vedenie kon-
ferencií, kongresov, seminárov, kolokvií, sympó-
zií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav, fotografovanie, školenia, výcvik, vyučo-
vanie, organizovanie plesov, informácie o vzde-
lávaní, poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(591) bledohnedá 
(732) SPARKS, s. r. o., Gagarinova 7/a, 821 03 Brati-

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

 
 

(111) 231790 
(151) 13.3.2012 
(156) 27.6.2017 
(180) 27.6.2027 
(210) 1156-2007 
(220) 27.6.2007 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Časopisy (periodiká); noviny; knihy; ročenky. 

35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo 
podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spra-
covanie a vydávanie reklamných alebo náboro-
vých textov; obchodné poradenstvo; prenájom 
reklamných priestorov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlači-
vá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; hospo-
dárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzo-
riek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov; zasielanie reklamných materiá-
lov zákazníkom; reklama. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
sympózií; výroba rozhlasových a televíznych prog-
ramov a relácií; výroba rozhlasových a televíz-
nych reklamných blokov; výroba informačných 
blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydá-
vanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, 
tlačovín všetkých druhov v papierovej a v elek-
tronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík, 
článkov v papierovej a v elektronickej forme; 
zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie 
kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; or-
ganizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydáva-
nia časopisov a nosičov informácií všetkých dru-
hov; poskytovanie elektronických publikácií on-
line (bez možnosti kopírovania); poradenstvo v ob- 
 

lasti poskytovania elektronických publikácií on-
line (bez možnosti kopírovania), všetko s výnim-
kou poskytovania tréningu pre telekomunikačné 
testovacie zariadenia a pre tovary a služby počí-
tačových sietí. 

(540) TREND 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
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Prevody a prechody práv 
 
 

(111) 89050 
(210) 5219 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, Ohio, 
US; 

(580) 24.10.2017 
 
 

(111) 91704 
(210) 7817 
(732) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSE-

MENTS MICHELIN, 12, Cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, FR; 

(770) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S. A., 
Route Louis - Braille 10 et 12, CH-1763 Granges 
- Paccot, CH; 

(580) 15.11.2017 
 
 

(111) 153716 
(210) 17898 
(732) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüning-

strasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE; 
(770) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 

Binger Strasse 173, 552 16 Ingelheim am Rhein, 
DE; 

(580) 14.11.2017 
 
 

(111) 156396 
(210) 34682 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, Ohio, 
US; 

(580) 24.10.2017 
 
 

(111) 157055 
(210) 38929 
(732) LOANA NANO MEDI s.r.o., Pod Kameněm 27, 

756 63 Krhová, CZ; 
(770) LOANA, a.s., Bezručova 211, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm, CZ; 
(580) 24.10.2017 

 
 

(111) 157056 
(210) 38927 
(732) LOANA NANO MEDI s.r.o., Pod Kameněm 27, 

756 63 Krhová, CZ; 
(770) LOANA, a.s., Bezručova 211, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm, CZ; 
(580) 24.10.2017 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 157057 
(210) 38928 
(732) LOANA NANO MEDI s.r.o., Pod Kameněm 27, 

756 63 Krhová, CZ; 
(770) LOANA, a.s., Bezručova 211, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm, CZ; 
(580) 24.10.2017 

 
 

(111) 160223 
(210) 44833 
(732) PT. Barclay Products, GD. Tempo Scan Tower, JL. 

HR. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan Timur, Se-
tiabudi, Jakarta Selatan, ID; 

(770) TEMPO NAGADI ASIA PTE. LTD., One Mari-
na Boulevard #28-00, Singapore 018989, SG; 

(580) 16.10.2017 
 
 

(111) 160224 
(210) 45003 
(732) PT. Barclay Products, GD. Tempo Scan Tower, JL. 

HR. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan Timur, Se-
tiabudi, Jakarta Selatan, ID; 

(770) TEMPO NAGADI ASIA PTE. LTD., One Mari-
na Boulevard #28-00, Singapore 018989, SG; 

(580) 16.10.2017 
 
 

(111) 163719A 
(210) 50351A 
(732) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-

SEMENTS MICHELIN, 12, Cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, FR; 

(770) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S. A., 
Route Louis - Braille 10 et 12, CH-1763 Granges 
- Paccot, CH; 

(580) 15.11.2017 
 
 

(111) 166944 
(210) 55296 
(732) CONAGRA GROCERY PRODUCTS COMPA-

NY, LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, 
Suite 1300, Chicago, Illinois 60654, US; 

(770) ConAgra Grocery Products Company, LLC, spo-
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
One ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, US; 

(580) 19.10.2017 
 
 

(111) 166944 
(210) 55296 
(732) CONAGRA FOODS RDM, INC, 222 West Mer-

chandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654, US; 
(770) CONAGRA GROCERY PRODUCTS COMPA-

NY, LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Sui-
te 1300, Chicago, Illinois 60654, US; 

(580) 19.10.2017 
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(111) 167431 
(210) 55904 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, Ohio, 
US; 

(580) 24.10.2017 
 
 

(111) 171893 
(210) 62101 
(732) Axel Springer Auto-Verlag GmbH, Axel-Sprin-

ger-Platz 1, 20350 Hamburg, DE; 
(770) Axel Springer SE, Axel-Springer-Straße 65, D-10969 

Berlin, DE; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 172995 
(210) 65345 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 

Valley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(580) 24.10.2017 
 
 

(111) 173712 
(210) 65942 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter  

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 
(580) 24.10.2017 

 
 

(111) 174061 
(210) 453-93 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter  
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(580) 24.10.2017 
 
 

(111) 175435 
(210) 69859 
(732) HTC holding a.s., Dobrovičova 8, 811 09 Brati-

slava, SK; 
(770) ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, 955 22 

Topoľčany, SK; 
(580) 20.10.2017 

 
 

(111) 178334 
(210) 590-94 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter  

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 
(580) 24.10.2017 

 
 
 
 

(111) 179772 
(210) 1430-94 
(732) Bally Gaming, Inc., 6601 S. Bermuda Road, Las 

Vegas, Nevada 89119, US; 
(770) SHFL entertainment, Inc., 6650 EI Camino Road, 

Las Vegas, Nevada 89118, US; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 180369 
(210) 2101-94 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter  

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 
(580) 24.10.2017 

 
 

(111) 182871 
(210) 1730-95 
(732) AURELIUS RHO GTM DEVELOPMENT LIMI-

TED, 35 Rosemount Business Park, Ballycoolin, 
Dublin 11, IE; 

(770) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600 
North Military Trail, Boca Raton, Florida 33496, 
US; 

(580) 24.10.2017 
 
 

(111) 183788 
(210) 3381-95 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter  

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 
(580) 24.10.2017 

 
 

(111) 184744 
(210) 1300-96 
(732) Elizabeth Arden International, Sarl, 28 Chemin 

de Joinville, P.O.Box 43, 1216 Cointrin, Geneva, CH; 
(770) GIORGIO BEVERLY HILLS, INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Proc-
ter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 

(580) 15.11.2017 
 
 

(111) 184889 
(210) 431-95 
(732) AURELIUS RHO GTM DEVELOPMENT LIMI-

TED, 35 Rosemount Business Park, Ballycoolin, 
Dublin 11, IE; 

(770) VIKING OFFICE PRODUCTS, INC., 6600 North 
Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US; 

(580) 24.10.2017 
 
 

(111) 185000 
(210) 1044-96 
(732) Elizabeth Arden International, Sarl, 28 Chemin 

de Joinville, P.O.Box 43, 1216 Cointrin, Geneva, CH; 
(770) GIORGIO BEVERLY HILLS, INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Proc-
ter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 

(580) 15.11.2017 
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(111) 185002 
(210) 1046-96 
(732) Elizabeth Arden International, Sarl, 28 Chemin 

de Joinville, P.O.Box 43, 1216 Cointrin, Geneva, 
CH; 

(770) GIORGIO BEVERLY HILLS, INC., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Proc-
ter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 

(580) 15.11.2017 
 
 

(111) 185345 
(210) 1489-94 
(732) AURELIUS RHO GTM DEVELOPMENT LI-

MITED, 35 Rosemount Business Park, Ballycoo-
lin, Dublin 11, IE; 

(770) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600 
North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US; 

(580) 24.10.2017 
 
 

(111) 185524 
(210) 1947-96 
(732) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, Sunny-

vale, California 94089, US; 
(770) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, Cali-

fornia 94089, US; 
(580) 24.10.2017 

 
 

(111) 187594 
(210) 2322-97 
(732) VITAMED.SK s. r. o., 1. mája 45, 902 01 Pezi-

nok, SK; 
(770) SQESER, k.s., Žellova 2, 821 08 Bratislava, SK; 
(580) 15.11.2017 

 
 

(111) 188073 
(210) 2912-97 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, One Procter  

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 
(580) 24.10.2017 

 
 

(111) 188536 
(210) 3138-97 
(732) Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľ-

ký Šariš, SK; 
(770) SABMiller International Brands Limited, SABMil-

ler House, Church Street West, Woking, Surrey 
GU21 6HS, GB; 

(580) 9.11.2017 
 
 

(111) 190079 
(210) 1811-99 
(732) HTC holding a.s., Dobrovičova 8, 811 09 Brati-

slava, SK; 
(770) ELEKTROKARBON, a. s., Tovarnícka 412, 955 22 

Topoľčany, SK; 
(580) 20.10.2017 

 
 
 
 

(111) 190707 
(210) 3139-97 
(732) Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľ-

ký Šariš, SK; 
(770) SABMiller International Brands Limited, SABMil-

ler House, Church Street West, Woking, Surrey 
GU21 6HS, GB; 

(580) 9.11.2017 
 
 

(111) 191207 
(210) 2166-98 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter  
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(580) 24.10.2017 
 
 

(111) 191772 
(210) 2776-96 
(732) AURELIUS RHO GTM DEVELOPMENT LIMI-

TED, 35 Rosemount Business Park, Ballycoolin, 
Dublin 11, IE; 

(770) VIKING OFFICE PRODUCTS, INC., 6600 North 
Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US; 

(580) 24.10.2017 
 
 

(111) 191868 
(210) 1127-98 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, SK; 
(770) CAN, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, SK; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 192433 
(210) 26-99 
(732) SAGA FOODS ZRT, Soproni utca 15, 9600 Sár-

vár, HU; 
(770) BML Realisations 2016 Limited (In Administration), 

Great Witchingham Hall, Norwich, Norfolk NR9 
5QD, GB; 

(580) 17.10.2017 
 
 

(111) 192557 
(210) 1900-98 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter  
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(580) 24.10.2017 
 
 

(111) 192809 
(210) 3339-98 
(732) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Val-

ley, Maryland 21030-2098, US; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter  
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(580) 24.10.2017 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  12 - 2017 - SK (prevody a prechody práv) 323 
 

(111) 193105 
(210) 836-99 
(732) GRANISSIMO CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA, Av. Fernando Cerqueira Cesar Coimbra, 
100, Barueri, SP, BR; 

(770) COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL, 
Rua Horácio Sabino Coimbra, No. 100, City of Lon-
drina, State of Paraná, BR; 

(580) 18.10.2017 
 
 

(111) 193905 
(210) 918-99 
(732) Fortitude IPCO, Inc., c/o Walkers Fiduciary Li-

mited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, 
KY1-9008 George Town, Grand Cayman, KY; 

(770) Staples, Inc., 500 Staples Drive, Framingham, Mas-
sachusetts 01702, US; 

(580) 18.10.2017 
 
 

(111) 194133 
(210) 1219-98 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, SK; 
(770) Čanda Václav - CANDA, Moyzesova 11, 010 01 

Žilina, SK; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 194186 
(210) 1241-99 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, SK; 
(770) Čanda Václav - CANDA, Moyzesova 11, 010 01 

Žilina, SK; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 198762 
(210) 31-2001 
(732) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüning-

strasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE; 
(770) Boehringer Ingelheim International GmbH, Bin-

ger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rheim, DE; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 202954 
(210) 3187-99 
(732) Amazon Europe Core S.à r.l., 5, rue Plaetis, L-2338 

Luxembourg, LU; 
(770) Amazon Europe Holding Technologies S.à r.l., 5, 

rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU; 
(580) 24.10.2017 

 
 

(111) 203517 
(210) 743-2003 
(732) Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 

Žilina 1, SK; 
(770) Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Ži-

lina, SK; 
(580) 23.10.2017 

 
 
 
 
 
 

(111) 203936 
(210) 1561-2002 
(732) chrysso s.r.o., Haburská 49/F, 821 01 Bratislava, 

SK; 
(770) BRAND FOOD INVEST s.r.o., Popradská 56, 

040 01 Košice, SK; 
(580) 6.11.2017 

 
 

(111) 210485 
(210) 1204-2003 
(732) SHER-WOOD ATHLETICS GROUP INC., 2745, 

rue de la Sherwood, Sherbrooke, Quebec J1K 1E1, 
CA; 

(770) SHER-WOOD HOCKEY INC., 2745 Sherwood 
Street, Sherbrooke, Quebec J1K 1E1, CA; 

(580) 23.10.2017 
 
 

(111) 211428 
(210) 5508-2005 
(732) Horváth Roman, Janka Alexyho 1863/1, 841 01 

Bratislava, SK; 
(770) TOMBO, spol. s r. o., Banšelova 2, 821 04 Brati-

slava, SK; 
(580) 15.11.2017 

 
 

(111) 214428 
(210) 236-2006 
(732) Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 

Žilina, SK; 
(770) Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Ži-

lina, SK; 
(580) 23.10.2017 

 
 

(111) 216949 
(210) 1223-2006 
(732) Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľ-

ký Šariš, SK; 
(770) SABMiller International Brands Limited, SABMil-

ler House, Church Street West, Woking, Surrey 
GU21 6HS, GB; 

(580) 9.11.2017 
 
 

(111) 219021 
(210) 3502-97 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, SK; 
(770) Čanda Václav - CANDA, Moyzesova 11, 010 01 

Žilina, SK; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 219384 
(210) 668-2007 
(732) WHITEWINE s.r.o., Púchovská 6, 831 06 Brati-

slava, SK; 
(770) DREVONA Holding, a. s., Výhonská 1, 835 10 

Bratislava, SK; 
(580) 7.11.2017 
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(111) 221503 
(210) 2261-2007 
(732) ELETARIA Consulting GmbH, Sudetenstr. 6, 83395 

Freilassing, DE; 
(770) CONSULTATIO Consulting, s. r. o., Frambor- 

ská 253/21, 010 01 Žilina, SK; 
(580) 25.10.2017 

 
 

(111) 227736 
(210) 5890-2009 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, SK; 
(770) CAN, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, SK; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 228487 
(210) 5553-2009 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, SK; 
(770) CAN, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, SK; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 228747 
(210) 5889-2009 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, SK; 
(770) CAN, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, SK; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 228822 
(210) 284-2010 
(732) GAP 1 Hungary Kft., Erzsébet királyné útja 125, 

1142 Budapešť, HU; 
(770) G. Lehnert, k. s., Carlton Savoy Building, Mos-

tová 2, 811 02 Bratislava, SK; 
(580) 13.10.2017 

 
 

(111) 229304 
(210) 5611-2010 
(732) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco 

A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia, 70, 00181 Roma, 
IT; 

(770) Angelini Pharma Österreich GmbH, Gewerbestras-
se 18-20, Gewerbegebiet Klein Engersdorf, 2102 
Bisamberg, AT; 

(580) 17.10.2017 
 
 

(111) 231656 
(210) 5451-2011 
(732) LOANA NANO MEDI s.r.o., Pod Kameněm 27, 

756 63 Krhová, CZ; 
(770) LOANA ROŽNOV a.s., Bezručova 211, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm, CZ; 
(580) 23.10.2017 

 
 

(111) 233266 
(210) 5149-2012 
(732) Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľ-

ký Šariš, SK; 
(770) SABMiller International Brands Limited, SABMil-

ler House, Church Street West, Woking, Surrey 
GU21 6HS, GB; 

(580) 9.11.2017 
 
 

(111) 234030 
(210) 1065-2012 
(732) REFRESHER Media s. r. o., Bratislavská 66/82, 

931 01 Šamorín, SK; 
(770) Boros Gábor, Bratislavská 82, 931 01 Šamorín, 

SK; 
(580) 20.10.2017 

 
 

(111) 234279 
(210) 1364-2012 
(732) GAP 1 Hungary Kft., Erzsébet királyné útja 125, 

1142 Budapešť, HU; 
(770) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
(580) 13.10.2017 

 
 

(111) 234300 
(210) 5119-2012 
(732) Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľ-

ký Šariš, SK; 
(770) SABMiller International Brands Limited, SABMil-

ler House, Church Street West, Woking, Surrey 
GU21 6HS, GB; 

(580) 9.11.2017 
 
 

(111) 235127 
(210) 122-2013 
(732) UBYTOVŇA NOVA, s. r. o., Ivánska cesta 16733/15, 

821 04 Bratislava, SK; 
(770) Liči s.r.o., Šafárikovo námestie 7, 811 02 Brati-

slava, SK; 
(580) 13.10.2017 

 
 

(111) 235718 
(210) 563-2013 
(732) RAPID PRESS, s.r.o., Ružová 163, 908 71 Mo-

ravský Svätý Ján, SK; 
(770) Krajčír Marek, Ružová 163, 908 71 Moravský 

Svätý Ján, SK; 
(580) 17.10.2017 

 
 

(111) 235832 
(210) 370-2013 
(732) Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľ-

ký Šariš, SK; 
(770) SABMiller International Brands Limited, SABMil-

ler House, Church Street West, Woking, Surrey 
GU21 6HS, GB; 

(580) 9.11.2017 
 
 

(111) 236741 
(210) 1593-2013 
(732) REFRESHER Media s. r. o., Bratislavská 66/82, 

931 01 Šamorín, SK; 
(770) REFRESHER, s.r.o., Bratislavská 66/82, 931 01 

Šamorín, SK; 
(580) 20.10.2017 
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(111) 237595 
(210) 2171-2013 
(732) ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. 

s r.o., Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klá-
tov, SK; 

(770) BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21 
Dunajský Klátov, SK; 

(580) 16.10.2017 
 
 

(111) 237596 
(210) 2172-2013 
(732) ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. 

s r.o., Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klá-
tov, SK; 

(770) BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21 
Dunajský Klátov, SK; 

(580) 16.10.2017 
 
 

(111) 237597 
(210) 2173-2013 
(732) ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. 

s r.o., Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klá-
tov, SK; 

(770) BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21 
Dunajský Klátov, SK; 

(580) 16.10.2017 
 
 

(111) 237963 
(210) 532-2014 
(732) Umami, s.r.o., Tatranské námestie 4582/3, 058 01 

Poprad, SK; 
(770) Ako chutí vidiek, s.r.o., Tatranské námestie 4582/3, 

058 01 Poprad, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 238734 
(210) 1061-2014 
(732) DAMIAN JASNA, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 

Bratislava, SK; 
(770) Appletree s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Brati-

slava, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 240268 
(210) 55-2015 
(732) GAP 1 Hungary Kft., Erzsébet királyné útja 125, 

1142 Budapešť, HU; 
(770) VÁRDA - DRINK Zrt., Temesvári u. 4, 4600 Kis-

várda, HU; 
(580) 13.10.2017 

 
 

(111) 242174 
(210) 1815-2015 
(732) DAMIAN JASNA, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bra-

tislava, SK; 
(770) Appletree s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Brati-

slava, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 245106 
(210) 2352-2016 
(732) KOLIBA, a.s., Krivec 2663, 962 05 Hriňová, SK; 
(770) KOLIBA Trade, s.r.o., Krivec 3057, 962 05 Hri-

ňová, SK; 
(580) 16.10.2017 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 117183 
(210) 4056 
(732) R. Jelinek Group SE, Hart van Brabantlaan 12-16, 

5038JL Tilburg, NL; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 117184 
(210) 4057 
(732) R. Jelinek Group SE, Hart van Brabantlaan 12-16, 

5038JL Tilburg, NL; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 166932 
(210) 55447 
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 

Starý Plzenec, CZ; 
(580) 9.11.2017 

 
 

(111) 174900 
(210) 69060 
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 

Starý Plzenec, CZ; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 178440 
(210) 62488 
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 

Starý Plzenec, CZ; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 187594 
(210) 2322-97 
(732) SQESER, k.s., Žellova 2, 821 08 Bratislava, SK; 
(580) 15.11.2017 

 
 

(111) 187608 
(210) 2864-97 
(732) Gabrielle Studio, Inc. a New York corporation, 

240 West 40th Street, New York, New York 10018, 
US; 

(580) 13.11.2017 
 
 

(111) 188907 
(210) 2340-97 
(732) Jančár Miroslav, Ing., Kostolná-Záriečie 6, 913 04 

Kostolná-Záriečie, SK; 
(580) 23.10.2017 

 
 

(111) 190990 
(210) 3757-97 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(580) 15.11.2017 

 
 
 

(111) 190991 
(210) 3758-97 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(580) 15.11.2017 

 
 

(111) 190994 
(210) 3762-97 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(580) 15.11.2017 

 
 

(111) 190995 
(210) 3763-97 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(580) 15.11.2017 

 
 

(111) 192386 
(210) 3272-98 
(732) SUBARU CORPORATION, 1-20-8, Ebisu, Shi-

buya-ku, Tokyo, JP; 
(580) 25.10.2017 

 
 

(111) 192387 
(210) 3273-98 
(732) SUBARU CORPORATION, 1-20-8, Ebisu, Shi-

buya-ku, Tokyo, JP; 
(580) 25.10.2017 

 
 

(111) 192433 
(210) 26-99 
(732) BML Realisations 2016 Limited (In Administra-

tion), Great Witchingham Hall, Norwich, Norfolk 
NR9 5QD, GB; 

(580) 17.10.2017 
 
 

(111) 193556 
(210) 2222-98 
(732) Sunkist Growers, Inc., 27770 N. Entertainment 

Drive, Valencia, California 91355, US; 
(580) 6.11.2017 

 
 

(111) 198421 
(210) 3619-97 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(580) 15.11.2017 

 
 

(111) 198422 
(210) 3621-97 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(580) 15.11.2017 
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(111) 202954 
(210) 3187-99 
(732) Amazon Europe Holding Technologies S.à r.l., 5, 

rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU; 
(580) 24.10.2017 

 
 

(111) 203682 
(210) 1163-2002 
(732) R. Jelinek Group SE, Hart van Brabantlaan 12-16, 

5038JL Tilburg, NL; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 204072 
(210) 3918-2001 
(732) Zväz obchodu SR, skrátený názov ZO SR, Bajkal-

ská 1496/25, 827 18 Bratislava-Ružinov, SK; 
(580) 13.10.2017 

 
 

(111) 204954 
(210) 2851-2002 
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 

Starý Plzenec, CZ; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 205029 
(210) 2804-2002 
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 

Starý Plzenec, CZ; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 205787 
(210) 255-2003 
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 

Starý Plzenec, CZ; 
(580) 9.11.2017 

 
 

(111) 206792 
(210) 886-2003 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, 

SK; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 210662 
(210) 1976-2004 
(732) BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 

Starý Plzenec, CZ; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 211019 
(210) 1974-2004 
(732) NXP USA, Inc., 6501 William Cannon Drive West, 

Austin, Texas 78735, US; 
(580) 18.10.2017 

 
 

(111) 211912 
(210) 2731-2004 
(732) NXP USA, Inc., 6501 William Cannon Drive West, 

Austin, Texas 78735, US; 
(580) 18.10.2017 

 
 

(111) 211913 
(210) 2732-2004 
(732) NXP USA, Inc., 6501 William Cannon Drive West, 

Austin, Texas 78735, US; 
(580) 18.10.2017 

 
 

(111) 220496 
(210) 1664-2007 
(732) Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, 

036 01 Martin, SK; 
(580) 3.11.2017 

 
 

(111) 220497 
(210) 1665-2007 
(732) Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, 

036 01 Martin, SK; 
(580) 3.11.2017 

 
 

(111) 220833 
(210) 989-2007 
(732) Jacko Blažej, Michalovská 1417/88, 073 01 Sob-

rance, SK; 
(580) 12.10.2017 

 
 

(111) 220834 
(210) 990-2007 
(732) Jacko Blažej, Michalovská 1417/88, 073 01 Sob-

rance, SK; 
(580) 12.10.2017 

 
 

(111) 220900 
(210) 1448-2007 
(732) J & R INSPIRE, spol. s r.o., Terézie Vanso- 

vej 9489/18D, 960 01 Zvolen, SK; 
(580) 15.11.2017 

 
 

(111) 221040 
(210) 5692-2007 
(732) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievoz- 

ská 14, 821 09 Bratislava, SK; 
(580) 16.10.2017 

 
 

(111) 221131 
(210) 1633-2007 
(732) Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smoleni-

ce, SK; 
(580) 20.10.2017 

 
 

(111) 221210 
(210) 5816-2007 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(580) 15.11.2017 

 
 

(111) 221593 
(210) 1795-2007 
(732) PRORECO s.r.o., Trenčianske Stankovce 3068, 

913 11 Trenčianske Stankovce, SK; 
(580) 6.11.2017 
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(111) 221594 
(210) 1796-2007 
(732) PRORECO s.r.o., Trenčianske Stankovce 3068, 

913 11 Trenčianske Stankovce, SK; 
(580) 6.11.2017 

 
 

(111) 221595 
(210) 1797-2007 
(732) PRORECO s.r.o., Trenčianske Stankovce 3068, 

913 11 Trenčianske Stankovce, SK; 
(580) 6.11.2017 

 
 

(111) 221903 
(210) 2186-2007 
(732) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 

NY 10017, US; 
(580) 10.11.2017 

 
 

(111) 222051 
(210) 1640-2007 
(732) Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., 

Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK; 
(580) 18.10.2017 

 
 

(111) 222052 
(210) 1641-2007 
(732) Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., 

Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK; 
(580) 18.10.2017 

 
 

(111) 222081 
(210) 2051-2007 
(732) DANJAQ, LLC, 11400 Olympic Blvd., Suite 1700, 

Los Angeles, CA 90064, US; 
(580) 10.11.2017 

 
 

(111) 222246 
(210) 6414-2007 
(732) EDWIN s.r.o., Ružová dolina 606/10, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.10.2017 

 
 

(111) 222247 
(210) 6415-2007 
(732) EDWIN s.r.o., Ružová dolina 606/10, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 20.10.2017 

 
 

(111) 222670 
(210) 5043-2008 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 222671 
(210) 5044-2008 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 222699 
(210) 1729-2007 
(732) ELU Medical s.r.o., Račianska 77/13059, 831 02 

Bratislava, SK; 
(580) 6.11.2017 

 
 

(111) 222827 
(210) 2269-2007 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 223505 
(210) 2264-2007 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 224765 
(210) 252-2008 
(732) BAU-MARKET, a.s., Galvániho 8, 821 04 Brati-

slava, SK; 
(580) 17.10.2017 

 
 

(111) 224774 
(210) 2030-2007 
(732) Superpoistenie s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 

Bratislava - mestská časť Petržalka, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 225010 
(210) 6326-2008 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 225228 
(210) 6418-2008 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 227098 
(210) 5469-2009 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, 

SK; 
(580) 7.11.2017 

 
 

(111) 227163 
(210) 1355-2009 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 231384 
(210) 944-2011 
(732) OMS, a.s., Dojč 419, 906 02 Dojč, SK; 
(580) 18.10.2017 
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(111) 231864 
(210) 5387-2011 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 231886 
(210) 251-2008 
(732) BAU-MARKET, a.s., Galvániho 8, 821 04 Brati-

slava, SK; 
(580) 17.10.2017 

 
 

(111) 232258 
(210) 5427-2011 
(732) OMS, a.s., Dojč 419, 906 02 Dojč, SK; 
(580) 18.10.2017 

 
 

(111) 233249 
(210) 5086-2012 
(732) OMS, a.s., Dojč 419, 906 02 Dojč, SK; 
(580) 18.10.2017 

 
 

(111) 233250 
(210) 5087-2012 
(732) OMS, a.s., Dojč 419, 906 02 Dojč, SK; 
(580) 18.10.2017 

 
 

(111) 233251 
(210) 5088-2012 
(732) OMS, a.s., Dojč 419, 906 02 Dojč, SK; 
(580) 18.10.2017 

 
 

(111) 233302 
(210) 5426-2011 
(732) OMS, a.s., Dojč 419, 906 02 Dojč, SK; 
(580) 18.10.2017 

 
 

(111) 233492 
(210) 5734-2011 
(732) OMS, a.s., Dojč 419, 906 02 Dojč, SK; 
(580) 18.10.2017 

 
 

(111) 237483 
(210) 2305-2013 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 237484 
(210) 2306-2013 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 

(111) 237485 
(210) 2307-2013 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 

Bratislava, SK; 
(580) 14.11.2017 

 
 
 
 

(111) 239184 
(210) 1098-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 239802 
(210) 1096-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 239803 
(210) 1097-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 239804 
(210) 1099-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 239805 
(210) 1101-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 239806 
(210) 1102-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 239807 
(210) 1103-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 239808 
(210) 1104-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 239809 
(210) 1105-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 239810 
(210) 1106-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 239811 
(210) 1107-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 

 
 

(111) 239812 
(210) 1108-2014 
(732) Vienna DC, a. s., Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, SK; 
(580) 13.11.2017 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 
 
 

(111) 191636 
(210) 2362-98 
(732) Krasňanský Roman, Ing., Drieňová 25, 821 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Šte-

fánikova 27, 814 99 Bratislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 15.8.2017 
(580) 11.12.2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 2491-2016 
(220) 24.11.2016 
(800) 1 349 852, 24.11.2016 

 
 

(210) 5246-2016 
(220) 1.7.2016 
(800) 1 372 405, 26.4.2017 

 
 

(210) 1397-2017 
(220) 6.6.2017 
(800) 1 369 805, 6.6.2017 

 
 
 
 
 
 

(111) 237566 
(210) 1489-2013 
(220) 15.8.2013 
(800) 1 369 106, 16.12.2016 

 
 

(111) 245424 
(210) 2173-2016 
(220) 4.10.2016 
(800) 1 372 707, 4.4.2017 

 
 

(111) 246110 
(210) 2672-2016 
(220) 21.12.2016 
(800) 1 370 489, 15.6.2017 

 
 

 
 
 

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) (210) 
 
1784-2015 
1398-2016 
2143-2016 
2224-2016 

2434-2016 
1084-2017 
1085-2017 
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Zamietnuté prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) 
 
1720-2014 
1373-2016 
 
 
 
 
 
 

Ochranné známky vyhlásené za neplatné 
 
 

(111) 193315 
(210) 3312-98 
(220) 21.12.1998 
(580) 16.11.2017 

 
 

(111) 222357 
(210) 2164-2007 
(220) 28.11.2007 
(580) 16.11.2017 

 
 

(111) 239579 
(210) 5721-2014 
(220) 8.10.2014 
(580) 16.11.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
  91344 25.02.2017 
  91345 25.02.2017 
  93298 07.02.2017 
  93359 04.02.2017 
  93670 25.02.2017 
  93671 20.02.2017 
  93905 16.02.2017 
  95821 05.02.2017 
  96395 12.02.2017 
152905 07.02.2017 
152914 27.02.2017 
152955 05.02.2017 
157373 23.02.2017 
163209 08.02.2017 
163421 01.02.2017 
166724 03.02.2017 
166750 26.02.2017 
166863 10.02.2017 
177733 06.02.2017 
178045 27.02.2017 
179135 10.02.2017 
186220 21.02.2017 
186228 17.02.2017 
186229 25.02.2017 
186435 25.02.2017 
186739 03.02.2017 
186752 05.02.2017 
186753 05.02.2017 
186759 10.02.2017 

186765 11.02.2017 
186772 14.02.2017 
186780 18.02.2017 
186781 18.02.2017 
186785 19.02.2017 
186786 19.02.2017 
187075 03.02.2017 
187079 11.02.2017 
187083 11.02.2017 
187088 13.02.2017 
187104 26.02.2017 
187105 26.02.2017 
187107 27.02.2017 
187108 27.02.2017 
187109 27.02.2017 
187112 27.02.2017 
187113 27.02.2017 
187114 27.02.2017 
187126 28.02.2017 
187138 12.03.2017 
187250 26.02.2017 
187351 11.02.2017 
187360 19.02.2017 
187363 27.02.2017 
187364 27.02.2017 
187778 05.02.2017 
187779 06.02.2017 
187780 06.02.2017 
187793 07.02.2017 

187795 07.02.2017 
187796 07.02.2017 
187798 07.02.2017 
187803 07.02.2017 
187805 10.02.2017 
187809 19.02.2017 
188740 04.02.2017 
188741 05.02.2017 
188742 05.02.2017 
188744 10.02.2017 
190114 03.02.2017 
190655 26.02.2017 
201146 28.02.2017 
218490 12.02.2017 
218491 23.02.2017 
218779 05.02.2017 
218784 28.02.2017 
219043 08.02.2017 
219050 12.02.2017 
219051 22.02.2017 
219194 07.02.2017 
219195 07.02.2017 
219196 07.02.2017 
219197 07.02.2017 
219199 09.02.2017 
219200 26.02.2017 
219201 26.02.2017 
219205 26.02.2017 
219206 26.02.2017 

219220 05.02.2017 
219221 06.02.2017 
219224 14.02.2017 
219225 26.02.2017 
219363 02.02.2017 
219365 05.02.2017 
219366 05.02.2017 
219388 28.02.2017 
219389 28.02.2017 
219390 28.02.2017 
219488 01.02.2017 
219489 05.02.2017 
219490 06.02.2017 
219492 06.02.2017 
219493 06.02.2017 
219494 06.02.2017 
219499 08.02.2017 
219500 08.02.2017 
219501 09.02.2017 
219502 09.02.2017 
219503 09.02.2017 
219506 14.02.2017 
219507 19.02.2017 
219509 19.02.2017 
219510 19.02.2017 
219511 19.02.2017 
219512 19.02.2017 
219513 19.02.2017 
219514 19.02.2017 
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(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
219518 21.02.2017 
219519 22.02.2017 
219520 28.02.2017 
219521 28.02.2017 
219593 12.02.2017 
219594 15.02.2017 
219595 15.02.2017 
219597 19.02.2017 
219599 21.02.2017 
219637 02.02.2017 
219638 02.02.2017 
219639 02.02.2017 
219640 05.02.2017 
219641 06.02.2017 
219642 06.02.2017 
219648 13.02.2017 
219650 15.02.2017 
219651 15.02.2017 
219652 16.02.2017 
219654 19.02.2017 
219655 19.02.2017 
219656 19.02.2017 
219659 27.02.2017 
219662 28.02.2017 
219663 28.02.2017 
219724 01.02.2017 
219725 01.02.2017 
219726 02.02.2017 
219727 02.02.2017 
219728 02.02.2017 
219729 05.02.2017 

219731 05.02.2017 
219732 07.02.2017 
219737 16.02.2017 
219738 16.02.2017 
219739 19.02.2017 
219740 19.02.2017 
219741 19.02.2017 
219742 21.02.2017 
219743 21.02.2017 
219744 21.02.2017 
219745 21.02.2017 
219746 22.02.2017 
219748 23.02.2017 
219749 23.02.2017 
219750 28.02.2017 
219863 01.02.2017 
219864 01.02.2017 
219865 07.02.2017 
219866 07.02.2017 
219868 07.02.2017 
219869 09.02.2017 
219871 19.02.2017 
219872 19.02.2017 
219874 21.02.2017 
219875 21.02.2017 
219876 21.02.2017 
219878 21.02.2017 
219901 28.02.2017 
219952 26.02.2017 
219953 26.02.2017 
219954 26.02.2017 

220006 23.02.2017 
220007 27.02.2017 
220008 28.02.2017 
220039 05.02.2017 
220043 16.02.2017 
220044 16.02.2017 
220045 26.02.2017 
220132 02.02.2017 
220167 01.02.2017 
220168 05.02.2017 
220169 05.02.2017 
220170 05.02.2017 
220171 05.02.2017 
220172 05.02.2017 
220173 09.02.2017 
220174 12.02.2017 
220176 19.02.2017 
220177 21.02.2017 
220179 28.02.2017 
220252 27.02.2017 
220254 27.02.2017 
220255 27.02.2017 
220256 27.02.2017 
220343 05.02.2017 
220425 05.02.2017 
220427 06.02.2017 
220428 06.02.2017 
220429 07.02.2017 
220430 09.02.2017 
220431 09.02.2017 
220433 21.02.2017 

220435 27.02.2017 
220436 27.02.2017 
220649 12.02.2017 
220651 13.02.2017 
220653 05.02.2017 
220743 09.02.2017 
220744 28.02.2017 
220745 28.02.2017 
221007 22.02.2017 
221008 22.02.2017 
221106 12.02.2017 
221162 05.02.2017 
221163 19.02.2017 
221317 02.02.2017 
221318 02.02.2017 
221735 08.02.2017 
221916 22.02.2017 
222035 16.02.2017 
222036 19.02.2017 
222817 28.02.2017 
223655 26.02.2017 
225031 01.02.2017 
225055 05.02.2017 
225779 16.02.2017 
227865 09.02.2017 
229966 16.02.2017 
230412 16.02.2017 
233102 28.02.2017 

 
 
 
 
 

Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(210) 2491-2016 
 10 (511) 39, 41, 43 

(511) 39 - Organizovanie ciest, exkurzií a okružných 
výletov; organizovanie zájazdov; rezervácie zájaz-
dov; rezervácie miesteniek na cestovanie; dop-
ravné služby; doprava cestujúcich; sprostredko-
vanie dopravy; osobná doprava; autobusová dop-
rava; turistické prehliadky (doprava); rezervácie 
dopravy; prenájom automobilov; organizovanie 
turistických plavieb; informácie o možnostiach dop-
ravy; informácie o cestovných trasách; poskyto-
vanie informácií o vízových a zdravotných pod-
mienkach pri cestovaní; organizovanie výletov; 
sprevádzanie turistov. 
41 - Plánovanie a organizovanie večierkov; orga-
nizovanie rekreačných aktivít; organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované 
prázdninovými tábormi (zábava); informácie o mož-
nostiach rekreácie; organizovanie a vedenie tvo-
rivých dielní (výučba); rezervácia vstupeniek na 
zábavné podujatia; rezervácia vstupeniek na vý-
chovné a vzdelávacie podujatia; rezervácia vstu-
peniek na športové a kultúrne podujatia; služby  
 

agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podu-
jatia; tlmočnícke služby; turistické prehliadky so 
sprievodcom. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; hotelierske 
služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervá-
cie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechod-
ného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, 
penzióny). 

(580) 10.11.2017 
 
 

(210) 5246-2016 
 10 (511) 1, 4, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 43 

(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, poľnohospodár-
stvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované ume-
lé živice; nespracované plasty; pôdne hnojivá; 
hnojivá; hasiace zmesi; triesloviny; lepidlá a spo-
jivá pre priemysel; chemické prísady do motoro-
vých palív; antidetonačné látky do spaľovacích 
motorov; detergentné prísady do benzínu; látky 
podporujúce horenie (chemické prísady do moto-
rových olejov); stužené plyny na priemyselné po-
užitie; priemyselné plyny; vodík; etylén; aroma-
tické uhľovodíky. 
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4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; mazacie 
oleje; motorové oleje; mazacie tuky; prostriedky 
na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; 
palivá; pohonné hmoty do motorových vozidiel; 
nechemické prísady do motorových palív; ben-
zín; benzín (palivo); motorové palivá; motorová 
nafta; nafta; minerálne palivá; vykurovacie ply-
ny; vykurovacie oleje; palivové oleje; kerozín 
(rafinovaný petrolej); pohonné hmoty do lieta-
diel; mazut; palivové plyny; palivové oleje; stu-
žené plyny (palivo); plynný propán; bután (palivo); 
etanol (palivo); prchavé palivové zmesi; skva-
palnené ropné plyny pre domácnosť; skvapalnené 
ropné plyny do motorových vozidiel; palivové 
plyny. 
17 - Plastové polotovary; plasty, syntetické látky 
(polotovary); polyetylén (polotovar); polypropy-
lén (polotovar). 
19 - Asfalt; smola (živica); decht; bitúmeny. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 1, 4, 17, 19 tohto zoz-
namu; maloobchodné služby s audioprístrojmi do 
vozidiel, s čistiacimi a konzervačnými príprav-
kami na vozidlá, s autolekárničkami, so žiarov-
kami do smeroviek automobilov, so žiarovkami, 
so stieračmi, s výstražnými trojuholníkmi do vo-
zidiel, s nosičmi zvukových nahrávok, s osviežo-
vačmi vzduchu, s reflexnými vestami, s novinami, 
s časopismi, s knihami, s cestnými mapami, s diaľ-
ničnými elektronickými známkami, s hasiacimi 
prístrojmi do automobilov, s elektrickými baté-
riami do automobilov, s mliekom a mliečnymi vý-
robkami, s konzervovaným sušeným ovocím a ze-
leninou, zaváraným ovocím a zeleninou, s ovocný-
mi a zeleninovými šalátmi, s ovocnými džemami, 
nátierkami a marmeládami, rôsolmi, kompótmi, 
s potravinárskymi olejmi a tukmi, s konzervova-
nými mäsovými výrobkami, s mäsovými konzer-
vami, s údeninami, so šunkou, so salámami, s klo-
básami, s paštétami, s rybacími konzervami, s ko-
reninami, so zemiakovými lupienkami, so spra-
covanými orieškami, so zeleninovými nátierka-
mi, so spracovanými orechmi, s ochutenými orech-
mi a orieškami, s cestovinami, so suchármi, so su-
šienkami, s keksami, s cukríkmi, s oblátkami, so 
slanými a ochutenými tyčinkami, s koláčmi a cuk-
rárskymi výrobkami, s kukuričnými pukancami, 
s prírodnými a umelými sladidlami, s perníkmi 
a medovníkmi, s praženou kukuricou, s pudinga-
mi, s ryžou, ovsenými vločkami, s müsli, s kávou, 
s čajom, s kakaom, s kávovými náhradkami, s obil-
ninovými vločkami, so slaným pečivom, s ľado-
vým čajom, s čajovými nápojmi, cereálnymi ty-
činkami, proteínovými tyčinkami, energetickými 
nápojmi, s vínom, s cukrovinkami, s pekárenský-
mi výrobkami, s čokoládou, so žuvačkami, s na-
nukmi, s alkoholickými nápojmi, s pivom, s ne-
alkoholickými nápojmi, s cigaretami, s fajčiarskymi 
potrebami; reklama; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti. 
36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom kancelár-
skych priestorov. 
37 - Tankovanie paliva do vozidiel; umývanie au-
tomobilov; umývanie dopravných prostriedkov. 
39 - Železničná preprava; preprava; dovoz, dopra-
va; balenie tovarov; skladovanie tovarov; balenie 
palív mazív, olejov; skladovanie palív, mazív, ole- 
 
 

jov; skladovanie palív na termináloch; informá-
cie o možnostiach dopravy; informácie o sklado-
vaní; rezervácia dopravy; automobilová doprava; 
logistické služby v doprave; informácie o doprav-
nej premávke; prenájom skladísk; prenájom sklado-
vacích kontajnerov; odťahovanie vozidiel pri po-
ruchách a nehodách; prenájom garáží; prenájom 
miest na parkovanie. 
40 - Spracovanie ropy; rafinácia ropy. 
43 - Prenájom prechodného ubytovania; rýchle ob-
čerstvenie (snackbary); reštauračné (stravovacie) 
služby; kaviarne. 

(580) 9.11.2017 
 
 

(111) 198421 
(210) 3619-97 

 7 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové nosiče 

všetkých druhov, softvér; disky magnetické, optické 
a kompaktné. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä časopisy, 
katalógy, propagačné tlačoviny, periodiká. 
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných mate-
riálov, diplomov a reklamných ocenení na všetkých 
druhoch nosičov; reklamné texty; reklama; činnosť 
reklamnej agentúry. 
41 - Súťaže; organizovanie čitateľských vedomost-
ných, športových a náučných súťaží; vydávanie  
s výnimkou reklamných materiálov, usporadúva-
nie výstav a predvádzacích akcií, výchovná a zá-
bavná činnosť. 

(580) 15.11.2017 
 
 

(111) 198422 
(210) 3621-97 

 7 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové nosiče 

všetkých druhov, softvér; disky magnetické, op-
tické a kompaktné. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä časopisy, 
katalógy, propagačné tlačoviny, periodiká. 
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, diplomov a reklamných ocenení na všetkých 
druhoch nosičov; reklamné texty; reklama; čin-
nosť reklamnej agentúry. 
41 - Súťaže; organizovanie čitateľských vedomost-
ných, športových a náučných súťaží; vydávanie  
s výnimkou reklamných materiálov, usporadúva-
nie výstav a predvádzacích akcií, výchovná a zá-
bavná činnosť. 

(580) 15.11.2017 
 
 

(111) 221992 
(210) 6481-2007 

 9 (511) 32, 33 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(580) 21.11.2017 
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(111) 222616 
(210) 6474-2007 

 9 (511) 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511) 21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-

bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem ma-
liarskych; materiál 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. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; 
konzervované, mrazené, sušené a tepelne spraco-
vané ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelá-
dy, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, 
mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, 
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; ko-
renie; ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; 
slad na výrobu piva a liehovín. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce. 

(580) 21.11.2017 
 
 

(111) 222617 
(210) 6475-2007 

 9 (511) 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511) 21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-

bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem ma-
liarskych; materiál 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. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne 
spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, mar-
melády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vaj-
cia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, 
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; ko-
renie; ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; 
slad na výrobu piva a liehovín. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
 
 

35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kance-
lárske práce. 

(580) 21.11.2017 
 
 

(111) 222618 
(210) 6476-2007 

 9 (511) 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511) 21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-

bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem ma-
liarskych; materiál 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 kame-
niny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne 
spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, mar-
melády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vaj-
cia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, 
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; ko-
renie; ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; 
slad na výrobu piva a liehovín. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kance-
lárske práce. 

(580) 21.11.2017 
 
 

(111) 222619 
(210) 6477-2007 

 9 (511) 3, 5, 8, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 
(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. 
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; dietetické 
látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre 
dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na 
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné 
prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungi-
cídy, herbicídy. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky to-
var a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, ho-
liace čepele, holiace strojčeky. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky vyrobené 
z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotogra-
fie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá 
na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre 
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kance-
lárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učeb- 
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né potreby okrem prístrojov; obalové materiály  
z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; tlačiarenské písmo; štočky, typografic-
ké písmo, tlačiarenské štočky a stereotypy. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem ma-
liarskych; materiál 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. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne 
spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, mar-
melády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vaj-
cia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, 
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; kore-
nie; ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; 
slad na výrobu piva a liehovín. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kance-
lárske práce. 
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné uby-
tovanie. 

(580) 21.11.2017 
 
 

(111) 222620 
(210) 6478-2007 

 9 (511) 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne 
spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, mar-
melády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vaj-
cia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, hor-
čica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; 
ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; 
slad na výrobu piva a liehovín. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kance-
lárske práce. 

(580) 21.11.2017 
 
 
 

(111) 222621 
(210) 6479-2007 

 9 (511) 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne 
spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, mar-
melády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vaj-
cia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, mela-
sový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horči-
ca; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; slad 
na výrobu piva a liehovín. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kance-
lárske práce. 

(580) 21.11.2017 
 
 

(111) 222622 
(210) 6480-2007 

 9 (511) 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne 
spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, mar-
melády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vaj-
cia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, me-
lasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, hor-
čica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; 
ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; 
slad na výrobu piva a liehovín. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kance-
lárske práce. 

(580) 21.11.2017 
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(111) 242328 
(210) 49-2013 
„Na základe rozsudku Krajského súdu 1Scud/7/2016-87 
z 23. 11. 2016, ktorý sa stal právoplatným 12.1.2017, 
sa mení zoznam zatriedených tovarov a/alebo služieb  
s účinnosťou od 22.4.2016 pre tieto tovary a/alebo služby:“ 

 10 (511) 16, 35, 37, 38, 40, 41, 42 
(511) 16 - Krajčírske strihy, strihy na výrobu odevov. 

35 - Personálne poradenstvo, nábor zamestnancov, 
sprostredkovanie práce, výber zamestnancov pomo-
cou psychologických testov, zbieranie údajov do 
počítačových databáz, zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach, vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre zákazníkov). 
37 - Čistenie šatstva, mangľovanie, oprava šatstva, 
opravy odevov, pranie bielizne, žehlenie bielizne. 
38 - Elektronická pošta, hlasová odkazová služba, 
počítačová komunikácia, komunikácia prostred-
níctvom mobilných telefónov, posielanie správ, pos-
kytovanie priestoru na diskusiu na internete, pos-
kytovanie prístupu do databáz, poskytovanie te-
lekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete, poskytovanie telekomunikačných ka-
nálov na telenákupy, poskytovanie používateľské-
ho prístupu do svetovej počítačovej siete, prenos 
digitálnych súborov, prenos textových a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítača. 
 
 
 
 

40 - Apretovanie textílií, dámske krajčírstvo, šitie, 
kalandrovanie látok, lemovanie alebo obšívanie 
látok, lemovanie šiat, nekrčivá úprava šatstva, 
pánske krajčírstvo, prešívanie, prešívanie oblečenia, 
protimoľová úprava textílií, informácie o spraco-
vaní a úprave materiálov, strihanie látok (striho-
vá služba), súkanie, úprava textilu, úprava textilu 
proti zrážaniu, úprava tkanín, úprava odevov, vy-
šívanie. 
41 - Fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, 
fotografická reportáž, vydávanie kníh, poskyto-
vanie elektronických publikácií online (bez mož-
nosti kopírovania), písanie textov (okrem reklam-
ných), zverejňovanie textov (okrem reklamných), 
online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej 
forme, vydávanie textov s výnimkou reklamných 
alebo náborových. 
42 - Digitalizácia dokumentov (skenovanie), gra-
fické dizajnérstvo, hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach), navrhovanie oba-
lov (obalové dizajnérstvo), obnovovanie počíta-
čových databáz, počítačové programovanie, aktua-
lizovanie počítačových programov, poskytovanie 
internetových vyhľadávačov, skúšanie textilu, tvor-
ba a udržiavanie webových stránok (pre zákazní-
kov), tvorba softvéru, výskum a vývoj nových vý-
robkov (pre zákazníkov), zhotovovanie kópií po-
čítačových programov. 

(580) 22.4.2016 
 Vestník č. 6/2016 - str. 304 

 
 

 
 
 
 
 
 

Opravy adries 
 
 

(111) 151354 
(210) 721 
(732) FIAMM Energy Technology S.p.A., Viale Euro-

pa 75, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), IT; 
 Vestník č. 6/2017 - str. 340 

 
 

(111) 152794 
(210) 7897 
(732) FIAMM Energy Technology S.p.A., Viale Euro-

pa 75, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), IT; 
 Vestník č. 6/2017 - str. 340 

 
 

(111) 180430 
(210) 683-94 
(732) FIAMM Energy Technology S.p.A., Viale Euro-

pa 75, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), IT; 
 Vestník č. 6/2017 - str. 341 

 
 

(111) 199701 
(210) 693-2001 
(732) FIAMM Energy Technology S.p.A., Viale Euro-

pa 75, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), IT; 
 Vestník č. 6/2017 - str. 342 
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Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 
 
 

(111) 244785 
(210) 1358-2014 
(511) 16 - Tlačené štítky; tlačené štítky s čiarovými 

kódmi; tlačené obchodné formuláre; papierové 
identifikačné štítky a pásky spracovateľné pomo-
cou tlačiarní a laserových tlačiarní a používané 
zdravotníckymi odborníkmi; náramky z lamino-
vaného papiera na použitie v zdravotníctve; čisté 
štítky a pásky do tlačiarní; čiastočne potlačené 
štítky a pásky do tlačiarní; tlačoviny a publikácie, 
brožúry, inštruktážne a užívateľské príručky, tex-
tové prezentácie a výukový materiál pre počíta-
čový softvér, hardvér, systémy lokalizácie v reál-
nom čase a tlačiarne; čisté papierové štítky 
a pásky do počítačových tlačiarní; čiastočne po-
tlačené štítky a pásky do počítačových tlačiarní; 
papierové samolepiace štítky na identifikáciu pa-
cientov; nekódované plastové karty; nekódované 
laminované karty; obrázky zhotovené obtlačou; 
papierové visačky, termálny papier; potvrdenky; 
samolepiace etikety; karty RFID. 

 Vestník č. 1/2017 - str. 152 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
 
 

(111) 246112 
(210) 2622-2016 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 Vestník č. 7/2017 - str. 249 

 
 
 

(111) 246114 
(210) 2664-2016 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 Vestník č. 7/2017 - str. 251 
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 OZNAM 
 
 
Zmeny v sadzobníku správnych poplatkov 
 
 Úrad priemyselného vlastníctva SR oznamuje, že od 1. januára 2018 sa menia sadzby niektorých poplatkov v časti  
XVI. sadzobníka správnych poplatkov (priemyselné práva). Sadzobník správnych poplatkov bol novelizovaný čl. V zákona  
č. 242/2017 Z. z. 
 
 
Viac info na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/242/20180101 
 
 
 V súvislosti s uvedenou zmenou od 1. januára 2018 nastane zmena aj v špecifických symboloch, ktoré úradu používa 
na identifikáciu platieb správnych poplatkov. 
 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/242/20180101
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