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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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 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (patenty) 7 
 

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

 
A3 Zverejnené patentové prihlášky podľa zákona  

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

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

 
 

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

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

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

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

bo vydania európskeho patentového spisu 
 

 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2018.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2018. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2018 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2018.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2018.01. 
 
 

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

 
BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach 

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

(zálohy) 
PD9A Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky 

(ukončenie zálohov) 
QA9A Ponuky licencií na patentové prihlášky 
QA9A Späťvzatia ponúk licencií na patentové prihlášky 
QB9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

patentové prihlášky 
QC9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na paten-

tové prihlášky 
RL9A Prepis prihlasovateľa patentovej prihlášky (na zá-

klade rozhodnutia súdu) 
FG4A Udelené patenty 
MA4A Zaniknuté patenty vzdaním sa 
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 
RL4A Prepis majiteľa patentu (na základe rozhodnutia 

súdu) 
SB4A Patenty zapísané do registra po odtajnení 
SB4F Autorské osvedčenia zapísané do registra po odtajnení 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v patentových prihláškach 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB9A Opravy mien 
HC9A Zmeny mien 
HD9A Opravy adries 
HE9A Zmeny adries 
HF9A Opravy dátumov 
HG9A Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH9A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK9A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
 
Opravy v udelených ochranných dokumentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
TA4F Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4F Opravy mien 
TC4F Zmeny mien 
TD4F Opravy adries 
TE4F Zmeny adries 
TF4F Opravy dátumov 
TG4F Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4F Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4F Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
50046-2015 B22F  3/00 
      64-2016 B65G 13/00 
      69-2016 B60D  1/00 
  5013-2016 B60L 11/00 

  5016-2016 F23H 13/00 
50036-2016 C10G  3/00 
50037-2016 F41A 19/00 
50038-2016 E04B  1/00 

50039-2016 B01D 53/00 
50043-2016 F28D  7/00 
50044-2016 E04C  5/00 
50045-2016 B24C  1/00 

50009-2017 A47B 88/00 
50010-2017 G08G  1/00 
50036-2017 C25D 11/00 
50041-2017 B23K  1/00

 
 
 

(51) A47B 88/00, A47B 96/00, E05B 65/00 
(21) 50009-2017 
(22) 17.2.2017 
(31) PV 2016-332 
(32) 3.6.2016 
(33) CZ 
(71) ALFA 3, s.r.o., Luže, CZ; 
(72) Pritula Martin, Chrudim, CZ; 
(74) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
(54) Zariadenie na zabezpečenie zásuvkových skríň 

proti prevrhnutiu 
(57) Zásuvky (8) sú vybavené ovládacím palcom (9), 

zasahujúcim do ovládača (5) umiestneného na 
jeden z lomených článkov (1.3) vytvárajúcich re-
ťaz (1) vloženú do umiestňovacieho žľabu (6), 
pričom lomené články (1.2, 1.3) sú vybavené 
spojovacími čapmi (2) zasahujúcimi do obme-
dzovacích vybraní (3) vytvorených v postrani-
ciach (6.1) umiestňovacieho žľabu (6). 

 

  
 
 

(51) B01D 53/00 
(21) 50039-2016 
(22) 17.6.2016 
(71) EKOM spol. s r.o., Piešťany, SK; 
(72) Mrňa Karol, Ing., Piešťany, SK; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Sušič stlačeného vzduchu s prídavným oplachom 

a jeho zapojenie do pneumatického systému 
 
 
 
 

(57) Sušič stlačeného vzduchu (1) s prídavným opla-
chom pozostávajúci zo vstupnej časti (21) a vý-
stupnej časti (22), medzi ktorými sa v plášti (23) 
nachádza zväzok dutých vlákien (3), cez ktorý 
prechádza zvnútra priamy prúd (31) stlačeného 
vlhkého vzduchu, ktorý sa za výstupnou časťou 
(22) rozdelí na minimálne dve vetvy (222, 223) 
vzduchu, z ktorých do prvej vetvy (222) vzduchu 
je zaradená dýza (4), do druhej vetvy (223) vzdu-
chu je zaradený pretlakový ventil (5), a vzduch 
za týmito sa zmieša a zmiešaný oplachovací prúd 
(32) vzduchu z obidvoch vetiev (222, 223) vzdu-
chu pôsobí zvonku na duté vlákna (3) v protisme-
re k priamemu prúdu vzduchu (31) a vychádza 
do atmosféry cez otvory (233). Zapojenie sušiča 
do pneumatického systému, kde medzi vzducho-
vý filter (6) s nádobou (61) na odvod kondenzo-
vanej kvapaliny a spätný ventil (11) je zapojený 
samotný sušič vzduchu (1) so sušiacim modulom 
(24), ktorý pozostáva zo zväzku dutých vlákien 
(3) umiestnených v plášti (23), ku ktorému je 
pripojená prvá vetva (222) s dýzou (4) a pripoje-
ná druhá vetva (223) s pretlakovým ventilom (5). 

 

  
 
 

(51) B22F 3/00, B22F 9/00, B22C 9/00 
(21) 50046-2015 
(22) 28.8.2015 
(71) Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bra-

tislava, SK; 
(72) Simančík František, Dr., Ing., Bratislava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob výroby súčiastky z kovovej peny, for-

ma na jeho uskutočňovanie a súčiastka vyro-
bená uvedeným spôsobom 

(57) Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa polotovar v po-
dobe granulátu zo zmesi prášku kovovej zliatiny 
a peniaceho činidla vloží do dutiny uzatváracej 
formy a k nemu sa privedie tekutina s hustotou 
vyššou, ako je zdanlivá hustota výslednej peny. 
Tekutina má pritom teplotu vyššiu, ako je teplota  
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 tavenia prášku kovovej zliatiny. Polotovar nás-
ledne expanduje, pričom je nadnášaný tekutinou. 
Počas expanzie sa aspoň časť tekutiny vytláča  
z formy von cez otvor. Tavenina môže čiastočne 
zostať vo forme, čím vznikne hybridná štruktúra 
súčiastky. Opisovaný spôsob podstatne zrýchľuje 
napeňovanie, zabezpečuje homogénnosť kovovej 
peny, zjednodušuje formy a znižuje energetické 
nároky procesu. 

 
 

(51) B23K 1/00, B23K 35/00 
(21) 50041-2017 
(22) 14.12.2016 
(67) 50132-2016 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Koleňák Roman, prof. Ing., PhD., Trnava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob priameho spájkovania pomocou bežnej 

spájky a medzivrstva na priame spájkovanie 
(57) Medzi dva spájkované povrchy materiálov sa 

umiestnia dve vrstvy bežnej spájky (3). Medzi 
tieto dve vrstvy bežnej spájky (3) sa umiestni 
medzivrstva (4) aktívneho kovu. Následne sa obe 
vrstvy spájky (3) a medzivrstva (4) aktívneho 
kovu zahrejú na spájkovaciu teplotu, ktorá je 
rovná teplote alebo vyššia ako teplota tavenia 
bežnej spájky (3) a zároveň je rovná teplote alebo 
vyššia ako teplota aktivácie aktívneho kovu  
v medzivrstve (4). Spájkuje sa pomocou bežnej 
spájky, ktorá neobsahuje aktívny kov a spájkuje 
sa priamo bez predchádzajúceho pokovovania spáj-
kovaného povrchu, čím sa dosahuje rýchly a efek-
tívny proces, pričom vytvorený spoj je stabilný, 
bez prasklín a s vysokou pevnosťou na hranici 
pevnosti použitej bežnej spájky (3). 

 

  
 
 

(51) B24C 1/00, B24C 3/00, B08B 5/00 
(21) 50045-2016 
(22) 30.6.2016 
(67) 50086-2016 
(71) KLARTEC, spol. s r. o., Trnava, SK; 
(72) Karlubík Martin, Mgr., Trnava, SK; Benčko Pa-

vol, Ing., Poprad, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob tryskania povrchu betónového výrob-

ku a zariadenie na jeho vykonávanie 
(57) Dýza (5) zariadenia je posuvne umiestnená nad 

pracovnou plochou (6), pričom má možnosť po-
hybu v oboch smeroch v rovine rovnobežnej s pra-
covnou plochou (6). Dýza (5) je hadicou a potru-
bím napojená k termoboxu s ľadom, výhodne so 
suchým ľadom (1), ktorý je stlačeným vzduchom 
dopravovaný do dýzy (5). Zariadenie zahrňuje 
dopravník (7) na umiestnenie betónového výrob-
ku (2) na pracovnú plochu (6). Na povrch betó- 
 

 

 nového výrobku (2) sa vrhajú častice ľadu s tep-
lotou nižšou ako -30 °C. Suchý ľad (1) pri trys-
kaní sublimuje, niekoľkonásobne zväčšuje svoj 
objem, prudko ochladzuje povrch betónového vý-
robku (2), čo spolu s nárazmi vyvoláva odlupo-
vanie malých čiastočiek betónového materiálu. 
Výhodne sa použije suchý ľad (1) vo forme granúl, 
peliet s rozmerom do 5 mm, zvyčajne s rozme-
rom 3 mm. Je výhodné, ak sa povrch betónového 
výrobku (2) tryská 18 až 24 hodín po začiatku 
tuhnutia betónovej zmesi, teda po naplnení formy. 

 

  
 
 

(51) B60D 1/00 
(21) 69-2016 
(22) 24.6.2016 
(71) Tkáč Michal, Ing., Tašuľa, SK; 
(72) Tkáč Michal, Ing., Tašuľa, SK; 
(54) Rýchloupínacie zariadenie pre guľu ťažného 

zariadenia 
(57) Rýchloupínacie zariadenie pre guľu ťažného za-

riadenia pozostáva z nosníka (1), ktorý ma v sebe 
otvor a drážku pre krátky čap (2) a dlhý čap (3). 
Krátky čap (2) a dlhý čap (3) majú v sebe otvor 
pre závlačku. 

 

  
 
 

(51) B60L 11/00 
(21) 5013-2016 
(22) 23.5.2016 
(71) Varga Peter, Bc., Bratislava, SK; 
(72) Varga Peter, Bc., Bratislava, SK; 
(54) Elektromobil s generátorom na prírodný plyn 
(57) Elektromobil s generátorom na prírodný plyn je 

cestné motorové vozidlo, ktoré obsahuje základ-
nú koncepciu elektromobilu obohatenú o generá-
tor elektrickej energie, ktorý spaľuje stlačený prí-
rodný plyn uskladnený v tlakovej nádobe. Tento 
typ elektromobilu je možné dobíjať zo zdroja 
elekrickej energie alebo tankovať plyn na to ur-
čených čerpacích staniciach označovaných skrat- 
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 kou CNG (compressed natural gas stations). Pri-
čom pod pojmom prírodný plyn sa rozumie zemný 
plyn na báze propán-butánu alebo metán vyrába-
ný z biologického odpadu v biostaniciach. V prí-
pade, ak sa použije biometán, je toto vozidlo 
označované ako cestné motorové vozidlo na ob-
noviteľné zdroje energie, čiže tzv. zelené vozidlo. 

 
 

(51) B65G 13/00, B65G 15/00, B65G 65/00, 
 B65G 67/00 
(21) 64-2016 
(22) 8.6.2016 
(71) SLI, s.r.o., Košice, SK; 
(72) Kaľavský Peter, Ing., PhD., Košice, SK; Beník Ja-

romír, Ing., Košice, SK; 
(54) Valčeková dráha na vysadzovanie nákladu  

z lietadla bočnými dverami 
(57) Valčeková dráha na vysadzovanie nákladu z lie-

tadla bočnými dverami je tvorená rovnými mo-
dulmi (1), oblúkovým modulom (2) a výklopným 
modulom (3). Výklopný modul (3) po vyklopení 
do pracovnej (vodorovnej) polohy presahuje prah 
bočných dverí (4). Šírka valčekovej dráhy umož-
ňuje obsluhe obkročmo kráčať alebo bežať pri 
vytláčaní vozíka (5) s nákladom. Bočnice (6, 12, 
22, 23,) modulov (1, 2, 3) valčekovej dráhy sú na-
vrhnuté tak, aby okrem vedenia vozíka (5) po 
dráhe zabraňovali svojim lemom jeho vyskoče-
niu z dráhy. Horný lem nepokračuje až na koniec 
výklopného modulu (3), čím sa umožňuje pre-
padnutie vozíka (5) cez koniec dráhy pri posunutí 
jeho ťažiska za posledný valček (7). Výklopný 
modul (3) je na prednej strane (podľa smeru letu) 
vybavený nášľapnou časťou (24), aby sa minima-
lizovala možnosť zranenia pilota - parašutistu - 
pri opúšťaní lietadla. Súčasťou vynálezu je vozík 
(5) na pripevnenie nákladu. Vozík (5) pozostáva 
z nosného rámu (28), vodiacich ramien (30) po-
hybujúcich sa pod lemom bočníc (6, 12, 22, 23) 
modulov (1, 2, 3) valčekovej dráhy, vymedzova-
cích profilov (29) a prvkov (31) na pripevnenie 
základne nákladu. Vozík (5) je počas letu zaiste-
ný v pozdĺžnom smere zarážkou (7), kde presta-
viteľné zarážky (7) sú súčasťou každého rovného 
modulu (1) valčekovej dráhy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(51) C10G 3/00 
(21) 50036-2016 
(22) 8.6.2016 
(71) Buzetzki Eduard Stefan, Dipl. Ing., Wulkaprodes-

dorf, AT; Tehlár Pavol, PhDr. Ing. Mgr., PhD., 
Trenčín, SK; 

(72) Buzetzki Eduard Stefan, Dipl. Ing., Wulkaprodes-
dorf, AT; Tehlár Pavol, PhDr. Ing. Mgr., PhD., 
Trenčín, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Špecificky aktivovaný katalyzátor pre termo-

katalytické krakovanie a spôsob jeho prípravy 
(57) Špecificky aktivovaný katalyzátor pre termokata-

lytické krakovanie makromolekulových organic-
kých zlúčenín – plastov - a komunálneho odpadu 
obsahuje 10 až 15 % hmotn. alkalickej zmesi  
a zvyšok do 100 % hmotn. je biomasa pozostáva-
júca z lignocelulózy a/alebo celulózy vo forme 
zrna, drviny, pilín, slamy, vlákien alebo zberové-
ho papiera, pričom alkalická zmes pozostáva  
z 0,1 až 1,5 % hmotn. alkálií a zvyšok do 100 % 
hmotn. je H2O. Častice špecificky aktivovaného ka-
talyzátora sú vo forme zŕn alebo granúl a majú 
aspoň jeden rozmer v rozmedzí od 0,01 do 10 mm. 

 
 

(51) C25D 11/00, C25D 21/00 
(21) 50036-2017 
(22) 18.1.2016 
(67) 50008-2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Vagaská Alena, PaedDr., PhD., Prešov, SK; Gom-

bár Miroslav, Ing., PhD., Prešov, SK; Fechová Erika, 
RNDr., PhD., Prešov, SK; Hrehová Stella, Ing., 
PhD., Prešov, SK; Michal Peter, Ing., PhD., Pre-
šov, SK; 

(54) Zariadenie na optimálne povlakovanie kovo-
vých súčastí 

(57) Zariadenie na optimálne povlakovanie je tvorené 
technologickým modulom (1), na ktorý je pripo-
jený mnohokanálový spoj (7) parametrov a mno-
hokanálový spoj (8) výstupov. Mnohokanálový 
spoj (7) parametrov je zároveň pripojený k vstup-
no-výstupnej jednotke (4) pripojenej k databázo-
vému bloku (3) mnohokanálovým spojom (10). 
Mnohokanálový spoj (8) výstupov je pripojený  
k vstupnej jednotke (2), pripojenej k databázo-
vému bloku (3) mnohokanálovým spojom (9), 
pričom databázový blok (3) je mnohokanálovým 
spojom (11) spojený s optimalizačnou jednotkou 
(6). Tá je mnohokanálovým spojom (12) spojená 
so vstupnou jednotkou (4). Zároveň je optimali-
začná jednotka (6) pripojená mnohokanálovým 
spojom (14) k jednotke (5) optimalizačných kri-
térií, ktorá má pripojený vstupný mnohokanálový 
spoj (13). 
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(51) E04B 1/00, E02D 17/00, E02D 29/00 
(21) 50038-2016 
(22) 17.6.2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Flimel Marián, doc. Ing., CSc., Prešov, SK; Ba-

log Michal, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 
(54) Konštrukcia šikmého oporného múru z opot-

rebovaných plášťov pneumatík 
(57) Riešenie konštrukcie oporného múru z opotrebo-

vaných plášťov pneumatík sa vyznačuje tým, že 
v terénnom záreze pôvodnej zeminy (1) sú na že-
lezobetónovom tvarovanom základe (2) s vystu-
pujúcou výstužou (5) horizontálne uložené plášte 
pneumatík z nákladných automobilov (3), plášte 
pneumatík z osobných automobilov (4), pričom 
sú vyplnené zhutneným zásypom zo štrkopiesku 
(7), vzájomne prepojené v každej vrstve pozdĺž-
ne vkladanou výstužou (6) v tvare obráteného U 
a v priečnom smere stužené v každej druhej vrst-
ve plošne položenými geomrežami (8) na polovi-
ci priemeru plášťa pneumatiky a na priebežne 
realizovaný zásyp výkopu zo štrkopiesku (9). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

(51) E04C 5/00, E04C 1/00, E04B 1/00, E21D 11/00 
(21) 50044-2016 
(22) 22.6.2016 
(67) 50082-2016 
(71) KLARTEC, spol. s r. o., Trnava, SK; 
(72) Karlubík Martin, Mgr., Trnava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Betónový diel so spojovacím prvkom 
(57) Spojovací prvok zahrňuje aspoň jeden kovový 

príchyt (4) pri okraji betónového dielu (1). Ko-
vový príchyt (4) má dutinu (5) prístupnú z jednej 
plochy betónového dielu (1), má otvor (2), ktorý 
ústi do dutiny (5), pričom otvor (2) slúži na skrut-
kový spoj (3) určený na spojenie susediacich be-
tónových dielov (1). Kovový príchyt (4) je zalia-
ty v betóne betónového dielu (1) tak, že otvor (2) 
v kovovom príchyte (4) je svojou vonkajšou 
stranou umiestnený v spojovacej rovine (7), ktorá 
je určená na priľahlé spojenie so susedným betó-
novým dielom (1). Kovový príchyt (4) je aspoň 
jedným kovovým prútom (6) prepojený s betó-
nom betónového dielu (1). Dutina (5) má v smere 
osi otvoru (2) dĺžku zodpovedajúcu aspoň dĺžke 
skrutkového spoja (3) a v priečnom smere má 
rozmer a tvar prispôsobený na vloženie náradia 
na zatiahnutie skrutkového spoja (3). Kovový 
príchyt (4) môže mať rúrku (8), ktorá prechádza 
od spojovacej roviny (7) do dutiny (5) kovového 
príchytu (4). 

 

  
 
 

(51) F23H 13/00, F23B 60/00, F24B 1/00 
(21) 5016-2016 
(22) 1.7.2016 
(71) Víchová Kamila, Ing., PhD., Bratislava, SK; Šooš 

Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Ko-
vačková Zuzana, Ing., Martin, SK; 

(72) Víchová Kamila, Ing., PhD., Bratislava, SK; Šooš 
Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Ko-
vačková Zuzana, Ing., Martin, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Krbová ohnisková vložka na spaľovanie peliet 
(57) Krbová ohnisková vložka na spaľovanie peliet  

v krboch a pieckach je tvorená monolitickou ale-
bo modulárnou krabicovou hranatou alebo ovál-
nou konštrukciou so stenami (4) z oceľových die-
rovaných plechov a plným dnom alebo dnom  
z oceľového dierovaného plechu alebo otvore-
ným dnom. Medzi protiľahlými stenami (4) sa 
nachádza aspoň jeden horizontálny prevzdušňo-
vací kanál (2) z oceľového dierovaného plechu. 
Na horizontálny prevzdušňovací kanál (2) z oce-
ľového dierovaného plechu nadväzuje aspoň je-
den vertikálny prevzdušňovací kanál (3) z oceľo-
vého dierovaného plechu ústiaci do otvoru v dne. 
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(51) F28D 7/00, F28D 9/00 
(21) 50043-2016 
(22) 28.6.2016 
(71) Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Brati-

slava, SK; 
(72) Pažitný Andrej, Ing., Bratislava, SK; Boháček 

Štefan, Ing., PhD., Bratislava, SK; Medo Peter, Ing., 
Bratislava, SK; Brezániová Zuzana, Ing., Bratisla-
va, SK; Russ Albert, Mgr., Bratislava, SK; Stan-
kovská Monika, Ing., PhD., Bratislava, SK; Ihnát 
Vladimír, Ing., PhD., Bratislava, SK; Schwartz Ji-
ří, Ing., Bratislava, SK; Gigac Juraj, Ing., PhD., Bra-
tislava, SK; Balberčák Jozef, Ing., Bratislava, SK; 

(54) Rekuperačné zariadenie na báze špirály s in-
tegráciou odvádzania kondenzátu U-trubicou 

(57) Opísané je rekuperačné zariadenie (5) na báze 
špirály z hliníka a/alebo medi s odvádzaním kon-
denzátu špecifickou trubicou (4) v tvare U z uve-
deného rekuperačného zariadenia. Špirála vnútri 
rekuperačného zariadenia z hliníkového a/alebo 
medeného plechu vytvára teplovýmennú plochu 
v rozsahu 512 m2 až 2009 m2, pričom veľkosť 
samotného zariadenia je v rozsahu 2 m až 3 m  
v prvom rozmere, 2,05 m až 3,25 m v druhom 
rozmere a 2,05 m až 3,25 m v treťom rozmere.  
V spodnej časti rekuperátora je vsadená trubica  
v tvare U zabezpečujúca kontinuálne odvádzanie 
kondenzátu. Pri výmene tepla dochádza k zmene 
teplôt v rámci jednotlivých prúdov v zariadení, 
kde pri vysokom obsahu vlhkosti v ochladzovanom 
prúde kondenzuje vodná para na vodu v kvapal-
nom skupenstve. 

 

  
 

 

(51) F41A 19/00, F41A 21/00 
(21) 50037-2016 
(22) 15.6.2016 
(71) Lučanský Ján, Trenčín, SK; SCOOBY, a.s., Pra-

ha - Radotín, CZ; 
(72) Lučanský Ján, Trenčín, SK; 
(74) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
(54) Pištoľ s nízkou uloženou hlavňou 
(57) Pištoľ má v pevnom ráme (1) základňu (2), v kto-

rej je upevnená hlaveň (4) s osou pod úrovňou 
hornej hrany ruky strelca, spúšť (9), nárazník (27) 
a dlhý vyhadzovač (28). Do rámu (1) je šikmo 
nasunutá a upevnená pažba (36) so zásobníkom 
nábojov. Do rámu (1) je zhora vložený poloza-
pustený pohyblivý záver (38), v ktorom je najmä 
uzavreté nábojové lôžko (39), zápalník (40), šik-
mo uložený vyťahovač (40) a ťahadlo (14) spúš-
ťového mechanizmu. Záver (38) je zhora zakrytý 
pevnou vrchnou lištou (52) upevnenou o hlaveň 
(4) a v dvoch miestach o rám (1), ktorá nesie na 
vrchu mieridlá a na spodnej strane má umiestne-
né prvky bicej sústavy. 

 

  
 
 

(51) G08G 1/00, G06Q 10/00, H04L 12/00 
(21) 50010-2017 
(22) 17.6.2016 
(67) 50079-2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Flimel Marián, doc. Ing. CSc., Prešov, SK; Fli-

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

štvorprúdových cestných komunikácií s clo-
nami na okrajoch komunikácie 

(57) Prenosné zariadenie na získavanie údajov zo štvor-
prúdových cestných komunikácií s clonami na 
okrajoch komunikácie sa vyznačuje tým, že py-
roelektrický senzor (2) na snímanie celkového poč-
tu automobilov na pravej časti komunikácie (A), 
pyroelektrický senzory (3) na snímanie celkové-
ho počtu automobilov na ľavej časti komunikácie  
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 (B), pyroelektrický senzor (4) na snímanie cel-
kového počtu nákladných automobilov na pravej 
časti komunikácie (A), pyroelektrický senzor (5) 
na snímanie celkového počtu nákladných auto-
mobilov na ľavej časti komunikácie (B), bezdrô-
tová vonkajšia kamera (6) nasmerovaná na pravú 
časť komunikácie (A), bezdrôtová vonkajšia ka-
mera (7) nasmerovaná na ľavú časť komunikácie 
(B) sú upevnené v rôznych výškach na telesko-
pickom stojane (1) v strede komunikácie, pričom 
na pravom okraji jednosmernej časti komuniká-
cie (A) je umiestnená zvislá clona (8) a na ľavom 
okraji jednosmernej časti komunikácie (B) je umies-
tnená zvislá clona (9) v jednej línii priečneho re-
zu komunikácie a umožňuje sa prenos údajov do 
osobného počítača (10). 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A47B 88/00  50009-2017 
B01D 53/00  50039-2016 
B22F  3/00  50046-2015 
B23K  1/00  50041-2017 

B24C  1/00  50045-2016 
B60D  1/00        69-2016 
B60L 11/00    5013-2016 
B65G 13/00        64-2016 

C10G  3/00  50036-2016 
C25D 11/00  50036-2017 
E04B  1/00  50038-2016 
E04C  5/00  50044-2016 

F23H 13/00    5016-2016 
F28D  7/00  50043-2016 
F41A 19/00  50037-2016 
G08G  1/00  50010-2017 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) 
 
288524 A61K 31/00 
 
 
 

(51) A61K 31/00, A61P 35/00 
(11) 288524 
(21) 50003-2016 
(22) 18.2.2002 
(31) 0124957.2, 0104072.4 
(32) 17.10.2001, 19.2.2001 
(33) GB, GB 
(40) 2.3.2004 
(62) 5011-2005 
(73) NOVARTIS AG, Basel, CH; 
(72) Lane Heidi, Basel, CH; O´Reilly Terence, Basel, 

CH; Wood Jeanette Marjorie, Biel-Benken, CH; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) 40-O-(2-hydroxyetyl)rapamycín na použitie ako 

jediná aktívna zložka pri liečení pevných ná-
dorov mozgu iných ako lymfatická rakovina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) 
 
A61K 31/00 288524 
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FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa 
 
 
(21) 
 
    18-2014 
5007-2014 
 
 
 
 
 
 
FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) 
 
5022-2007 
5044-2014 
 
 
 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) 
 
  5004-2010 
  5031-2012 
50032-2013 
        2-2014 
 
 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku
 
282904 05.11.2017 
283800 21.11.2017 

283810 18.11.2017 
284135 24.11.2017 

284825 20.11.2017 
285022 12.11.2017 

285510 25.11.2017 
286900 18.11.2017 
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MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku
 
284864 28.04.2017 
284928 01.04.2017 
284929 01.04.2017 
285411 17.04.2017 
285508 06.04.2017 
285512 29.04.2017 
285513 29.04.2017 

285549 15.04.2017 
285890 28.04.2017 
285897 01.04.2017 
286447 27.04.2017 
286614 12.04.2017 
286767 20.04.2017 
286777 07.04.2017 

286813 19.04.2017 
287253 11.04.2017 
287665 03.04.2017 
288172 23.04.2017 
288219 15.04.2017 
288246 11.04.2017 
288318 01.04.2017 

288374 22.04.2017 
288397 11.04.2017 
288446 16.11.2016 
288455 20.12.2016

 
 
 
 
 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
 
 

(11) 288396 
(21) 50011-2012 
(73) AŽD Praha s.r.o., Praha, CZ; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 EUROSIGNAL, a.s., Zeleneč, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 6.12.2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 
 
 

(11) 288244 
(21) 50017-2009 
(73) Müller Vladimír, Gajary, SK; 
 Nadobúdateľ: 
 Energy project Slovakia, a.s., Bratislava, SK; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.6.2017 
 Dátum zápisu do registra: 11.12.2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TB4A Opravy mien 
 
 

(11) 288516 
(21) 17-2013 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
 Vestník č. 12/2017 - FG4A, str. 12 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
T1 Preklad patentových nárokov európskej patento-

vej prihlášky 
 
T2 Opravený preklad patentových nárokov európskej 

patentovej prihlášky 
 
 
 

T3 Preklad európskeho patentového spisu 
 
T4 Opravený preklad európskeho patentového spisu 
 
T5 Preklad zmeneného znenia európskeho patentové-

ho spisu 
 

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

 
 

(11) Číslo dokumentu 
(21) Číslo prihlášky 
(31) Číslo prioritnej prihlášky 
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(45) Dátum sprístupnenia prekladu, opraveného prekla-

du európskeho patentového spisu alebo zmeneného 
znenia európskeho patentového spisu 

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

(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
 
 
 

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

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

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

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

hlášky alebo vydania európskeho patentového spisu 
alebo vydania zmeneného znenia európskeho paten-
tového spisu 

Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2018.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2018. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2018 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2018.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2018.01. 
 
 

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

 

BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady pa-
tentových nárokov európskych patentových pri-
hlášok 

FA9A Zastavené konania o európskych patentových 
prihláškach z dôvodu späťvzatia 

GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na ná-
rodné prihlášky 

GB9A Prevody a prechody práv na európske patentové 
prihlášky 

PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 
prihlášky (zálohy) 

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

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

prihlášky 
QB9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

európske patentové prihlášky 
QC9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-

ske patentové prihlášky 
RL9A Prepis prihlasovateľa európskej patentovej pri-

hlášky (na základe rozhodnutia súdu) 
 
 
 
 
 

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

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

nosti 
MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie 

udržiavacích poplatkov 
NG4A Európske patenty zachované v zmenenom znení 

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

(zálohy) 
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty 

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

európske patenty 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-

ske patenty 
RL4A Prepis majiteľa európskeho patentu (na základe 

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

skych patentových spisov 
SC4A Sprístupnené preklady zmenených znení európ-

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

Opravy v európskych patentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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SC4A Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 24975 A61K 47/00 
E 24976 C07D 487/00 
E 24977 F16L 13/00 
E 24978 C12N  9/00 
E 24979 C07D 417/00 
E 24980 B60L 11/00 
E 24981 F16J 15/00 
E 24982 A61K  9/00 
E 24983 C12N 15/00 
E 24984 C07D 401/00 
E 24985 C07H 19/00 
E 24986 B29C 47/00 
E 24987 E03B  9/00 
E 24988 C07D 487/00 
E 24989 C07D 487/00 
E 24990 E05B  9/00 
E 24991 A61K 39/00 
E 24992 C12N  9/00 
E 24993 B05B 11/00 
E 24994 E04D 13/00 
E 24995 C07D 401/00 
E 24996 B60L  5/00 
E 24997 A61K 36/00 
E 24998 A61K  9/00 
E 24999 G01B 11/00 
E 25000 B65D  5/00 
E 25001 B60F  5/00 
E 25002 A01N 43/00 
E 25003 C09D  4/00 
E 25004 A61K 39/00 
E 25005 F16C 23/00 
E 25006 C12N  1/00 
E 25007 B05D  3/00 
E 25008 A61K 31/00 
E 25009 A01B 21/00 
E 25010 E04H 15/00 
E 25011 H01F  1/00 
E 25012 B21F 23/00 
E 25013 F04C  2/00 
E 25014 A61K  9/00 
E 25015 C07D 403/00 
E 25016 C03C 17/00 
E 25017 H04N  7/00 
E 25018 A61M 15/00 
E 25019 C08B 37/00 
E 25020 H01B 13/00 
E 25021 C07D 213/00 
E 25022 A24D  1/00 
E 25023 H04W 24/00 
E 25024 A61K 31/00 
E 25025 C07K  7/00 
E 25026 A61K  9/00 
E 25027 A61K 39/00 
E 25028 C07K 16/00 
E 25029 H04N 19/00 
E 25030 H04N 19/00 
E 25031 A23J  3/00 
E 25032 A23L 27/00 
E 25033 F24D 11/00 
E 25034 A61K 39/00 
E 25035 H04L 27/00 
E 25036 C22C  5/00 
E 25037 A61K 31/00 

E 25038 E02D 29/00 
E 25039 C12N 15/00 
E 25040 A61K 47/00 
E 25041 B23K 35/00 
E 25042 F16B  2/00 
E 25043 A61K 31/00 
E 25044 H04N 19/00 
E 25045 C07D 403/00 
E 25046 A61K 31/00 
E 25047 C07D 317/00 
E 25048 A61K  9/00 
E 25049 C07D 471/00 
E 25050 C07K 16/00 
E 25051 A01C  1/00 
E 25052 G01N 33/00 
E 25053 C07C 45/00 
E 25054 B21D 22/00 
E 25055 C07K 14/00 
E 25056 A61K 48/00 
E 25057 A61K 38/00 
E 25058 F25B 49/00 
E 25059 B01J 23/00 
E 25060 A01N 43/00 
E 25061 A61L  9/00 
E 25062 C03C 17/00 
E 25063 A61G  3/00 
E 25064 E06B  1/00 
E 25065 A61K 38/00 
E 25066 F16B  5/00 
E 25067 F04D 13/00 
E 25068 B61L 29/00 
E 25069 C07D 493/00 
E 25070 A61K 31/00 
E 25071 A21C 11/00 
E 25072 C07D 471/00 
E 25073 B26B 19/00 
E 25074 C07D 403/00 
E 25075 A61K  9/00 
E 25076 C08G 18/00 
E 25077 G01N 33/00 
E 25078 G01F  1/00 
E 25079 B60J  5/00 
E 25080 E04H  4/00 
E 25081 B32B  7/00 
E 25082 D21H 23/00 
E 25083 C07D 417/00 
E 25084 C07H 19/00 
E 25085 C23C  8/00 
E 25086 C08L 15/00 
E 25087 H01R 43/00 
E 25088 B65D 85/00 
E 25089 C12M  1/00 
E 25090 C12C  7/00 
E 25091 C04B 28/00 
E 25092 C07H 19/00 
E 25093 C07D 209/00 
E 25094 B23H  7/00 
E 25095 C07C 45/00 
E 25096 H04B  1/00 
E 25097 H04W  4/00 
E 25098 H01M 10/00 
E 25099 B60B 17/00 
E 25100 F25B  3/00 

E 25101 C07C 311/00 
E 25102 C04B 22/00 
E 25103 H04W 52/00 
E 25104 A61K 31/00 
E 25105 B65D 35/00 
E 25106 H02K  7/00 
E 25107 G01K 13/00 
E 25108 A61K  9/00 
E 25109 C12N 15/00 
E 25110 C07D 403/00 
E 25111 D06F 59/00 
E 25112 A21C  1/00 
E 25113 C07K 16/00 
E 25114 B65D 51/00 
E 25115 E01C 11/00 
E 25116 A61K 31/00 
E 25117 B60L  5/00 
E 25118 B06B  3/00 
E 25119 A61K 31/00 
E 25120 E03F  5/00 
E 25121 E02F  9/00 
E 25122 A61K 38/00 
E 25123 C07K 14/00 
E 25124 H04L 29/00 
E 25125 H04J 11/00 
E 25126 D01F  1/00 
E 25127 C07F  3/00 
E 25128 C07D 231/00 
E 25129 A61K 47/00 
E 25130 C05G  3/00 
E 25131 C07D 403/00 
E 25132 A47B 88/00 
E 25133 A23G  4/00 
E 25134 E05D 15/00 
E 25135 A01K 67/00 
E 25136 C07D 487/00 
E 25137 B62D 65/00 
E 25138 A47B 57/00 
E 25139 C22B  7/00 
E 25140 H04N 19/00 
E 25141 C09C  1/00 
E 25142 C07K 16/00 
E 25143 C08F 10/00 
E 25144 A61K 31/00 
E 25145 B32B 15/00 
E 25146 C12Q  1/00 
E 25147 C04B 14/00 
E 25148 B21B 39/00 
E 25149 C07D 471/00 
E 25150 C07D 403/00 
E 25151 F03B 17/00 
E 25152 C07K 16/00 
E 25153 C12N 15/00 
E 25154 B23K 11/00 
E 25155 H04B  7/00 
E 25156 A61K 38/00 
E 25157 C23C  2/00 
E 25158 G07F 17/00 
E 25159 C07D 401/00 
E 25160 A61K 31/00 
E 25161 C01B 33/00 
E 25162 A61K 38/00 
E 25163 C07K  5/00 

E 25164 C07K 14/00 
E 25165 A61K  9/00 
E 25166 B23K 11/00 
E 25167 A61K  9/00 
E 25168 A61L 27/00 
E 25169 D01D  5/00 
E 25170 B23Q  3/00 
E 25171 A61M 15/00 
E 25172 A01N 43/00 
E 25173 H04N 19/00 
E 25174 H04N 19/00 
E 25175 B05B 13/00 
E 25176 C12N 15/00 
E 25177 A61K  9/00 
E 25178 G21F  9/00 
E 25179 C12N 15/00 
E 25180 B44F  9/00 
E 25181 A01K 67/00 
E 25182 A61K 39/00 
E 25183 C12N  9/00 
E 25184 A61H  9/00 
E 25185 F23N  1/00 
E 25186 B41F 15/00 
E 25187 H04N 19/00 
E 25188 A23J  1/00 
E 25189 C01B 11/00 
E 25190 A47K 10/00 
E 25191 C05F  9/00 
E 25192 B61F  5/00 
E 25193 C07D 307/00 
E 25194 A61K 31/00 
E 25195 C07K  7/00 
E 25196 C12G  1/00 
E 25197 B66B 23/00 
E 25198 F02M 51/00 
E 25199 H04N 19/00 
E 25200 C12G  1/00 
E 25201 A61K 39/00 
E 25202 C07F 17/00 
E 25203 C07D 471/00 
E 25204 F16B 37/00 
E 25205 B29C 65/00 
E 25206 B23K 20/00 
E 25207 A61Q 19/00 
E 25208 B29C 41/00 
E 25209 C07D 207/00 
E 25210 C12N 15/00 
E 25211 C23C 14/00 
E 25212 B25G  3/00 
E 25213 C07K  7/00 
E 25214 C07F  7/00 
E 25215 A61P 31/00 
E 25216 A61K  9/00 
E 25217 C02F  3/00 
E 25218 A61F 13/00 
E 25219 A61K 38/00 
E 25220 A61K  9/00 
E 25221 G01D 11/00 
E 25222 D21H 19/00 
E 25223 A61K 31/00 
E 25224 A61K 31/00 
E 25225 B01D 53/00 
E 25226 C21B  7/00 
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(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 25227 C07C 67/00 
E 25228 E01F 15/00 
E 25229 F22B 29/00 
E 25230 B23K  9/00 
E 25231 F41H  5/00 

E 25232 B23K 26/00 
E 25233 B23K 37/00 
E 25234 A61K 38/00 
E 25235 C03B  5/00 
E 25236 A61K  9/00 

E 25237 C12Q  1/00 
E 25238 A61K 39/00 
E 25239 C12N 15/00 
E 25240 A24D  3/00 
E 25241 A24D  1/00 

E 25242 E05B 27/00 
E 25243 A61N  1/00 
E 25244 C07K 14/00 

 
 
 

(51) A01B 21/00, A01B 23/00 
(11) E 25009 
(96) 14178224.3, 23.7.2014 
(97) 2976933, 17.5.2017 
(73) Kverneland Group Les Landes Genusson, Les Lan-

des Genusson, FR; 
(72) Pasquier Gaetan, Saint Philbert du Pont Charrault, 

FR; Sechet Arnaud, La Boissiere de Montaigu, FR; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Rezacia jednotka 

 
 

(51) A01C 1/00, A01H 5/00, A01G 7/00 
(11) E 25051 
(96) 12778014.6, 11.10.2012 
(97) 2765845, 17.5.2017 
(31) 201161547142 P 
(32) 14.10.2011 
(33) US 
(73) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, IA 

50131-1014, US; 
(72) MIHURA Eduardo, Johnston, IA 50131-0552, 

US; NELSON Scott, Johnston, IA 50131-0552, 
US; SAAB Imad, Johnston, IA 50131-0552, US; 
SAYERS Adda, Johnston, IA 50131-0552, US; 
SCHWARTE Aaron, Johnston, IA 50131-0552, 
US; 

(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-
slava, SK; 

(86) PCT/US2012/059747 
(87) WO 2013/055916 
(54) Spôsoby zlepšenia produkcie kukuričného se-

mena 
 
 

(51) A01K 67/00, C07K 14/00 
(11) E 25135 
(96) 12806199.1, 26.10.2012 
(97) 2770822, 14.6.2017 
(31) 201161552584 P 
(32) 28.10.2011 
(33) US 
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY 

10591, US; 
(72) MACDONALD Lynn, Tarrytown, NY 10591, US; 

MURPHY Andrew J., Tarrytown, NY 10591, US; 
TU Naxin, Tarrytown, NY 10591, US; GURER 
Cagan, Tarrytown, NY 10591, US; VORONINA 
Vera, Tarrytown, NY 10591, US; STEVENS Se-
an, Del Mar, CA 92014, US; 

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

(86) PCT/US2012/062029 
(87) WO 2013/063340 
(54) Geneticky modifikované myši exprimujúce chi-

mérické molekuly hlavného histokompatibil-
ného komplexu (mhc) II 

 

 

(51) A01K 67/00, C12N 15/00, C07K 16/00 
(11) E 25181 
(96) 11741730.3, 2.8.2011 
(97) 2601298, 30.11.2016 
(31) 369909 P 
(32) 2.8.2010 
(33) US 
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY 

10591, US; 
(72) MACDONALD Lynn, Tarrytown, NY 10591, 

US; STEVENS Sean, Del Mar, CA 92014, US; 
GURER Cagan, Tarrytown NY 10591, US; ME-
AGHER Karolina A., Tarrytown, NY 10591, US; 
MURPHY Andrew J., Tarrytown NY 10591, US; 

(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť 
patentových zástupcov, Bratislava, SK; 

(86) PCT/US2011/046196 
(87) WO 2012/018764 
(54) Myši, ktoré vytvárajú VL väzbové proteíny 

 
 

(51) A01N 43/00, A01N 25/00, A01P 13/00 
(11) E 25172 
(96) 12854788.2, 5.12.2012 
(97) 2787818, 21.6.2017 
(31) 201161567419 P 
(32) 6.12.2011 
(33) US 
(73) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, IN, US; 
(72) OVALLE Daniel, Bogota, CO; CARRANZA GAR-

ZON Nelson M., Ibague, CO; ROJAS-CALVO 
Carlos E., Guadalajara, CP, MX; PANIA-GUA 
Leonardo, Madrid, ES; REICHERT Alberto, Ve-
racruz, MX; MASTERS Robert A., Zionsville, IN, 
US; 

(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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 Dátum zápisu do registra: 12.12.2017 

 
 

(11) E 18488 
(97) 2057327, 11.2.2015 
(73) Flooring Technologies Ltd., Kalkara SCM 1001, 

MT;  
 Dátum zápisu do registra: 12.12.2017 
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(11) E 18964 
(97) 2619016, 15.4.2015 
(73) Flooring Technologies Ltd., Kalkara SCM 1001, 

MT;  
 Dátum zápisu do registra: 12.12.2017 

 
 

(11) E 22836 
(97) 2980313, 7.9.2016 
(73) Flooring Technologies Ltd., Kalkara SCM 1001, 

MT;  
 Dátum zápisu do registra: 12.12.2017 

 
 

(11) E 23107 
(97) 2960070, 2.11.2016 
(73) Flooring Technologies Ltd., Kalkara SCM 1001, 

MT;  
 Dátum zápisu do registra: 12.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

(21) 20-2017 
(22) 10.11.2017 
(68) EP 1 849 470 
(54) Protirakovinový liek obsahujúci α, α, α-trifluór-

tymidín a inhibítor tymidín fosforylázy 
(71) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., Chiyoda-ku, To-

kyo, JP;  
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
(92) EU/1/16/1096, 27.4.2016 
(93) EU/1/16/1096, 27.4.2016, EU 
(95) Trifluridín/tipiracil vo všetkých formách chrá-

nených základným patentom 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50014-2017 
(22) 26.9.2017 
(68) EP 3 045 471 
(54) Rekombinantný FSH vrátane alfa 2,3- a alfa 2,6- 

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

(11) 19 
(21) 1-2005 
(73) Merck Canada Inc., Kirkland, Quebec, CA; 
 Dátum zápisu do registra: 4.12.2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2018.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2018. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2018 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2018.01. V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce 
sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlášok so symbolmi úplnej verzie MPT 2018.01. 
 
 
 

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

 
 
 
 
BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
FA2K Zastavené konania o prihláškach úžitkových 

vzorov na žiadosť prihlasovateľa 
FB2K Zastavené konania o prihláškach úžitkových 

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

vých vzorov 
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitko-

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

vých vzorov (ukončenie zálohov) 
 
 
 
 
 

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

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

(zálohy) 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory 

(ukončenie zálohov) 
QB2K Licenčné zmluvy 
QC2K Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
RL2K Prepis prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového 

vzoru (na základe rozhodnutia súdu) 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v prihláškach úžitkových vzorov 
 
HA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB2K Opravy mien 
HC2K Zmeny mien 
HD2K Opravy adries 
HE2K Zmeny adries 
HF2K Opravy dátumov 
HG2K Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
Opravy v úžitkových vzoroch 
 
TA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB2K Opravy mien 
TC2K Zmeny mien 
TD2K Opravy adries 
TE2K Zmeny adries 
TF2K Opravy dátumov 
TG2K Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
 
 
 Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po zverejne-
ní prihlášky úžitkového vzoru môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zá-
pisu úžitkového vzoru do registra. 
 Obsah prihlášok úžitkových vzorov sa zverejňuje v rozsahu opisu technického riešenia, nárokov na ochranu, výkresov  
s obrázkami a ďalšími podkladmi, spolu s výsledkom rešerše na stav techniky, ktorú vykonal úrad podľa § 38 ods. 4 uvede-
ného zákona. 
 Zverejnené prihlášky sú dostupné prostredníctvom internetovej databázy s vybratými údajmi z registra úžitkových vzorov 
na stránke www.upv.sk alebo v študovni úradu, alebo môžu byť doručené v papierovej alebo elektronickej forme na základe 
objednávky, doručenej úradu v písomnej forme. 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
    113-2016 B67D  7/00 
    138-2016 H02M  3/00 
  5054-2016 A61G  7/00 
  5065-2016 B67D  7/00 
  5069-2016 H02K 35/00 
  5078-2016 G05D  1/00 
50013-2016 B41F 17/00 
50082-2016 E04C  5/00 
      25-2017 F03C  1/00 

  60-2017 A47K 11/00 
  94-2017 B65D 77/00 
  95-2017 B65D 77/00 
  96-2017 B65D 77/00 
102-2017 B62D  6/00 
125-2017 A61H  3/00 
138-2017 B60R  1/00 
148-2017 F16K 11/00 
154-2017 B01D  5/00 

    163-2017 B60K 37/00 
    168-2017 B63H 11/00 
    169-2017 F16K  1/00 
    170-2017 F16K  3/00 
    182-2017 A23L  7/00 
    184-2017 F16D  3/00 
    191-2017 F16L 58/00 
50003-2017 F21V 29/00 
50010-2017 G06F  1/00 

50012-2017 A61G  9/00 
50021-2017 B41F 15/00 
50035-2017 A23L  2/00 
50057-2017 F16H  1/00 
50064-2017 A61G  7/00 
50079-2017 B23K 35/00 
50081-2017 F24F 11/00 
50094-2017 A23L  2/00 

 
 
 

(51) A23L 2/00, C12G 3/00 
(21) 50094-2017 
(22) 12.9.2017 
(31) PUV 2016-33171 
(32) 13.12.2016 
(33) CZ 
(71) VINAŘSTVÍ Velké Bílovice s.r.o., Velké Bílo-

vice, CZ; Vysoké učení technické v Brně, Brno, 
CZ; 

(72) Krevňák Jiří, Břeclav, CZ; Vespalcová Milena, 
Brno, CZ; Zábranská Miroslava, Jemnice, CZ; Ju-
rečková Zuzana, Těšany, CZ; 

(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava 5, SK; 
(54) Kombinovaný nápoj na báze vína a ovocnej 

šťavy 
(57) Kombinovaný nápoj na báze vína a ovocnej šťa-

vy obsahuje 80 % obj. zmesi vody a hroznového 
vína, 12 % až 15 % obj. cukrovej zložky, 5 % až 
8 % obj. ovocnej zložky a 0,5 g/l celkového ob-
jemu nápoja oxidu uhličitého. Ovocnou zložkou 
je 100 % ovocná šťava alebo koncentrát ovocnej 
šťavy. Je výhodné, ak ovocnou šťavou je arónio-
vá alebo morušová šťava. Kombinovaný nápoj 
môže navyše obsahovať prídavok kyseliny askor-
bovej a/alebo kyseliny citrónovej. 

 
 

(51) A23L 2/00, A23L 33/00 
(21) 50035-2017 
(22) 31.3.2017 
(31) CZ2016-33104 U 
(32) 30.11.2016 
(33) CZ 
(71) HEINZ FOOD a.s., Fulnek, CZ; 
(72) Heinz Milan, Čeladná, CZ; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Zmes na výrobu čakankového sirupu 
 
 
 

(57) Zmes na výrobu čakankového sirupu pozostáva-
júca z 40 až 99 hmotnostných % tekutého extra-
ktu z čakanky alebo z 10 až 80 hmotnostných % 
sypkého extraktu z čakanky, alebo ich zmesi, 
rozpustených v maximálne 60 hmotnostných % 
vody alebo maximálne 30 hmotnostných % gly-
cerínu alebo maximálne 80 hmotnostných % zme-
si glycerínu a vody. Rozpustený extrakt z čakan-
ky je zmiešaný s maximálne 10 hmotnostných % 
farbiva a maximálne 20 hmotnostných % arómy 
a maximálne 25 hmotnostných % sladidla a ma-
ximálne 15 hmotnostných % konzervantu a ma-
ximálne 30 hmotnostných % zahusťovadla. 

 
 

(51) A23L 7/00 
(21) 182-2017 
(22) 4.8.2017 
(71) Zhang Xuanli, Humenné, SK; 
(72) Zhang Xuanli, Humenné, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Spôsob výroby ryžových výrobkov a ryžové vý-

robky týmto spôsobom vyrobené 
(57) Opísaný je spôsob výroby ryžových výrobkov  

a ryžové výrobky týmto spôsobom vyrobené, kde 
ryžovými výrobkami sú ryžovo-škrobové rezan-
ce, ktoré obsahujú 15 % až 25 % hmotn. škrobu  
a obsahujú 75 % až 85 % hmotn. ryže a/alebo sú 
ryžové rezance, ktoré obsahujú 100 % hmotn. ry-
že, pričom najprv sa ryža zmieša s vodou, čím sa 
vytvorí zmäknutý ryžový polotovar, z ktorého sa 
následne odcedí voda, čím sa vytvorí ryžový po-
lotovar, ktorý sa ďalej melie, čím sa vytvorí ry-
žová múka, ktorá sa ďalej zmieša s vodou alebo 
škrobom, čím sa vytvorí sa ryžové cesto alebo 
ryžovo-škrobové cesto, ktoré sa ďalej zmieša  
s vodnou parou, čím sa vytvorí zvlhčené ryžové 
cesto alebo zvlhčené ryžovo-škrobové cesto, kto-
ré sa ďalej krája na lepkavé ryžové rezance alebo  
 

http://www.upv.sk
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 lepkavé ryžovo-škrobové rezance, ktoré sa ďalej 
zmiešajú s vodnou parou, čím sa vytvoria nelepi-
vé ryžové rezance alebo nelepivé ryžovo-škrobové 
rezance, ktoré sa ďalej súčasne ochladia a vysu-
šia, čím sa vytvoria vysušené ryžové rezance ale-
bo ryžovo-škrobové rezance, ktoré sa ďalej od 
seba oddeľujú a nakoniec balia. 

 
 

(51) A47K 11/00, A61G 9/00 
(21) 60-2017 
(22) 21.2.2017 
(71) Puliš Branislav, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Puliš Branislav, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Vložka do prenosných nádob na vykonávanie 

veľkej potreby 
(57) Vložka do prenosných nádob na vykonávanie veľ-

kej potreby je tvorená telom (2) vytvarovaným 
do tvaru vnútorného priestoru nádoby (1) a je 
vybavená pripevňovacími prostriedkami, v spod-
nej časti a po okrajoch je perforovaná. 

 

  
 
 

(51) A61G 7/00, A61F 2/00, A61N 2/00 
(21) 5054-2016 
(22) 5.9.2016 
(71) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(72) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(74) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Elektromagnetický systém pre imobilných pa-

cientov na predchádzanie vzniku dekubitov 
(57) Elektromagnetický systém pre imobilných pacien-

tov na predchádzanie vzniku dekubitov zahŕňa im-
plantát (3) z feromagnetického materiálu na umies-
tnenie v tele pacienta, ktorý je obalený silikóno-
vým obalom (8) a puzdrom (9) implantátu vyho-
toveným z mikropolyuretánovej peny, a invalid-
ný vozík (4), ktorého telo je vybavené budiacim 
vinutím zdvihového jednosmerného elektromag-
netu (6) a akumulátorom (7); podložka sedadla 
vozíka je vybavená tlakovým spínačom (5). 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) A61G 7/00, A61F 2/00, A61N 2/00 
(21) 50064-2017 
(22) 30.6.2017 
(71) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(72) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(74) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Elektromagnetický systém na zníženie tlaku 

prenášaného cez protézu panvy na okolité 
mäkké tkanivá 

(57) Elektromagnetický systém zahŕňa protézu (1) pan-
vy na implantovanie do tela pacienta, ktorej pri-
najmenšom časť (3) je vyhotovená z feromagne-
tického materiálu; a invalidný vozík (4), ktorého 
telo je vybavené budiacim vinutím zdvihového 
jednosmerného elektromagnetu (6) a akumulátorom 
(7) a podložka sedadla tlakovým spínačom (5). 

 

  
 
 

(51) A61G 9/00, A47K 7/00, A61H 35/00, E03D 9/00 
(21) 50012-2017 
(22) 6.2.2017 
(67) 50006-2017 
(71) EUROARMGROUP s. r. o., Žilina, SK; 
(72) Kéry Július, Ing., Hanušovce nad Topľou, SK; Šat-

ková Zlata, Mgr., Horná Súča, SK; Vagner Ladi-
slav, Ing., Žilina, SK; Jegorovič Sukmanov Vik-
tor, Ing., Sankt Petrburg, RU; 

(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(54) Hygienické zariadenie na asistovanú defekáciu 
človeka 

(57) Hygienické zariadenie na asistovanú defekácu 
človeka pozostáva z telesa (1), ktoré je upevnené 
k pohyblivému závesnému rámu (2) a je súčas-
ťou vybavenia toalety. Voda s liečivom sa privá-
dza pomocou vodnej vetvy (3a) hadice (3) do ap-
likátora (4) hygienického zariadenia. Vzduch na 
sušenie okolia rekta je privádzaný do aplikátora 
(4) pomocou vzduchovej vetvy (3b) hadice (3). 
Liečivo je uložené v nádrži (5). Stav a nastavenia 
sú zobrazované na displeji (6). 

 

  
 
 

(51) A61H 3/00 
(21) 125-2017 
(22) 22.5.2017 
(71) Kozic Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Kozic Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Barla s doplnkom na zabránenie pádu 
(57) Barla (1) je vybavená lankom (2) na prichytenie 

na oblečenie používateľa. 
 

  
 
 

(51) B01D 5/00, B01D 1/00, F28B 1/00, F28B 3/00, 
 F28B 5/00, F28B 9/00, C02F 1/00 
(21) 154-2017 
(22) 3.7.2017 
(71) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Kondenzátor 
(57) Opísaný je kondenzátor vodných pár, v ktorom 

vložky (1) ako teplozmenné plochy sú v plášti (2) 
a vytvárajú teplozmenné plochy s vysokou špeci-
fickou plošnosťou a nízkymi výrobnými nákladmi.  
 

 
 
 

 Striedavé chladenie a kondenzačný ohrev plôch 
sú umožnené uzatváraním a otváraním príslušných 
ventilov (4) vstupu, ventilov (6) výstupu a venti-
lov (3) chladenia. Kondenzátor zložený z dvoch 
sústav vložiek vytvára stály podtlak v zdroji (14) 
tepla a za turbínou (5). Vysoký koeficient prestu-
pu tepla umožňuje využívať teplú vodu ako zdroj 
energie v širokej škále aplikácií ako pre účin-
nejšiu fotovoltiku, geotermálne elektrárne, bio-
masové elektrárne a kogenerátory, výrobu pitnej 
vody zo slanej. 

 

 
 
 

(51) B23K 35/00, C22C 28/00 
(21) 50079-2017 
(22) 14.8.2017 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Koleňák Roman, prof. Ing., PhD., Trnava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Mäkká bezolovnatá aktívna spájka a spôsob 

spájkovania 
(57) Mäkká aktívna spájka na spájkovanie nekovových 

materiálov s nekovovými/kovovými materiálmi 
pozostáva z india a aktívneho kovu, ktorým môže 
byť titán alebo lantán. Indium má podiel 54,0 % 
až 99,0 % hmotn., titán Ti má podiel 1,5 % až  
4,0 % hmotn., lantán má podiel 1,0 % až 2,0 % 
hmotn. Striebro Ag môže mať podiel 1,0 % až 
15,0 % hmotn. A cín môže mať podiel 1,0 % až 
30,0 % hmotn.. Nekovové materiály s 10 neko-
vovými/kovovými materiálmi sa spájkujú kon-
taktným ohrevom a zároveň ultrazvukom priamo 
bez predchádzajúceho povlakovania spájkovaných 
povrchov. Spájkou sa môže spájkovať v druhej 
etape postupného spájkovania, pričom v prvej eta-
pe sa spájkuje odlišnou spájkou s vyššou teplotou 
spájkovania. 
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(51) B41F 15/00, B41F 17/00 
(21) 50021-2017 
(22) 23.2.2017 
(31) PV 2016-651 
(32) 18.10.2016 
(33) CZ 
(71) KRUŽÍK s.r.o., Kroměříž, CZ; 
(72) Kružík Martin, Kroměříž, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Otočný polohovací stôl tlačového stroja na po-

tlač bránových panelov 
(57) Otočný polohovací stôl tlačového stroja na potlač 

bránových panelov pozostáva zo základovej kon-
štrukcie (1), v ktorej horných vodorovných nosní-
koch (2) je otočne umiestnený hriadeľ (5) otoč-
ného polohovacieho stola (3) vybavený natáča-
cím mechanizmom, na ktorom sú kolmo upevne-
né rovnobežné úložné ramená (4) otočného polo-
hovacieho stola (3), medzi ktorými sú umiestne-
né upínacie prvky. 

 

  
 
 

(51) B41F 17/00, B33Y 30/00, D06P 5/00 
(21) 50013-2016 
(22) 28.1.2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Nováková - Marcinčínová Ľudmila, Ing., PhD., 

Prešov, SK; Barna Jozef, Ing., PhD., Prešov, SK; 
Telišková Monika, Ing., Nižný Hrabovec, SK; Vy-
socký Tomáš, Ing., Prešov, SK; Nováková - Mar-
cinčínová Ema, Ing., Prešov, SK; 

(54) Podávač tkaniny pre tlačovú hlavicu 
(57) Opísaný je podávač tkaniny pre tlačovú hlavicu 

(1) tvorený lineárnym vedením (7), lineárnym po-
súvačom (4), čeľusťami (5), usmerňovačom (6) 
dráhy tkaniny a pásom (3) na uzatváranie pohon-
nej slučky medzi rotorom (2) a lineárnym posú-
vačom (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

(51) B60K 37/00, B62D 65/00, B62D 25/00 
(21) 163-2017 
(22) 12.7.2017 
(31) EP16001695 
(32) 1.8.2016 
(33) DE 
(71) EFS-Gesellschaft für Hebe- und Handhabungs-

technik mbh, Nordheim, DE; 
(72) Grötzinger Friedrich, Horkheim, DE; Ludwig 

Andreas, Kircheim a. Neckar, DE; Ebert Albert, 
Brackenheim, DE; 

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Montážne zariadenie a spôsob montáže kon-

štrukčnej skupiny prístrojovej dosky 
(57) Montážne zariadenie (1) pre montáž konštrukč-

nej skupiny (2) prístrojovej dosky v podvozku 
(3) vozidla, ktoré obsahuje prvé snímacie zaria-
denie (4) referenčného bodu a prvé nastavovacie 
zariadenie (5) výšky pre konštrukčnú skupinu (2) 
prístrojovej dosky, kde montážne zariadenie (1) 
ďalej obsahuje druhé snímacie zariadenie (6) re-
ferenčného bodu a druhé nastavovacie zariadenie 
(7) výšky, pričom tieto dve nastavovacie zaria-
denia (5, 7) výšky sú usporiadané bočne k sebe 
navzájom a sú dimenzované na pôsobenie na dve 
protiľahlé bočné oblasti konštrukčnej skupiny (2) 
prístrojovej dosky, pričom tieto dve snímacie za-
riadenia (4, 6) referenčných bodov sú usporiada-
né bočne k sebe navzájom a sú dimenzované na 
snímanie dvoch bočne navzájom protiľahlých re-
ferenčných bodov podvozka (3) vozidla. Spôsob 
montáže konštrukčnej skupiny (2) prístrojovej dos-
ky v podvozku (3) vozidla obsahuje nasledovné 
kroky: dva bočne navzájom protiľahlé referenčné 
body (8, 9) podvozka (3) vozidla sa snímajú in-
dividuálne dvoma snímacími zariadeniami (4, 6) 
referenčných bodov a konštrukčná skupina (2) 
prístrojovej dosky so separátnym ovládaním obi-
dvoch nastavovacích zariadení (5, 7) výšky stano-
ví vo vopred stanovenej výške a vo vopred sta-
novenom bočnom sklone relatívne proti obom re-
ferenčným bodom (8, 9), pričom konštrukčná sku-
pina (2) prístrojovej dosky sa v stanovenom stave 
upevní v podvozku (3) vozidla. 
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(51) B60R 1/00, B60R 11/00, B60Q 1/00, B60Q 11/00 
(21) 138-2017 
(22) 1.6.2017 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Oravec Milan, prof. Ing., PhD., Nová Lesná, SK; 

Šolc Marek, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Fic Ma-
rek, Ing., Košice, SK; Kliment Juraj, RNDr., Pieš-
ťany, SK; Mikloš Vojtech, doc. Ing., PhD., Košice, 
SK; 

(54) Zariadenie na zdieľanie obrazových dát medzi 
automobilmi pri vzájomnom obiehaní 

(57) Zariadenie na zdieľanie obrazových dát medzi 
automobilmi pri vzájomnom obiehaní má v obie-
hanom automobile (7) umiestnenú kameru (1) na 
snímanie priestoru pred obiehaným automobilom 
(7), ktorá je spojená s vysielačom (2) obrazových 
dát bezdrôtovo pripojeným na telekomunikačnú 
sieť (3). V obiehajúcom automobile (6) je umies-
tnený prijímač (4) obrazových dát pripojený bez-
drôtovo na telekomunikačnú sieť (3), ktorý je 
spojený so zobrazovacou jednotkou (5) v obieha-
júcom automobile (6), na zobrazenie obrazu prie-
storu pred obiehaným automobilom (7). Kamera 
(1), vysielač (2) obrazových dát, prijímač (4) ob-
razových dát a zobrazovacia jednotka (5) sú umies-
tnené v obiehajúcom automobile (6) aj v obieha-
nom automobile (7) ako integrálny celok. 

 

  
 
 

(51) B62D 6/00, B62D 13/00, B62D 15/00, 
 G01C 19/00 
(21) 102-2017 
(22) 28.4.2017 
(71) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK; 
(72) Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD., Zvolen, SK; 

Csongrády Tibor, Ing., CSc., Zvolen, SK; Leško 
Nikita, Bc., Banská Bystrica, SK; 

(54) Zariadenie na riadenie cúvania jazdnej súpra-
vy s prívesom/návesom 

 
 

(57) Zariadenie na riadenie cúvania jazdnej súpravy  
s prívesom/návesom obsahuje ťažné vozidlo (T), 
na ktorom je umiestnený mikroprocesorový asis-
tenčný systém (AS), riadiaca konzola (RK), ktorá 
je elektricky priamo prepojená s mikroproceso-
rovým asistenčným systémom (AS), alebo obsa-
huje externú riadiacu konzolu (ERK), ktorá je  
s mikroprocesorovým asistenčným systémom 
(AS) prepojená bezdrôtovou technológiou. K ťaž-
nému vozidlu (T) je pomocou spojovacieho za-
riadenia (SZ) pripojený príves/náves (PN), na 
ktorom je umiestnený gyroskopický senzor (G), 
ktorý je elektricky priamo prepojený s mikropro-
cesorovým asistenčným systémom (AS). Mikro-
procesorový asistenčný systém (AS) počas cúvania 
vykonáva korekcie na riadení smeru jazdy ťažné-
ho vozidla (T) na základe požadovaného smeru 
cúvania prívesu/návesu (PN), ktorý sa zadáva ria-
diacou konzolou (RK) alebo externou riadiacou 
konzolou (ERK) a podľa údaja z gyroskopického 
senzora (G), ktorý udáva aktuálny smer cúvania 
prívesu/návesu (PN). 

 

 

 
 
 

(51) B63H 11/00, B64G 1/00, F02K 1/00 
(21) 168-2017 
(22) 17.7.2017 
(71) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Pohonná reaktívna koncovka 
(57) Zariadenie využíva tlakovú nádobu (1) s otvormi 

prekrytými lištami (2) vo dvojiciach vytvárajú-
cich profil dýz. Tlaková nádoba (1) je potrubím 
(3) v kĺbe (4) výkyvne spojená s generátorom tla-
ku (5), ktorý môže mať rôzne vyhotovenia ako 
štvortaktný spaľovací motor, kompresor s akumu-
látorom tlaku, parný generátor. Zariadenie redu-
kuje vstupný tlak na vysoký výstupný prietok 
účinkom trenia okolitého vzduchu a induktívne- 
ho sania a výtlaku. Prúdenie vzduchu sa využije 
v bezlopatkových pohonoch s využitím tlaku vý-
fukových plynov bežného štvortaktného motora, 
a to v letectve pri lietajúcich autách, motorkách, 
v akcelerácii mestských vozidiel pri úsporách 
hmotnosti a ceny elektrických akumulátorov. 
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(51) B65D 77/00, B65D 8/00, A45C 11/00, A45F 5/00 
(21) 95-2017 
(22) 24.4.2017 
(31) PUV 2016-32988 
(32) 27.10.2016 
(33) CZ 
(71) FENIX Protector, s.r.o., Nový Knín, CZ; 
(72) Hanuš Martin, Nový Knín, CZ; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Puzdro, najmä na náboje strelných zbraní 
(57) Puzdro pre zásobníky nábojov strelných zbraní je 

vytvorené z jediného kusa materiálu a skladá sa  
z prednej časti (1), vybavenej po oboch bokoch 
bočnými časťami (4) a v spodnej časti prechádza 
do zadnej časti (2), ktorá je oddelená od jazýčkov 
(5) dna, ktoré nadväzujú na bočné časti (4) výstri-
hom (7). Výstrih (7), ktorý oddeľuje zadnú časť (2) 
od jazýčkov (5), je vybavený vybraním (10) na 
vytvorenie otvorov (8) pri dne (11) puzdra. 

 

  
 
 

(51) B65D 77/00, B65D 90/00, A45C 11/00, A45F 5/00 
(21) 96-2017 
(22) 24.4.2017 
(31) PUV 2016-32512 
(32) 27.6.2016 
(33) CZ 
(71) FENIX Protector, s.r.o., Nový Knín, CZ; 
(72) Hanuš Martin, Nový Knín, CZ; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Puzdro, najmä pre zásobník nábojov strelných 

zbraní 
(57) Puzdro pre zásobníky (13) nábojov strelných zbraní 

pozostáva zo spodného dielu (1), ku ktorému je 
pripevnený pružný element (2) na upevnenie  
a zaistenie zásobníka (13) nábojov a aspoň na 
jednej strane puzdra zásobníka (13) nábojov je 
pripevnená i pevná opierka (3). Pružným elemen-
tom (2) je výhodne guma, ktorá je upevnená na 
vonkajšej a vnútornej strane spodného dielu puz-
dra zásobníka (13) nábojov. Pružný element (2) 
na upevnenie a zaistenie zásobníka (13) nábojov 
môže byt’ upevnený na vonkajšej strane spodné-
ho dielu (1) puzdra zásobníka (13) nábojov pro-
stredníctvom priechodného pútka (12). Pružný ele-
ment (2) na upevnenie a zaistenie zásobníka (13) 
nábojov prechádza horným otvorom v pevnej opier-
ke a spodným otvorom v pevnej opierke a môže 
byť upevnený na vnútornej strane (8) spodného 
dielu puzdra zásobníka (13) nábojov prišitím. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) B65D 77/00, B65D 90/00, A45C 11/00, A45F 5/00 
(21) 94-2017 
(22) 21.4.2017 
(31) PUV 2016-32361 
(32) 10.5.2016 
(33) CZ 
(71) FENIX Protector, s.r.o., Nový Knín, CZ; 
(72) Hanuš Martin, Nový Knín, CZ; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Puzdro, najmä pre zásobník nábojov strelných 

zbraní 
(57) Puzdro pre zásobníky nábojov je vybavené chlop-

ňou (1), ktorá uzatvára zásobník a ktorá je na 
svojej spodnej strane (2) vybavená pevným jazy-
kom (3) s voľným horným koncom, ktorý pri 
uzavretí puzdra zapadá do otvoru (5), ktorý je vy-
tvorený v čelnej strane (6) puzdra. Chlopňa (1) je 
najčastejšie vytvorená z látky a k jej spodnému 
okraju (7) je pripevnený pevný jazyk (3) prehy-
bom spodného okraja chlopne. 
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(51) B67D 7/00, B60K 15/00 
(21) 5065-2016 
(22) 20.10.2016 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Nemlaha Eduard, Ing., PhD., Voderady, SK; Šku-

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

honných hmôt 
(57) Systém na elimináciu chýb obsluhy pri tankovaní 

pohonných hmôt je tvorený RFID čipom (1) umies-
tnenom na vnútornej strane veka (4) palivovej 
nádrže. Čítačka (2) RFID čipov s akustickým sig-
nalizačným obvodom je umiestnená na tankova-
cej pištoli (3) tankovacieho stojana. Čítačka (2) 
RFID čipov má dve externé antény (5). 

 

  
 
 

(51) B67D 7/00, B60K 15/00 
(21) 113-2016 
(22) 28.10.2016 
(71) Bohinský Matej, Ing., Nižné Ružbachy, SK; 
(72) Bohinský Matej, Ing., Nižné Ružbachy, SK; 
(54) Systém na rozpoznanie paliva 
(57) Systém na rozpoznanie paliva obsahuje vysielač 

(1) s informáciou o type paliva a prijímač (2) pre-
pojený s riadiacou jednotkou spracujúcou infor-
máciu z vysielača (1), ktoré na prenos energie  
a dát využívajú princíp elektromagnetického žia-
renia. 

 

 
 
 
 

(51) E04C 5/00, E04C 1/00, E04B 1/00, E21D 11/00 
(21) 50082-2016 
(22) 22.6.2016 
(71) KLARTEC, spol. s r. o., Trnava, SK; 
(72) Karlubík Martin, Mgr., Trnava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Betónový diel so spojovacím prvkom 
(57) Spojovací prvok zahrňuje aspoň jednu kovovú 

príchytku (4) pri okraji betónového dielu (1). Ko-
vová príchytka (4) má dutinu (5) prístupnú z jed-
nej plochy betónového dielu (1), má otvor (2), 
ktorý ústi do dutiny (5), pričom otvor (2) slúži na 
skrutkový spoj (3) určený na spojenie susedia-
cich betónových dielov (1). Kovová príchytka (4) 
je zaliata v betóne betónového dielu (1) tak, že 
otvor (2) v kovovej príchytke (4) je svojou von-
kajšou stranou umiestnený v spojovacej rovine 
(7), ktorá je určená na priľahlé spojenie so su-
sedným betónovým dielom (1). Kovová príchyt-
ka (4) je aspoň jedným kovovým prútom (6) pre-
pojená s betónom betónového dielu (1). Dutina 
(5) má v smere osi otvoru (2) dĺžku zodpoveda-
júcu aspoň dĺžke skrutkového spoja (3) a v prieč-
nom smere má rozmer a tvar prispôsobený na 
vloženie náradia na zatiahnutie skrutkového spo-
ja (3). Kovová príchytka (4) môže mať rúrku (8), 
ktorá prechádza od spojovacej roviny (7) do du-
tiny (5) kovovej príchytky (4). 

 

  
 
 

(51) F03C 1/00 
(21) 25-2017 
(22) 2.2.2017 
(71) Košťál Peter, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(72) Košťál Peter, Ing., PhD., Trnava, SK; Bučányová 

Marcela, Ing., PhD., Trnava, SK; Delgado Sobri-
no Daynier Rolando, Ing.,PhD., Trnava, SK; Ho-
lubek Radovan, Ing., PhD., Trnava, SK; Ružarov-
ský Roman, Ing., PhD., Trnava, SK; Mudriková 
Andrea, Ing., PhD., Bratislava, SK; 

(54) Sériovo prepojiteľný jednočinný hydraulický 
valec 

(57) Sériovo prepojiteľný jednočinný hydraulický va-
lec pozostáva z piesta (1) oválneho tvaru s dráž-
kou zabezpečujúcou voľný priechod hydraulickej 
kvapaliny medzi prívodmi (3) na spodnej strane. 
Piest (1) je umiestnený v telese (2), ktoré má na 
dvoch protiľahlých stranách otvory na montáž 
prívodu (3) hydraulickej kvapaliny a je montova-
ný na podložke (5) spolu s tesnením (4). 
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(51) F16D 3/00 
(21) 184-2017 
(22) 7.8.2017 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Kaššay Peter, doc. Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Obojsmerná vysokopružná hriadeľová spojka 

s navíjacími pružinami 
(57) Obojsmerná vysokopružná hriadeľová spojka s na-

víjacími pružinami sa skladá z hnacieho kotúča 
(1) a hnaného kotúča (2), ktorých pružné spoje-
nie je riešené pomocou navíjacích pružín (3). 
Navíjacie pružiny (3) sú rozdelené do dvoch sku-
pín s opačným zmyslom odvíjania proti osi rotá-
cie spojky, čo umožňuje pružný prenos záťažo-
vého krútiaceho momentu v oboch smeroch. 

 

  
 
 

(51) F16H 1/00 
(21) 50057-2017 
(22) 9.6.2017 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Tóthová Mária, Ing., PhD., Vranov nad Topľou, SK; 

Hatala Michal, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Rad-
chenko Svetlana, Prešov, SK; 

(54) Redukčná prevodovka s článkovou spojkou  
a predĺženým výstupným hriadeľom 

(57) Redukčná prevodovka s článkovou spojkou a pre-
dlženým výstupným hriadeľom je tvorená pev-
ným statorovým kolesom (1) s vnútorným ozube-
ním, v ktorom je umiestnené odvaľovacie koleso 
(2) s vonkajším ozubením. Doň je zasunutý (otoč-
ne) kruhový excenter (3) a súčasne je doň pevne 
nasunutý vstupný hriadeľ (4) uložený otočne vo 
vstupnom ložisku (5) a do excentra (3) so zasu-
nutým ložiskom (13) je zasunutý aj predĺžený výs- 
 

 tupný hriadeľ (10). Pred excenter (3) je na vstup-
ný hriadeľ (4) pevne nasunutý vyvažovací seg-
ment (12). K odvaľovaciemu kolesu (2) s von-
kajším ozubením je súosovo pevne pripojená 
vstupná príruba (6) a k nej sú pevne pripojené  
a navzájom spojené základne elementy (7). Dru-
hý koniec navzájom spojených základných ele-
mentov (7) je súosovo pevne spojený s výstup-
nou prírubou (8) a tá je pevne spojená s výstup-
ným kolesom (9). V ňom je pevne zasunutý pre-
dlžený výstupný hriadeľ (10), ktorý je otočne 
uložený vo výstupnom ložisku (11). 

 

 

 
 
 

(51) F16K 1/00, F16K 31/00 
(21) 169-2017 
(22) 17.7.2017 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Beer 

Martin, Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Nepriamo ovládaný kužeľový ventil 
(57) Nepriamo ovládaný kužeľový ventil pozostáva  

z dielov vyhotovených z diamagnetického mate-
riálu, a to z plášťa (1), vybaveného aspoň jedným 
do drážok (7) zapadajúcim kolíkom (8), na kto-
rom je z vonkajšej strany nasunutý ovládací člen 
(2) prstencového tvaru, vybavený z vnútornej 
strany závit tvoriacou drážkou (7), axiálne usa-
dený pomocou dvojice vonkajších vymedzovacích 
prstencov (4), a v ktorom je z vnútornej strany vsu-
nutý ovládaný člen (3) prstencového tvaru, vyba-
vený z vonkajšej strany závit tvoriacou drážkou 
(7), axiálne usadený pomocou sedlo (12) vytvára-
júceho vnútorného vymedzovacieho prstenca (5). 
Nepriamo ovládaný kužeľový ventil ďalej pozos-
táva z uzatváracieho mechanizmu, prichyteného 
o ovládaný člen (3), obsahujúceho do sedla (12) 
zapadajúci kužeľový uzatvárací element (9), pros-
tredníctvom stopky (10) prichytený pomocou vo-
diacej tyčky (11) v ovládanom člene (3). Prenos 
silového účinku medzi ovládacím členom (2) a ovlá-
daným členom (3) je realizovaný prostredníctvom 
v nich uložených permanentných magnetov (6). 
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(51) F16K 3/00, F16K 31/00 
(21) 170-2017 
(22) 17.7.2017 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Beer 

Martin, Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Ventil s nepriamym ovládaním 
(57) Ventil s nepriamym ovládaním pozostáva z die-

lov vyhotovených z diamagnetického materiálu, 
ktorými sú plášť (1), z vonkajšej strany ktorého 
je nasunutý ovládací člen (2) prstencového tvaru, 
axiálne usadený pomocou dvojice vonkajších vy-
medzovacích prstencov (4), z vnútornej strany kto-
rého je vsunutý ovládaný člen (3) prstencového 
tvaru, axiálne usadený pomocou dvojice vnútor-
ných vymedzovacích prstencov (5). Ventil s ne-
priamym ovládaním obsahuje uzatvárací mecha-
nizmus (7), nachádzajúci sa v mieste kontaktu 
ovládaného člena (3) s jedným z vnútorných vy-
medzovacích prstencov (5), pričom prenos silo-
vého účinku medzi ovládacím členom (2) a ovlá-
daným členom (3) je sprostredkovaný pomocou  
v nich uložených permanentných magnetov (6). 

 

  
 
 

(51) F16K 11/00, F16K 31/00 
(21) 148-2017 
(22) 16.6.2017 
(71) Protherm Production, s.r.o., Skalica, SK; VAIL-

LANT GmbH, Remscheid, DE; 
(72) Kovár Stanislav, Ing., Senica, SK; 
(54) Elektronicky nastaviteľný obtokový ventil in-

tegrovaný do elektronicky riadeného trojcest-
ného ventila 

(57) Technické riešenie opisuje elektronicky nastavi-
teľný obtokový ventil integrovaný do elektronic-
ky riadeného trojcestného ventila (103) s dvoma 
vstupmi (8, 9) a s jedným výstupom (10). Ventil 
je zapojený vo vykurovacom zariadení s jedným 
vyhrievacím okruhom alebo s dvoma vyhrieva-
cími okruhmi. Elektronicky nastaviteľný obtoko-
vý ventil je integrovaný do elektronicky riadené-
ho trojcestného ventila (103), zostaveného z tela 
(7) a z elektrického pohonu (6), telo (7) je pripo-
jené k hriadeľu elektrického pohonu (6) prostred-
níctvom vretena (5), pričom na vretene (5) je 
umiestnená pružina (4), jej konce sú zovreté me-
dzi dvoma pružnými tesniacimi telesami (1, 2)  
v podstate pologuľového tvaru, umiestnenými na 
vretene (5) tak, že jedno z pružných tesniacich 
telies (1, 2), umiestnené pri niektorom konci pru-
žiny (4), je pevne prichytené k vretenu (5) ventila 
a druhé pružné tesniace teleso (1, 2), umiestnené 
pri opačnom konci pružiny (4), je voľne pohybli-
vé v axiálnom smere vretena (5) ventila. Predpä-
tie pružiny (4) zodpovedá požadovanému dife-
renčnému tlaku pre funkciu obtoku. Na nastave- 
 

 nie predpätia na pružine (4) je k ventilu (103) pri-
pojený elektrický pohon (6) s lineárnym zdvihom. 

 

  
 
 

(51) F16L 58/00, F16L 59/00 
(21) 191-2017 
(22) 8.2.2016 
(86) PCT/IB2016/050638 
(87) WO 2016/128876 
(71) HECKL s.r.o., Kralupy nad Vltavou, CZ; 
(72) Heckl Pavel, Kralupy na Vltavou, CZ; 
(74) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na ochranu prírubových spojov 
(57) Zariadenie pozostáva z vrchného krytu (1), ku 

ktorému je oddeliteľné pripevnený spodný kryt (2),  
a medzi týmito krytmi (1) a (2) je umiestnená 
výplň (5). 

 

  
 
 

(51) F21V 29/00, F21L 4/00 
(21) 50003-2017 
(22) 17.1.2017 
(71) Zoltán Kováč, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Zoltán Kováč, Ing., Bratislava, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Energetický multifunkčný modul a energetický 

multifunkčný systém 
(57) Energetický multifunkčný modul (23) určený najmä 

na využitie generovaného odpadového tepla zo 
svetelných zdrojov a na distribúciu tepla/chladu 
do priestoru, ktorý zahŕňa jadro (1) určené na 
prechod teplonosnej kvapaliny, ktoré je prispô-
sobené na prichytenie svetelného zdroja (7). Di-
fúzor (4), výmenník (17) tepla, riadiaci člen (8)  
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 na vstupe, riadiaci člen (9) na výstupe, vstupný  
a výstupný otvor alebo vstupné a výstupné potru-
bie (2, 3) je/ sú prispôsobený/-é na napojenie na 
systémové potrubie (21), prvok (12) na usmerne-
nie prúdenia vzduchu a ventilátor (13), pričom 
vstupný otvor alebo vstupné potrubie (2) je pri-
pojené na riadiaci člen (8) na vstupe. Následne je 
riadiaci člen (8) na vstupe pripojený na jadro (1) 
a ďalej je jadro (1) pripojené na riadiaci člen (9) 
na výstupe, ktorý je pripojený na výstupný otvor 
alebo výstupné potrubie (3), pričom jadro (1)  
v časti prispôsobenej na prichytenie svetelného 
zdroja (7) je hermeticky uzatvorené difúzorom (4). 
Nad jadrom (1) je osadený výmenník (17) tepla, 
ktorý je potrubím prepojený s riadiacim členom 
(8) na vstupe a s riadiacim členom (9) na výstupe. 
Nad výmenníkom (17) tepla je umiestnený prvok 
(12) na usmernenie prúdenia vzduchu a nad prv-
kom (12) je umiestnený ventilátor (13). 

 
 

 
 
 

(51) F24F 11/00 
(21) 50081-2017 
(22) 15.8.2017 
(71) IMOS-Systemair, a. s., Kalinkovo, SK; 
(72) Šroba Peter, Ing., Rovinka, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Nastaviteľný regulátor prietoku tekutín, naj-

mä vzduchu vo vzduchotechnických prvkoch 
(57) Regulátor má vnútri kanálu umiestnené tlakové 

sondy (2, 3) s otvormi (4). Prvá tlaková sonda (2) 
je umiestnená na nábehovej strane listu (1) v jeho 
zadnej časti, druhá tlaková sonda (3) je umies-
tnená na protiľahlej strane listu (1) v jeho prednej 
časti. Tlakové sondy (2, 3) sú pomocou hadíc 
prepojené s prvkom na hodnotenie rozdielu tla-
kov, ktorý je umiestnený na vonkajšej strane ka-
nálu. Otvory (4) oboch tlakových sond (2, 3) sú 
orientované rovnobežne s povrchom listu (1)  
a smerujú proti sebe k osi (7) listu (1), v podstate 
do stredu listu (1). Umiestnenie otvorov (4) prvej 
a druhej tlakovej sondy (2, 3) je vymedzené pr-
vým a druhým obdĺžnikom (8, 9) účinnej polohy, 
ktoré určujú vzdialenosť otvoru (4) od okraja lis-
tu (1) a tiež od roviny listu (1) a ktoré sa nachá-
dzajú v pozdĺžnej osovej rovine kanálu, ktorá je 
kolmá na os otáčania listu (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

(51) G05D 1/00, B62D 1/00, B60W 30/00 
(21) 5078-2016 
(22) 9.12.2016 
(71) Sitár Branislav, prof. RNDr., DrSc., Bratislava, SK; 
(72) Sitár Branislav, prof. RNDr., DrSc., Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Identifikátor pre i-vozovku, i-vozovka, i-vozidlo 

automatického transportného systému a spô-
sob navigácie i-vozidla po i-vozovke 

(57) Identifikátor pre i-vozovku v automatickom trans-
portnom systéme pozostáva z informačného prv-
ku (1) s adresou pozdĺžnej koordináty Y i-vozov-
ky a ďalej pozostáva z aspoň jedného informač-
ného prvku (2) s referenčnou oblasťou (3) na zis-
ťovanie priečnej koordináty X i-vozidla na i-vo-
zovke. i-vozovka pozostáva zo sústavy identifi-
kátorov (4), s adresami pozdĺžnej koordináty Y  
i-vozovky a adresami priečnej koordináty X  
i-vozidla, pre priamy smer jazdy i-vozidla v od-
stupoch osadených v strede každého jazdného 
prúdu (5) a zo sústavy križovatkových identifiká-
torov (6), s adresami pozdĺžnej koordináty Y i-vo-
zovky a adresami priečnej koordináty X i-vo-
zidla, pre každú zmenu smeru jazdy i-vozidla  
v odstupoch osadených v strede každého jazdné-
ho prúdu (5) pred zmenou smeru jazdy, i-vozidlo 
pozostáva zo snímacieho zariadenia (8) adries poz-
dĺžnej koordináty Y i-vozovky z identifikátorov 
(4) a z koordinátnej sústavy na zisťovanie adries 
priečnej koordináty X i-vozidla na i-vozovke dá-
tovo prepojených so vstupom palubného počítača 
(7) s navigačným softvérom.Spôsob navigácie  
i-vozidla v automatickom transportnom systéme 
je založený na tom, že adresami pozdĺžnej koor-
dináty Y i-vozovky snímanými z informačných 
prvkov (1) snímacím zariadením (8) sa smerovo 
riadi poloha i-vozidla pozdĺž i-vozovky a riadia 
sa aj parametre jazdy i-vozidla. Adresami prieč-
nej koordináty X vozidla na i-vozovke snímaný-
mi z informačných prvkov (2) s referenčnou ob-
lasťou (3) koordinátnej sústavy sa smerovo riadi 
poloha i-vozidla naprieč i-vozovky. 
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(51) G06F 1/00 
(21) 50010-2017 
(22) 1.2.2017 
(71) Iľko Ivan, Sabinov, SK; 
(72) Iľko Ivan, Sabinov, SK; 
(74) Magdaléna Bachratá, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Ochranný kryt na webovú kameru 
(57) Ochranný kryt na webovú kameru pozostáva z jed-

ného kusa nepriehľadného materiálu v tvare ob-
ráteného U, kde jeho obidve ranená sú prepojené 
vrchnou spojovacou časťou (3) a tvoria dosada-
cie plochy (1, 2) na príslušný displej. Spojovacia 
časť (3) môže mať rovný alebo oblúkovitý tvar. 
Šírka dosadacej plochy (1) sa rovná minimálne 
priemeru webovej kamery a jej výška sa rovná 
minimálne vzdialenosti spodného okraja webovej 
kamery od horného okraja príslušného displeja. 
Dosadacia plocha (2) ochranného krytu môže mať 
výhodne kónický tvar, ktorý na vnútornej strane 
môže obsahovať výstupok (4). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) H02K 35/00 
(21) 5069-2016 
(22) 3.11.2016 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Duchoň František, doc. Ing., PhD., Hlohovec, SK; 

Poláček Viktor, Hlohovec, SK; Kamenčík Marián, 
Hlohovec, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Indukčný magneticko-mechanický generátor 

elektrickej energie a spôsob výroby elektrickej 
energie 

(57) Indukčný magneticko-mechanický generátor elek-
trickej energie pozostáva z pevného rámu (1), 
ktorého predné čelo má osadenú sústavu pred-
ných vonkajších permanentných magnetov (2)  
a zadné čelo má osadenú sústavu zadných von-
kajších permanentných magnetov (3), a tiež z po-
hyblivého rámu (4), ktorého predné čelo má osa-
denú sústavu predných vnútorných permanentných 
magnetov (5) a zadné čelo má osadenú sústavu 
zadných vnútorných permanentných magnetov (6). 
Pohyblivý rám (4) má priamočiare vratné ulože-
nie na vodiacich tyčiach (10) pevného rámu (1). 
V priestore medzi predným a zadným čelom po-
hyblivého rámu (4) je pevne umiestnená indukč-
ná cievka (7) s jadrom (8). 

 

  
 
 

(51) H02M 3/00 
(21) 138-2016 
(22) 8.12.2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Dudrík Jaroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 

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

(54) Obvod pre dosiahnutie mäkkého spínania v pl-
nom rozsahu zaťaženia u sekundárneho spína-
ča v nepriamom jednosmernom meniči s riade-
ným usmerňovačom 
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(57) Zapojenie bezstratového odľahčovacieho obvodu 
(27) na dosiahnutie mäkkého spínania v plnom 
rozsahu zaťaženia sekundárneho plnoriadeného 
spínača v nepriamych jednosmerných meničoch  
s riadeným usmerňovačom s jedným sekundár-
nym plnoriadeným spínačom je tvorené sériovým 
zapojením pomocného plnoriadeného spínača (18), 
diódy (19) a hlavného kapacitora (20), ktoré je 
paralelne pripojené k sekundárnemu plnoriade-
nému spínaču (17). Hlavný kapacitor (20) je pri-
pojený cez sériové zapojenie diódy (21) a hlav-
ného induktora (22) na katódu nulovej diódy (16). 
Paralelne k pomocnému plnoriadenému spínaču 
(18) je pripojené sériové zapojenie diódy (23)  
a vedľajšieho kapacitora (24). Vedľajší kapacitor 
(24) je pripojený cez sériové zapojenie diódy (25) 
a vedľajšieho induktora (26) na katódu nulovej 
diódy (16). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A23L  2/00  50094-2017 
A23L  2/00  50035-2017 
A23L  7/00      182-2017 
A47K 11/00        60-2017 
A61G  7/00  50064-2017 
A61G  7/00    5054-2016 
A61G  9/00  50012-2017 
A61H  3/00      125-2017 
B01D  5/00      154-2017 

B23K 35/00  50079-2017 
B41F 15/00  50021-2017 
B41F 17/00  50013-2016 
B60K 37/00      163-2017 
B60R  1/00      138-2017 
B62D  6/00      102-2017 
B63H 11/00      168-2017 
B65D 77/00        96-2017 
B65D 77/00        95-2017 

B65D 77/00        94-2017 
B67D  7/00      113-2016 
B67D  7/00    5065-2016 
E04C  5/00  50082-2016 
F03C  1/00        25-2017 
F16D  3/00      184-2017 
F16H  1/00  50057-2017 
F16K  1/00      169-2017 
F16K  3/00      170-2017 

F16K 11/00      148-2017 
F16L 58/00      191-2017 
F21V 29/00  50003-2017 
F24F 11/00  50081-2017 
G05D  1/00    5078-2016 
G06F  1/00  50010-2017 
H02K 35/00    5069-2016 
H02M  3/00      138-2016 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
7970 B01D 53/00 
7971 F26B 21/00 
7972 C10L  5/00 
7973 B61D 47/00 
7974 F21V 35/00 
7975 G01L  3/00 

7976 B25J  9/00 
7977 C08L  9/00 
7978 H02J  9/00 
7979 G07G  1/00 
7980 F21V 35/00 
7981 F03D  3/00 

7982 G05B 15/00 
7983 G01N  3/00 
7984 G05B 15/00 
7985 B01D 46/00 
7986 F21V 35/00 
7987 B65D 17/00 

7988 F01K  3/00 
7989 G05B 11/00 
7990 A23L 19/00 
7991 E05F 15/00 

 
 

(51) A23L 19/00, A23L 21/00, A23L 33/00 
(11) 7990 
(21) 136-2016 
(22) 2.12.2016 
(45) 4.1.2018 
(47) 29.11.2017 
(72) Sobotovič Henrich, Šalgočka, SK; 
(73) Sobotovič Henrich, Šalgočka, SK; 
(74) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce nad Topľou, SK; 
(54) Ovocná pochúťka z čerstvej alebo sušenej ja-

blčnej drviny 
 
 

(51) B01D 46/00, B01D 39/00, D06J 1/00 
(11) 7985 
(21) 50023-2017 
(22) 27.2.2017 
(45) 4.1.2018 
(47) 29.11.2017 
(72) Češko Vladimír, Ing., Beluša, SK; 
(73) Češko Vladimír, Ing., Beluša, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na úpravu plisé materiálu 

 
 

(51) B01D 53/00, F25B 9/00, C01B 5/00 
(11) 7970 
(21) 125-2016 
(22) 18.11.2016 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(72) Smolnický Michal, Ing., Košice, SK; Šebo Juraj, 

Ing., PhD., Košice, SK; Badidová Anna, Ing., Ko-
šice, SK; Badida Miroslav, Dr.h.c. mult., prof., 
Ing., PhD., Košice, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Zariadenie na výrobu pitnej vody s využitím 

vírovej trubice 
 
 

(51) B25J 9/00, B25J 18/00 
(11) 7976 
(21) 50014-2017 
(22) 14.2.2017 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(72) Michalík Peter, doc. Ing., PhD., Prešov - Solivar, 

SK; Zajac Jozef, prof. Ing., CSc., Prešov, SK; 
Mitaľová Zuzana, Ing., PhD., Prešov - Nižná Še-
bastová, SK; Fecko Tibor, Ing., Prešov, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Flexibilná konštrukcia ramena osi robota 

 
 

(51) B61D 47/00, B66F 9/00, B65G 63/00 
(11) 7973 
(21) 50083-2016 
(22) 23.6.2016 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(72) Hrapko Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Hrapko Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Systém na prekládku nákladu zo železnice ale-

bo na železnicu 
 
 

(51) B65D 17/00, B65D 51/00 
(11) 7987 
(21) 26-2017 
(22) 19.10.2016 
(31) PP 91-2016 
(32) 19.10.2016 
(33) SK 
(45) 4.1.2018 
(47) 29.11.2017 
(67) 91-2016 
(72) Kubizna Dalibor, Malženice, SK; 
(73) Kubizna Dalibor, Malženice, SK; 
(54) Uzatvárateľná nápojová plechovka 

 
 

(51) C08L 9/00, C08L 21/00, C08L 1/00, C08K 5/00 
(11) 7977 
(21) 50101-2013 
(22) 16.12.2011 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(67) 11194047.4 
(72) Unterberg Heinz, Dormagen, DE; Weidenhaupt 

Hermann-Josef, Pulheim, DE; Wiedemeier Me-
lanie, Dormagen, DE; Feldhues Ulrich, Bergisch 
Gladbach, DE; 

(73) Lanxess Deutschland GmbH, Leverkusen, DE; 
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Kaučukové zmesi a ich použitie 

 
 

(51) C10L 5/00, C02F 11/00 
(11) 7972 
(21) 50057-2016 
(22) 9.5.2016 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(67) 50024-2016 
 
 
 



96 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (zapísané úžitkové vzory)  
 

(72) Káčerík Karol, Chynorany, SK; 
(73) LYBRA s.r.o., Nitra, SK; 
(74) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
(54) Zmes na výrobu peliet na báze zmesi rastlinnej 

biomasy, odpadových kalov a aditív 
 
 

(51) E05F 15/00, E06B 5/00 
(11) 7991 
(21) 180-2015 
(22) 22.10.2015 
(45) 4.1.2018 
(47) 29.11.2017 
(72) Tvarožek Ján, Ing., PhD., Dubnica nad Váhom, SK; 
(73) Tvarožek Ján, Ing., PhD., Dubnica nad Váhom, SK; 
(54) Veľkorozmerné vráta 

 
 

(51) F01K 3/00, F01K 27/00 
(11) 7988 
(21) 131-2016 
(22) 1.12.2016 
(45) 4.1.2018 
(47) 29.11.2017 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(73) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Hybridný systém premeny energie 

 
 

(51) F03D 3/00, F03D 80/00, H02K 7/00 
(11) 7981 
(21) 36-2017 
(22) 13.2.2017 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(72) Svrček Štefan, Voderady, SK; Pokorný Peter, doc. 

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

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

(54) Dvojosová horizontálna turbína 
 
 

(51) F21V 35/00, F23D 3/00, A47G 33/00 
(11) 7974 
(21) 33-2017 
(22) 9.2.2017 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(72) Purtak Marcin, Sośnie, PL; 
(73) MASTERPLAST Marcin Purtak, Sośnie, PL; 
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Zásobník náplne pre cintorínske svietidlo 

 
 

(51) F21V 35/00, F23D 3/00, A47G 33/00 
(11) 7980 
(21) 31-2017 
(22) 9.2.2017 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
 
 
 

(72) Purtak Marcin, Sośnie, PL; 
(73) MASTERPLAST Marcin Purtak, Sośnie, PL; 
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Zásobník náplne pre cintorínske svietidlo 

 
 

(51) F21V 35/00, F23D 3/00, A47G 33/00 
(11) 7986 
(21) 32-2017 
(22) 9.2.2017 
(45) 4.1.2018 
(47) 29.11.2017 
(72) Purtak Marcin, Sośnie, PL; 
(73) MASTERPLAST Marcin Purtak, Sośnie, PL; 
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Zásobník náplne pre cintorínske svietidlo 

 
 

(51) F26B 21/00, F26B 9/00, F26B 3/00 
(11) 7971 
(21) 127-2016 
(22) 24.11.2016 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(72) Malcho Milan, prof. RNDr., PhD., Rosina, SK; 

Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD., Kotešová, SK; 
Gavlas Stanislav, Ing., PhD., Kysucké Nové Mes-
to, SK; 

(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(54) Zariadenie na sušenie vnútorných zmáčaných 

plôch sklenených fúkaných polotovarov 
 
 

(51) G01L 3/00, G01R 31/00, G01M 13/00, 
 G01M 15/00 
(11) 7975 
(21) 41-2017 
(22) 20.2.2017 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(72) Kyslan Karol, Ing., PhD., Košice, SK; Lacko Mi-

lan, Ing., PhD., Čaňa, SK; Girovský Peter, Ing., 
PhD., Vranov nad Topľou, SK; Biroš Milan, Ing., 
Giraltovce, SK; Ďurovský František, doc. Ing., PhD., 
Košice, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Dynamometer na zaťažovanie s nastaviteľným 

modelom záťaže a spôsob regulácie jeho mo-
mentu 

 
 

(51) G01N 3/00, G01N 19/00 
(11) 7983 
(21) 92-2017 
(22) 18.4.2017 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(72) Bronček Jozef, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Dzim-

ko Marián, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; Bašťo-
vanský Ronald, Ing., PhD., Žilina, SK; Poljak Sil-
vester, Ing., PhD., Žilina, SK; Nový František, 
Ing., PhD., Žilina, SK; 

(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
(54) Rotačný mikrotribometer na hodnotenie tribo-

logických vlastností povrchov a povlakov kon-
štrukčných materiálov 
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(51) G05B 11/00, G05B 5/00, G05B 6/00, 
 G05B 19/00, G05F 5/00 
(11) 7989 
(21) 50096-2016 
(22) 8.9.2016 
(45) 4.1.2018 
(47) 29.11.2017 
(72) Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc., Prešov, SK; 

Fedák Marcel, Ing., PhD., Ladomirov, SK; Knežo 
Dušan, prof. RNDr., CSc., Košice, SK; Šmerin-
gai Peter, Ing. PhD., Prešov, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Spojitý proporcionálne oneskorujúci filter 

 
 

(51) G05B 15/00, G05B 17/00, G05B 19/00, 
 G05B 24/00 
(11) 7982 
(21) 67-2017 
(22) 20.3.2017 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(72) Haffner Oto, Ing., Hlohovec - Šulekovo, SK; Ku-

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

čera Erik, Ing., Hlohovec, SK; 
(54) Zapojenie systému na riadenie hybridných sys-

témov prostredníctvom mikrokontroléra a po-
čítača s vnorenou logikou Petriho sietí 

 
 

(51) G05B 15/00, G05B 17/00, G05B 19/00, 
 G05B 24/00 
(11) 7984 
(21) 68-2017 
(22) 20.3.2017 
(45) 4.1.2018 
(47) 29.11.2017 
(72) Haffner Oto, Ing., Hlohovec - Šulekovo, SK; Kuče-

ra Erik, Ing., Hlohovec, SK; 
(73) Haffner Oto, Ing., Hlohovec - Šulekovo, SK; Kuče-

ra Erik, Ing., Hlohovec, SK; 
(54) Zapojenie systému na riadenie hybridných sys-

témov prostredníctvom mikrokontrolérov s vno-
renou logikou Petriho sietí 

 
 

(51) G07G 1/00 
(11) 7979 
(21) 50050-2015 
(22) 21.5.2015 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(72) Žitňanský Miroslav, Ing., Bratislava, SK; Ondík Ján, 

Ing., Kamenica nad Cirochou, SK; 
(73) AXASOFT, a. s., Bratislava, SK; 
(74) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Platobný terminál s fiškálnymi funkciami vy-

užiteľný ako registračná pokladnica a/alebo 
fiškálna tlačiareň 

 
 

(51) H02J 9/00, H02J 7/00, H02J 3/00 
(11) 7978 
(21) 162-2015 
(22) 21.9.2015 
(45) 4.1.2018 
(47) 23.11.2017 
(72) Cviklovič Vladimír, Ing., PhD., Žikava, SK; Ole-

jár Martin, Ing., PhD., Nové Sady, SK; Hrubý Du-
šan, prof. Ing., PhD., Nitra, SK; Lukáč Ondrej, Ing., 
PhD., Nitra, SK; Palková Zuzana, doc. Ing., PhD., 
Nitra, SK; Paulovič Stanislav, Ing., PhD., Čechyn-
ce, SK; Pánik Vladimír, Ing., Žitavany, SK; Ada-
movský František, Ing., Nitra, SK; 

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

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na napájanie jednofázo-

vej elektrickej zásuvky pri výpadku jednej fá-
zy alebo viacerých fáz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A23L 19/00  7990 
B01D 46/00  7985 
B01D 53/00  7970 
B25J  9/00  7976 
B61D 47/00  7973 
B65D 17/00  7987 

C08L  9/00  7977 
C10L  5/00  7972 
E05F 15/00  7991 
F01K  3/00  7988 
F03D  3/00  7981 
F21V 35/00  7974 

F21V 35/00  7980 
F21V 35/00  7986 
F26B 21/00  7971 
G01L  3/00  7975 
G01N  3/00  7983 
G05B 11/00  7989 

G05B 15/00  7984 
G05B 15/00  7982 
G07G  1/00  7979 
H02J  9/00  7978 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
5451 30.11.2017 
5644 08.04.2017 
5653 14.04.2017 
5760 22.04.2017 
5769 22.04.2017 
5836 12.04.2017 
6645 02.04.2017 

6646 05.04.2017 
6660 11.04.2017 
6680 05.04.2017 
6681 09.04.2017 
6686 22.04.2017 
6692 09.04.2017 
6701 09.04.2017 

6711 11.04.2017 
6735 15.04.2017 
6760 25.04.2017 
6790 09.04.2017 
6837 09.04.2017 
6847 26.04.2017 
6880 12.04.2017 

6942 09.04.2017 
7046 09.04.2017 
7142 09.04.2017 
7220 29.04.2017

 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
5922 E05B 31/00  
6076 E02D 31/00  
6739 C02F 11/00  

6856 F03D  9/00  
6948 C04B  7/00  
 

6950 B62D 49/00  
7023 E04F 15/00  
 

7024 E04H 13/00  
7048 H02G  7/00 

 
 

(51) B62D 49/00 
(11) 6950 
(21) 5004-2014 
(22) 3.2.2014 
(73) Tribula Rastislav, Ing., PhD., Žilina, SK; 
(54) Malotraktor 

 
 

(51) C02F 11/00, C12M 1/00 
(11) 6739 
(21) 50036-2013 
(22) 15.4.2013 
(73) NIKOZA s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob získavania bioplynu z organického od-

padu z bioplynovej stanice a systém na jeho 
vykonávanie 

 
 

(51) C04B 7/00 
(11) 6948 
(21) 50123-2013 
(22) 19.10.2013 
(73) Považská cementáreň, a. s., Ladce, SK; 
(54) Spôsob výroby portlandského slinku výpalom 

v cementárskej rotačnej peci s využitím prie-
myselných odpadov a vedľajších produktov 

 
 

(51) E02D 31/00 
(11) 6076 
(21) 183-2010 
(22) 1.12.2010 
(73) Sarka Dušan, Ing., PhD., Košice, SK;  
(54) Spôsob na odstraňovanie škodlivej vlhkosti 

stavieb a pozemkov určených na výstavbu 
 
 
 
 
 
 

(51) E04F 15/00 
(11) 7023 
(21) 5009-2014 
(22) 18.2.2014 
(73) Vojtasík Radovan, Ing., Rychvald, CZ; 
(54) Montovaná podlaha a spôsob jej výroby 

 
 

(51) E04H 13/00 
(11) 7024 
(21) 50008-2014 
(22) 10.2.2014 
(73) Pikulík Roman, Budmerice, SK; 
(54) Konštrukcia na prekrytie hrobového miesta 

 
 

(51) E05B 31/00, E05B 15/00 
(11) 5922 
(21) 5080-2010 
(22) 6.12.2010 
(73) ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o., Rychnov nad Kněž-

nou, CZ;  
(54) Valcový zámok s plochým kľúčom 

 
 

(51) F03D 9/00, F03D 80/00 
(11) 6856 
(21) 153-2013 
(22) 9.9.2013 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Zariadenie na komprimáciu vzduchu pomocou 

veternej energie 
 
 

(51) H02G 7/00, E04H 12/00 
(11) 7048 
(21) 2-2014 
(22) 2.1.2014 
(73) Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, SK; 

ELV PRODUKT a.s., Senec, SK; 
(54) Distribučná stožiarová transformačná stanica 
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(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
B62D 49/00  6950 
C02F 11/00  6739 
C04B  7/00  6948 

E02D 31/00  6076 
E04F 15/00  7023 
 

E04H 13/00  7024 
E05B 31/00  5922 
 

F03D  9/00  6856 
H02G  7/00  7048 

 
 
 
 
PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 7088 
(21) 46-2014 
(73) PLASTIA s.r.o., Praha, CZ; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 CSP System s.r.o., Dalečín, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 21.1.2016 
 Dátum zápisu do registra: 7.12.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
QB2K Licenčné zmluvy 
 
 

(11) 5361 
(21) 50026-2009 
(73) Müller Vladimír, Gajary, SK; 
 Nadobúdateľ: 
 Energy project Slovakia, a.s., Bratislava, SK; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.6.2017 
 Dátum zápisu do registra: 7.12.2017 

 
 

(11) 7671 
(21) 50098-2015 
(73) Müller Vladimír, Gajary, SK; 
 Nadobúdateľ: 
 Energy project Slovakia, a.s., Bratislava, SK; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.6.2017 
 Dátum zápisu do registra: 7.12.2017 

 

(11) 7674 
(21) 50099-2015 
(73) Müller Vladimír, Gajary, SK; 
 Nadobúdateľ: 
 Energy project Slovakia, a.s., Bratislava, SK; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.6.2017 
 Dátum zápisu do registra: 7.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TC2K Zmeny mien 
 
 

(11) 7053 
(21) 230-2013 
(73) twoeco, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 15.12.2017 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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) 
 
28463 26/06.00  
28464 05/05.07  
28465 25/01.08  

28466 12/16.13 
28467 13/02.06  

 
  
11 (51) 05/05.07 

(11) 28464 
(15) 13.12.2017 
(18) 28.2.2022 
(21) 28-2017 
(22) 28.2.2017 
(72) Cenk Alper, İstanbul, TR; Nurçin Javaherian, İstan-

bul, TR; Yasin Şen, İstanbul, TR; 
(73) Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, TR;  
(74) NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kan-

celária, s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Kordová textília 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je alebo bude dizajn stelesne-

ný, je kordová textília. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 
 

 11 (51) 12/16.13 
(11) 28466 
(15) 13.12.2017 
(18) 29.11.2021 
(21) 5018-2016 
(22) 29.11.2016 
(31) DE 40 2016 100 913.4 
(32) 22.7.2016 
(33) DE 
(73) MAN Truck & Bus AG, München, DE; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Náhradné dielce vozidiel 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo 

na ktorom bude aplikovaný, je určený ako náh-
radné dielce vozidiel. 

(28) 25 
 
 

(55) 

  
1.1 

 
1.2 
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1.3 

 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 
2.4 

 
2.5 
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2.6 

 
2.7 

 
3.1 

 
3.2 

 
3.3 

 
4.1 
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4.2 

 
4.3 

 
5.1 

 
5.2 

 
5.3 

 
5.4 
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5.5 

 
6.1 

 
6.2 

 
6.3 

 
6.4 

 
6.5 

 
6.6 

 
6.7 
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7.1 

 
7.2 

 
7.3 

 
7.4 

 
7.5 

 
7.6 
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7.7 

 
8.1 

 
8.2 

 
8.3 

 
8.4 

 
8.5 
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8.6 

 
8.7 

 
9.1 

 
9.2 

 
9.3 

 
9.4 
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9.5 

 
9.6 

 
9.7 

 
10.1 

 
10.2 

 
10.3 
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10.4 

 
10.5 

 
10.6 

 
10.7 

 
11.1 

 
11.2 
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11.3 

 
11.4 

 
11.5 

 
11.6 

 
11.7 

 
12.1 
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13.1 

 
14.1 

 
14.2 

 
14.3 

 
14.4 

 
14.5 
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14.6 

 
14.7 

 
15.1 

 
15.2 

 
15.3 

 
15.4 
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15.5 

 

 
15.6 

 

 
15.7 

 
16.1 

 
16.2 

 
16.3 
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16.4 

 
16.5 

 
16.6 

 
16.7 

 
17.1 

 
17.2 
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17.3 

 
17.4 

 
17.5 

 
17.6 

 
17.7 

 
18.1 
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18.2 

 

 
18.3 

 
18.4 

 
18.5 

 
18.6 

 
18.7 

 
19.1 

 
19.2 
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19.3 

 

 
19.4 

 
19.5 

 
19.6 

 
19.7 

 
20.1 
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20.2 

 
20.3 

 
20.4 

 
20.5 

 
20.6 

 
20.7 
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21.1 

 
21.2 

 
21.3 

 
21.4 

 

 

 
21.5 

 

 

 
21.6 

 

 
21.7 
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22.1 

 
22.2 

 
22.3 

 
22.4 

 

 

 
22.5 

 

 
22.6 

 

 
22.7 
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23.1 

 
23.2 

 
23.3 

 
23.4 

 

 

 
23.5 

 

 
23.6 

 

 
23.7 
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24.1 

 
24.2 

 
24.3 

 
24.4 

 
24.5 

 
24.6 
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24.7 

 
25.1 

 
25.2 

 
25.3 

 
25.4 

 
25.5 

 
25.6 
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25.7 

 
 

 11 (51) 13/02.06 
(11) 28467 
(15) 14.12.2017 
(18) 5.1.2022 
(21) 3-2017 
(22) 5.1.2017 
(72) Mucska Robert, Bratislava, SK;  
(73) Ailes International s.r.o., Piešťany, SK;  
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
(54) Nabíjačka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, predsta-

vuje nabíjačku na mobilné telefóny a tablety. 
(28) 2 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
2.1 

 
 

 11 (51) 25/01.08 
(11) 28465 
(15) 13.12.2017 
(18) 3.2.2021 
(21) 4-2016 
(22) 3.2.2016 
(31) PVZ 2016-40510 
(32) 27.1.2016 
(33) CZ 
(72) Havlíček Martin, Liberec XV, CZ; 
(73) HAVOS s.r.o., Stráž nad Nisou, CZ; 
(74) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Profily 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, na ktorých sú dizajny stelesnené, sú 

určené ako profily, najmä pre stavebníctvo. 
(28) 4 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

  
2.1 

  
2.2 

  
3.1 

  
3.2 

  
4.1 
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4.2 

 
 

 11 (51) 26/06.00 
(11) 28463 
(15) 13.12.2017 
(18) 29.11.2021 
(21) 5019-2016 
(22) 29.11.2016 
(31) DE 40 2016 100 912.6 
(32) 22.7.2016 
(33) DE 
 
 
(73) MAN Truck & Bus AG, München, DE; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Predné a koncové svetlá vozidiel 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo 

na ktorom bude aplikovaný, je určený ako predné 
a koncové svetlá vozidiel. 

(28) 4 
(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 
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2.4 

  
2.5 

  
2.6 

  
2.7 

  
3.1 

  
3.2 
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3.3 

  
3.4 

  
3.5 

  
3.6 

  
3.7 

  
4.1 
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4.2 

  
4.3 

  
4.4 

  
4.5 

  
4.6 

  
4.7 
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(51) (11) (51) (11) 
 
05/05.07  28464 
12/16.13 28466 
13/02.06  28467 

25/01.08  28465 
26/06.00  28463 

 
 



136 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (oznámenia - dizajny)  
 
 
MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) (11) (58) 
 
27358 20.04.2017 
27359 20.04.2017 
27832 03.04.2017 
27834 27.04.2017 

27840 25.04.2017 
27846 16.04.2017 
27859 05.01.2017 

 
 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) 
 
27457 15/99.00  
27908 22/01.00  
27935 25/01.07  
 
 

8 (51) 15/99.00 
(11) 27457 
(15) 3.7.2008 
(18) 7.1.2023 
(21) 5001-2008 
(22) 7.1.2008 
(73) VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína, CZ; 
(54) Zmiešavač na kontinuálne zmiešavanie kvapalín 
 Určenie výrobku: 
 Zmiešavač na kontinuálne zmiešavanie kvapalín 

slúži na zmiešavanie dvoch a viacerých zle zmie-
šateľných kvapalín, napr. olejov a vody. Je vhod-
ný na použitie v oblasti vojenskej techniky, napr. 
na dekontamináciu vozidiel. 

 
 

9 (51) 22/01.00 
(11) 27908 
(15) 11.3.2013 
(18) 21.11.2022 
(21) 70-2012 
(22) 21.11.2012 
(73) ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, Dubnica nad 

Váhom, SK;  
(54) Strelná zbraň 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na 

ktorom je použitý, je strelná zbraň. 
 
 

9 (51) 25/01.07 
(11) 27935 
(15) 20.5.2013 
(18) 17.12.2022 
(21) 80-2012 
(22) 17.12.2012 
(73) EKODIEL, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, SK; 
(54) Tvárnica 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený a na kto-

rom je použitý, je stavebný prvok, stavebná tvár-
nica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) 
 
15/99.00  27457 
22/01.00  27908 
25/01.07  27935 
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PC4Q Prevody a prechody práv 
 
 

(11) 28063 
(21) 5004-2014 
(78) Lupták Martin, Bratislava, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Gondolová Magdaléna, Bratislava, SK; 
(58) 6.12.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Európskej únie, premenou ktorej vznikla prihláška 
národnej ochrannej známky 

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

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

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

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

nej medzinárodným zápisom 

 
 
 
Poznámka: 
Číslo uvádzané pred kódom (511) znamená verziu Medzinárodného triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triede-
nie), podľa ktorej bola prihláška ochrannej známky zatriedená v deň jej podania na úrade. Od roku 2013 sa Niceské triedenie aktualizuje kaž- 
dý rok a vstupuje do platnosti vždy 1. januára príslušného roka. Prihlášky podané v roku 2018 sa zatrieďujú podľa verzie 11. vydania triedenia 
NCL (11-2018) platnej od 1. januára 2018. 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
1952-2016 
2242-2016 
2374-2016 
2659-2016 
  234-2017 
  429-2017 
  879-2017 
  882-2017 
  950-2017 
  951-2017 
  957-2017 
  960-2017 
1000-2017 
1002-2017 
1064-2017 
1069-2017 
1070-2017 
1083-2017 
1198-2017 
1202-2017 
1203-2017 
1215-2017 
1281-2017 
1282-2017 
1288-2017 
1290-2017 
1295-2017 
1296-2017 
1297-2017 
1298-2017 
1299-2017 
1300-2017 
1301-2017 
1302-2017 
1307-2017 
1392-2017 
1393-2017 
1484-2017 
1497-2017 
1515-2017 
1517-2017 
1522-2017 
1537-2017 
1546-2017 
1547-2017 
1549-2017 
1550-2017 
1551-2017 
1552-2017 
1555-2017 
1556-2017 
1557-2017 
1567-2017 

1571-2017 
1618-2017 
1621-2017 
1622-2017 
1626-2017 
1631-2017 
1655-2017 
1663-2017 
1665-2017 
1670-2017 
1687-2017 
1736-2017 
1803-2017 
1810-2017 
1815-2017 
1823-2017 
1825-2017 
1866-2017 
1886-2017 
1887-2017 
1888-2017 
1889-2017 
1890-2017 
1916-2017 
1951-2017 
1952-2017 
1960-2017 
1968-2017 
2003-2017 
2096-2017 
2097-2017 
2123-2017 
2132-2017 
2134-2017 
2136-2017 
2147-2017 
2153-2017 
2158-2017 
2165-2017 
2178-2017 
2184-2017 
2187-2017 
2188-2017 
2190-2017 
2197-2017 
2198-2017 
2200-2017 
2206-2017 
2215-2017 
2217-2017 
2222-2017 
2224-2017 
2232-2017 

2235-2017 
2238-2017 
2248-2017 
2250-2017 
2252-2017 
2253-2017 
2254-2017 
2258-2017 
2262-2017 
2263-2017 
2265-2017 
2266-2017 
2269-2017 
2281-2017 
2285-2017 
2288-2017 
2310-2017 
2311-2017 
2312-2017 
2313-2017 
2315-2017 
2316-2017 
2318-2017 
2319-2017 
2321-2017 
2324-2017 
2338-2017 
2339-2017 
2342-2017 
2343-2017 
2344-2017 
2345-2017 
2346-2017 
2347-2017 
2355-2017 
2362-2017 
2372-2017 
2386-2017 
2387-2017 
2388-2017 
2389-2017 
2390-2017 
2391-2017 
2392-2017 
2397-2017 
2398-2017 
2414-2017 
2417-2017 
2431-2017 
2445-2017 
2446-2017 
2447-2017 
2448-2017 

2457-2017 
2458-2017 
2460-2017 
2462-2017 
2464-2017 
2467-2017 
2475-2017 
2476-2017 
2477-2017 
2480-2017 
2481-2017 
2484-2017 
2485-2017 
2486-2017 
2488-2017 
2490-2017 
2502-2017 
2506-2017 
2509-2017 
2520-2017 
2522-2017 
2526-2017 
2528-2017 
2529-2017 
2530-2017 
2531-2017 
2532-2017 
2538-2017 
2607-2017 
2620-2017 
2624-2017 
2626-2017 
2627-2017 
2631-2017 
2632-2017 
2643-2017 
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(210) 1952-2016 
(220) 9.9.2016 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Mliečne výrobky; mliečne výrobky s mlieč-

nymi kultúrami; fermentované (kyslé) mliečne 
výrobky; jogurty; biele syry. 

(540) STAY STRONG 
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 boule-

vard Haussmann, F-75009 Paris, FR; 
(740) HKP Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2242-2016 
(220) 18.10.2016 

 10 (511) 9, 16, 25, 35, 41 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové rozhrania; elektronické publi-
kácie; počítačové programy (sťahovateľné); počí-
tačové softvérové aplikácie (sťahovateľné). 
16 - Grafické zobrazenia. 
25 - Odevy; oblečenie. 
35 - On line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; on line pos-
kytovanie obchodného priestoru pre nákupcov  
a predajcov tovarov a služieb. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; orga-
nizovanie športových súťaží; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania). 

(540) Smart Guru 
(731) Vereš Martin, Javorinka 83, 924 01 Galanta, SK; 

 
 

(210) 2374-2016 
(220) 4.11.2016 

 10 (511) 37, 41, 42, 45 
(511) 37 - Poradenské služby v oblasti inštalácie proti-

požiarnych zariadení; opravy požiarnych hlási-
čov; inštalácie požiarnych hlásičov (detektorov); 
oprava alebo údržba požiarnych poplašných za-
riadení; poskytovanie informácií v oblasti opravy 
alebo údržby požiarnych hlásičov; údržba a op-
ravy hasiacich prístrojov; údržba, inštalácie elek-
tronickej zabezpečovacej signalizácie; inštalácie 
elektronickej požiarnej signalizácie; inštalácie 
kamerových systémov. 
41 - Vyučovanie, vzdelávanie; školenia; praktický 
výcvik (ukážky); výchova a vzdelávanie v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; výchova 
a vzdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi; 
organizovanie školení o ochrane pred požiarmi; 
organizovanie odbornej prípravy protipožiarnych 
hliadok. 
42 - Kontroly technického stavu hasiacich prí-
strojov. 
45 - Bezpečnostné služby; služby bezpečnostnej 
hliadky; prenájom bezpečnostného zariadenia; 
monitorovanie bezpečnostných zariadení; bez-
pečnostné služby pre budovy; poradenstvo v ob-
lasti bezpečnosti; informačné služby v oblasti bez-
pečnosti; monitorovanie poplašných a bezpečnos-
tných zariadení; poradenstvo týkajúce sa bezpeč-
nosti na pracovisku; poradenstvo o bezpečnostných 
predpisoch pri práci; bezpečnostnotechnické služ-
by; služby technika požiarnej ochrany a špecia-
listu požiarnej ochrany. 

(540) 

  
 

(591) čierna, sivá, hnedá, staroružová, biela 
(731) Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS, Kukorelli- 

ho 1499/24, 066 01 Humenné, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2659-2016 
(220) 20.12.2016 

 10 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Parafarmaceutické prípravky; vitamínové prí-

pravky na lekárske použitie; minerálne výživové 
doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky 
so stopovými prvkami; diétne potraviny a výži-
vové doplnky na lekárske použitie; výťažky  
z liečivých bylín na lekárske použitie; kombino-
vané prípravky vitamínov, minerálov, stopových 
prvkov a bylinných výťažkov na lekárske použi-
tie; potravinové doplnky obohatené vitamínmi, 
minerálmi alebo stopovými prvkami na lekárske 
použitie; multivitamínové preparáty na lekárske 
použitie; multiminerálové výživové doplnky; by-
linné čaje na lekárske použitie; liečivé byliny na 
lekárske použitie; cukrovinky, pastilky, tabletky, 
tobolky, kapsule a žuvačky na lekárske použitie; 
minerálne vody a dietetické nápoje upravené na 
lekárske použitie; bielkovinové prípravky alebo 
potraviny na lekárske použitie; balzamy, krémy  
a masti na lekárske účely; chemické prípravky na 
lekárske účely; liečivé oleje, oleje na lekárske 
účely; tuk na lekárske použitie; liečivé soli a tin-
ktúry na lekárske použitie; bylinné výťažky alebo 
sirupy na liečebné použitie; proteínové koncen-
tráty ako výživové doplnky k potravinám na le-
kárske použitie; droždie na farmaceutické použi-
tie; doplnky stravy na lekárske použitie; výživo-
vé alebo dietetické prípravky na lekárske použitie 
na denné doplnenie stravy (instantná strava alebo 
samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka 
v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových 
proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo mi-
nerálov alebo stopových prvkov alebo cukru); 
hygienické výrobky na lekárske použitie; výži-
vové doplnky pre ľudí a zvieratá; dezinfekčné 
prípravky; prípravky na ničenie škodlivých škod-
cov; fungicídy; herbicídy; doplnky stravy s obsa-
hom potravinových doplnkov; doplnky stravy s ob-
sahom bakteriálnych lyzátov; želatína na lekár-
ske použitie; proteínové výživové doplnky; výži-
vové doplnky (pre športovcov alebo osoby s vy-
sokým energetickým výdajom); výživové dopln-
ky (na denné doplnenie stravy, ktorá sa skladá  
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 hlavne z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych 
alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom 
vitamínov alebo minerálov alebo stopových prv-
kov alebo cukru). 
29 - Potravinárska želatína; potravinárske tuky  
a oleje; výťažky z rias na potravinárske použitie; 
mlieko; mliečne výrobky; jogurty; konzervované, 
sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo ze-
lenina; polievky, vývary (bujóny). 
30 - Cukrovinky; žuvačky (nie na lekárske úče-
ly); cukríky; zmrzliny; pekárenské výrobky; cuk-
rárske výrobky; kakao; káva; čaj; čokoláda; ná-
poje čokoládové, čajové, kakaové alebo kávové; 
potraviny a pokrmy z obilnín na ľudskú spotrebu; 
cestoviny; müsli; med; propolis na ľudskú spot-
rebu. 

(540) IMUDON 
(731) Pharmaceutical Biotechnology s.r.o., Slezská 949/32, 

120 00 Praha 2, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť 

patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 234-2017 
(220) 2.2.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 39 
(511) 9 - Telefóny; domáce telefóny; satelitné telefóny; 

digitálne telefóny; bezdrôtové telefóny; mobilné 
telefóny; telefónne slúchadlá; diktafóny; fotoko-
pírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo 
termické); faxy; počítačové tlačiarne; notebooky 
(prenosné počítače); počítacie stroje; zariadenia 
na spracovanie údajov; počítače; počítačový hard-
vér; registračné pokladnice; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); modemy; optické 
nosiče údajov; myši (periférne zariadenia počíta-
čov); hudobné zvukové nahrávky; audiovizuálne 
nahrávky; fotoaparáty; prenosné zariadenia na 
reprodukciu zvuku; audiovizuálne prijímače; prí-
stroje a zariadenia prehrávajúce nahrávky; repro-
duktory; pásky na záznam zvuku; zariadenia na 
prenos zvuku; zvukové prehrávacie zariadenia, 
prehrávače; elektrické vodiče; elektrické káble; 
prístroje a nástroje na váženie; prístroje na mera-
nie dĺžky; prístroje na meranie vzdialenosti; prí-
stroje na meranie teploty na použitie v domác-
nosti; optické prístroje a nástroje; elektrické re-
gulačné pístroje; meracie prístroje; laboratórné 
fermentačné prístroje; presné meracie prístroje; 
anódové batérie; nabíjačky batérií; optické nosiče 
údajov; audiovizuálne kompaktné disky; trans-
formátory (elektrotechnika); akumulátorové ná-
doby; pamäťové karty (počítačový hardvér); USB 
kľúče; externé pamäťové disky. 
16 - Písacie súpravy (papiernický tovar); škatule 
s farbami (školské pomôcky); gumičky (kance-
lárske potreby); perá (kancelárske potreby); na-
vlhčovadlá (kancelárske potreby); navlhčovacie 
hubky (kancelárske potreby); písacie potreby; 
korekčné laky (kancelárske potreby); zošívačky 
(kancelárske potreby); kancelárske potreby ok-
rem nábytku; skartovačky (kancelárske potreby); 
nože na papier (kancelárske potreby); lamino-
vačky na dokumenty (kancelárske potreby); zo-
raďovače (kancelárske potreby); dierovačky (kan-
celárske potreby); šablóny (kancelárske potreby); 
priesvitky (papiernický tovar); papierové alebo  
 

lepenkové krabice; drevitý papier; papierové pás-
ky; pergamenový papier; svietivý papier; stolové 
prestieranie z papiera; papierové alebo lepenkové 
obaly na fľaše; papierové alebo plastové hárky 
alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potra-
vín; papierové alebo plastové vrecká a tašky na 
balenie; papiernický tovar; papierové obrusy; pa-
pierová drvina; listový papier; filtračný papier; 
baliaci papier; obálky (papiernický tovar); kopí-
rovací uhľový papier; priesvitný papier (pauzo-
vací); spisové obaly (papiernický tovar); rekla-
mné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pa-
pier; tuby z kartónu; drevitá lepenka (papiernický 
tovar); papierové alebo lepenkové baliace mate-
riály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepen-
kové pútače; kartón; lepenka; lepiace pásky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; 
samolepiace papierové štítky; baliace plastové 
fólie; papierové alebo lepenkové etikety; obaly 
(papiernický tovar); časové rozvrhy (tlačoviny); 
grafické vzory (tlačoviny); knihy; brožované knihy; 
časopisy (periodiká); letáky; brožúry; kalendáre; 
zošity; biologické vzorky na mikroskopické po-
zorovanie (učebné pomôcky); histologické rezy 
(učebné pomôcky); fotografie (tlačoviny). 
35 - Marketing; reklama; sprostredkovateľne práce; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webovej stránky. 
39 - Skladovanie tovarov (úschova); balenie tova-
rov; logistické služby v doprave; doprava tovarov. 

(540) 

  
 

(731) PAPERA, s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svita-
vy, CZ; 

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

(210) 429-2017 
(220) 15.2.2017 

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

obchodná správa; obchodná administratíva; kan-
celárske práce; správa spotrebiteľských vernost-
ných programov; správa programov pre pravi-
delných cestujúcich v leteckej doprave; komerč-
né informačné kancelárie; reklamné agentúry; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba informácií v re-
gistroch; analýzy nákladov; obchodné alebo pod-
nikové audity (revízia účtov); obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; prie-
skum verejnej mienky; prieskum trhu; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); sprostredkovateľne 
práce; aranžovanie výkladov; poradenstvo v ob-
lasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); pora-
denstvo v oblasti komunikácie (reklama); pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej  
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 činnosti; konzultačné služby v oblasti obchodné-
ho manažmentu; personálne poradenstvo; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských kon-
taktných informácií; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; fakturácie; fotokopírovacie služby; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; od-
borné obchodné riadenie umeleckých činností; 
indexovanie webových stránok na obchodné ale-
bo reklamné účely; obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie; rozširovanie vzoriek tovarov; 
správa počítačových súborov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; písanie na stroji; vy-
jednávanie a uzatváranie obchodných transakcií 
pre tretie osoby; dohodovanie obchodných zmlúv 
pre tretie osoby; spracovanie textov; externé ad-
ministratívne riadenie podnikov; písanie životo-
pisov (pre tretie osoby); optimalizácia obchodo-
vania na webových stránkach; optimalizácia in-
ternetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
organizovanie módnych prehliadok na podporu 
predaja; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; subdodávateľské služby (obchod-
né služby); písanie textov scenárov na reklamné 
účely; predvádzanie tovaru; pomoc pri riadení 
obchodných alebo priemyselných podnikov; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; vyhľadáva-
nie sponzorov; rozmnožovanie dokumentov; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; tvorba reklamných filmov; vý-
roba telešopingových programov; navrhovanie 
reklamných materiálov; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); výber zamestnancov pomocou psycho-
logických testov; príprava miezd a výplatných 
listín; vypracovávanie daňových priznaní; vydá-
vanie reklamných textov; záznamy písomnej ko-
munikácie a údajov; zásielkové reklamné služby; 
on line reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
lepenie plagátov; rozhlasová reklama; televízna 
reklama; nábor zamestnancov; rozširovanie re-
klamných oznamov; zostavovanie zoznamov in-
formácií na obchodné alebo reklamné účely; zos-
tavovanie výpisov z účtov; maloobchodné alebo 
veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zvero-
lekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s le-
kárskymi potrebami; zostavovanie štatistík; ste-
nografické služby; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; odkazovacie telefónne služ-
by (pre neprítomných predplatiteľov); telemarke-
tingové služby; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); písanie reklamných textov; aktualizova-
nie reklamných materiálov; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vý-
vozom; dražby; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo pod-
nikateľské poradenstvo; odborné posudky efektív-
nosti podnikov; marketing; obchodný manažment 
pre športovcov; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; podávanie 
daňových priznaní; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby v oblasti priraďovania potenciálnych 
súkromných investorov k podnikateľom, ktorí 
žiadajú o financovanie; obchodné sprostredkova-
teľské služby; predplatné telekomunikačných slu-
žieb (pre tretie osoby); služby predplácania novín 
a časopisov (pre tretie osoby); prehľad tlače (vý-
strižkové služby); pripomínanie stretnutí (kance- 
 

 lárske práce); vzťahy s verejnosťou; sekretárske 
služby; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; služby porovnávania 
cien; služby poskytované pri premiestňovaní pod-
nikov; obchodné odhady; prenájom bilbordov; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; prenájom predajných automatov; prená-
jom fotokopírovacích strojov; prenájom reklam-
ných plôch; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; prenájom reklamných materiálov; prená-
jom predajných stánkov; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); on line poskytovanie obchodného prie-
storu pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; podnikové riadenie re-
fundovaných programov (pre tretie osoby); ad-
ministratívna správa hotelov; obchodná správa 
licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby). 

(540) 

  
 

(591) šedá, zelená, fialová 
(731) Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wroc-

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

 
 

(210) 879-2017 
(220) 10.4.2017 

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

alebo lepenky; albumy; tlače (rytiny); knižné za-
rážky; spisové obaly (papiernický tovar); noviny; 
periodiká; zošity; poznámkové zošity; vyučova-
cie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; hárky 
papiera; kartón, lepenka; katalógy; knihy; grafic-
ké vzory (tlačoviny); emblémy (papierové pečate); 
fotografie (tlačoviny); zoznamy; tlačivá (formu-
láre); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; 
časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; tlačovi-
ny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; 
brožované knihy; záložky do kníh; papiernický 
tovar; portréty; časopisy (periodiká); školské po-
treby (papiernický tovar); záložky do kníh; bla-
hoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; 
oznámenia (papiernický tovar); papierové alebo 
kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernic-
ký tovar); komiksy; letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; lepenie plagátov; rozširovanie 
reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmno- 
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žovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; prenájom reklamných ma-
teriálov; vydávanie reklamných textov; reklama; 
prepisovanie správ (kancelárske práce); správa 
počítačových súborov; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; prenájom reklamných 
plôch; spracovanie textov; služby predplácania 
novín a časopisov (pre tretie osoby); zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; on line re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; prezen-
tácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; subdodávateľské služby (obchodné 
služby); písanie reklamných textov; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; tvorba reklam-
ných filmov; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; 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. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; 
informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, 
preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); titulkovanie; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); fotografické reportáže; repor-
térske služby; prekladateľské služby; písanie tex-
tov; koučovanie (školenie); tlmočnícke služby; 
školské služby (vzdelávanie); on line poskytova-
nie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); 
individuálne vyučovanie; organizovanie a vede-
nie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; prená-
jom umeleckých diel. 

(540) 

  
 

(731) Blahová Matilda, Budovateľská 3, 821 08 Brati-
slava, SK; 

(740) Horník Marek, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 882-2017 
(220) 10.4.2017 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 41 
(511) 9 - Počítačové programy pre interaktívne hry 

a/alebo kvízy; softvér pre vstupné zariadenia po-
čítačov; interaktívny zábavný softvér; interaktív-
ne počítačové herné programy; počítačový sof-
tvér (nahraté počítačové programy); počítačové 
hry (softvér); pamäťové zariadenia na počítačové 
hry; interaktívne hovoriace knihy. 
16 - Papiernický tovar; lepiace fólie; reklamné le-
táky; detské rozprávkové knihy; papierové banne-
ry; brožúry; obaly z papiera alebo lepenky; ška- 
 
 

tule z papiera alebo lepenky; karty na hranie; 
kufríky z papiera; kreslené výtlačky; detské kni-
hy obsahujúce zvukovú súčasť; farebné výtlačky; 
vlajky z papiera; letáky; grafické výtlačky; in-
formačné letáky; informačné brožúry; návody; 
papierové stojany; obrázkové knihy; tlačené re-
klamné tabule z papiera; tlačené brožúry; tlačené 
kupóny; tlačené hudobné knihy; tlačené príbehy 
v ilustrovanej podobe; samolepky; detské cvi-
čebné knihy; atlasy; slovníky; vzdelávacie knihy; 
vzdelávacie publikácie; encyklopédie; tlačené 
vzdelávacie materiály; tlačené inštruktážne a učeb-
né materiály; knihy; detské knihy; príručky; tla-
čoviny; komiksy; herné plány; papierové plagá-
ty;; tlačené príručky výučbových aktivít; písacie 
potreby; zemepisné slovníky; geografické mapy; 
učebnice; interaktívne učebnice. 
28 - Hry; manipulačné hry; elektronické hračky; 
spoločenské hry; hry spoločensko–náučné; stolo-
vé hry; elektronické hračky; vzdelávacie hračky; 
prístroje na elektronické hry iné ako tie, ktoré sú 
prispôsobené na použitie s externým displejom 
alebo monitorom; puzdrá pre herné príslušen-
stvo; žetóny; puzzle; plastové a gumené figúrky; 
hracie karty; plastové a papierové skladačky; hrač-
kárske hudobné nástroje; hračkárske volanty; prí-
stroje na hry; USB adaptér; USB kábel; stojany 
na vstupné zariadenie počítačov; interaktívne ho-
voriace puzzle. 
35 - Podpora predaja pre tretie osoby; poskyto-
vanie obchodných alebo podnikateľský informá-
cií; komerčné informačné kancelárie; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; aktualizácia 
a údržba informácií v registroch; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklam-
né účely; reklama; veľkoobchodné a maloobchod-
né služby s tovarom uvedeným v triedach 9, 16  
a 28 tohto zoznamu; predvádzanie tovaru uvede-
ného v triedach 9, 16 a 28 tohto zoznamu pros-
tredníctvom internetu, televízie a v kamenných 
predajniach. 
41 - Výchova; zábava; on line poskytovanie elek-
tronických publikácií; on line poskytovanie elek-
tronických vzdelávacích materiálov; vydavateľ-
ská činnosť; tvorba vzdelávacích materiálov; vy-
dávanie vzdelávacích učebných materiálov; tvor-
ba vzdelávacích audio-nahrávok; vzdelávanie; 
organizovanie vzdelávacích kurzov; tvorba vzde-
lávacích materiálov v oblasti rozvoja detských in-
telektuálnych schopností; tvorba vzdelávacích ma-
teriálov v oblasti rozvoja detských mentálnych 
schopností; organizovanie súťaží a hier na výchov-
né, vzdelávacie, kultúrne a zábavné účely. 

(540) 

  
 

(731) ALBI Česká republika a.s., Thámova 289/13, 
186 00 Praha, CZ; 

(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 950-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 9, 37, 38, 41 
(511) 9 - Televízne antény; mikrovlnné antény; rádiové 

antény; antény pre bezdrôtové komunikačné za-
riadenia; telekomunikačné zariadenia; dekódova-
cie zariadenia; zariadenia na kódovanie a dekó-
dovanie obrazu a zvuku; zariadenia na spracova-
nie údajov; prístroje na zaznamenávanie, prenos 
alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné multiplexory. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy telekomunikač-
ných zariadení. 
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie rozhla-
sových a televíznych programov; prenos zvuku  
a obrazu prostredníctvom satelitu, internetu a iných 
telekomunikačných prostriedkov; prenos televíz-
nych programov prostredníctvom analógových  
a digitálnych zariadení; prenos televíznych prog-
ramov prostredníctvom služby pay per view; vy-
sielanie káblovej televízie; prenos signálu pros- 
tredníctvom satelitu; prenos správ, obrazových 
informácií a textových informácií prostredníc-
tvom počítačov; poskytovanie užívateľského prí-
stupu ku komunikačným sieťam, internetu a ex-
tranetu; elektronický prenos správ; prenos a šíre-
nie informácií a údajov prostredníctvom počíta-
čových sietí a internetu; prenos elektronickej poš-
ty; prenájom a požičiavanie zariadení na prenos 
obrazu a zvuku; poskytovanie užívateľského prís-
tupu k internetovým portálom s videom na vy-
žiadanie; poskytovanie informácií o telekomuni-
kačných službách. 
41 - Vzdelávanie; zábava; školenia; organizovanie 
vzdelávacích kurzov; športová a kultúrna činnosť; 
školské televízne a rozhlasové vysielanie; poži-
čiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; 
požičiavanie kníh a časopisov; vydávanie kníh, 
novín a časopisov; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; požičiavanie videopások; požičiavanie ki-
nematografických filmov; informácie v oblasti 
zábavy a odpočinku; rozhlasová zábava; televíz-
na zábava; publikovanie textov a grafických prác 
druhých on-line; služby knižníc poskytované on-
line; poskytovanie on-line knižnice s novinami, 
časopismi, fotografiami a obrázkami prostredníc-
tvom on-line počítačovej siete; on-line vydávanie 
elektronických recenzií kníh a časopisov; on-line 
vydávanie elektronických periodík, správ a člán-
kov v oblasti vedy a techniky; publikovanie textu 
a grafiky na základe výsledkov hlasovania od on-
line používateľov. 

(540) 

  
 

(731) M77 Link S.A., 2 Rue Albert Borschette, 1246 
Luxemburg, LU; 

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

 
 
 
 
 
 

(210) 951-2017 
(220) 30.3.2017 

 11 (511) 9, 37, 38, 41 
(511) 9 - Televízne antény; mikrovlnné antény; rádiové 

antény; antény pre bezdrôtové komunikačné za-
riadenia; telekomunikačné zariadenia; dekódova-
cie zariadenia; zariadenia na kódovanie a dekó-
dovanie obrazu a zvuku; zariadenia na spracova-
nie údajov; prístroje na zaznamenávanie, prenos 
alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné multiplexory. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy telekomunikač-
ných zariadení. 
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie rozhla-
sových a televíznych programov; prenos zvuku  
a obrazu prostredníctvom satelitu, internetu a iných 
telekomunikačných prostriedkov; prenos televíz-
nych programov prostredníctvom analógových  
a digitálnych zariadení; prenos televíznych prog-
ramov prostredníctvom služby pay per view; vy-
sielanie káblovej televízie; prenos signálu pros-
tredníctvom satelitu; prenos správ, obrazových 
informácií a textových informácií prostredníc-
tvom počítačov; poskytovanie užívateľského prí-
stupu ku komunikačným sieťam, internetu a ex-
tranetu; elektronický prenos správ; prenos a šíre-
nie informácií a údajov prostredníctvom počíta-
čových sietí a internetu; prenos elektronickej po-
šty; prenájom a požičiavanie zariadení na prenos 
obrazu a zvuku; poskytovanie užívateľského prí-
stupu k internetovým portálom s videom na vy-
žiadanie; poskytovanie informácií o telekomuni-
kačných službách. 
41 - Vzdelávanie; zábava; školenia; organizovanie 
vzdelávacích kurzov; športová a kultúrna činnosť; 
školské televízne a rozhlasové vysielanie; poži-
čiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; 
požičiavanie kníh a časopisov; vydávanie kníh, no-
vín a časopisov; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; požičiavanie videopások; požičiavanie ki-
nematografických filmov; informácie v oblasti 
zábavy a odpočinku; rozhlasová zábava; televíz-
na zábava; publikovanie textov a grafických prác 
druhých on-line; služby knižníc poskytované on-
line; poskytovanie on-line knižnice s novinami, 
časopismi, fotografiami a obrázkami prostredníc-
tvom on-line počítačovej siete; on-line vydávanie 
elektronických recenzií kníh a časopisov; on-line 
vydávanie elektronických periodík, správ a člán-
kov v oblasti vedy a techniky; publikovanie textu 
a grafiky na základe výsledkov hlasovania od on-
line používateľov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, červená 
(731) M77 Link S.A., 2 Rue Albert Borschette, 1246 

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

SK; 
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(210) 957-2017 
(220) 1.4.2017 

 11 (511) 3, 5, 28, 32, 35, 38, 41 
(511) 3 - Kozmetické krémy; kozmetické gély; kozme-

tické telové mlieka; oleje; masážne krémy (nie na 
lekárske použitie). 
5 - Vitamínové prípravky; minerálne výživové 
doplnky; výživové doplnky so stopovými prv-
kami; vitamínové a multivitamínové výživové 
doplnky; diétne potraviny na lekárske použitie; 
diétne nápoje na lekárske použitie; diétne látky 
na lekárske použitie; výživové doplnky kombinu-
júce vitamíny, minerály, stopové prvky a bylinné 
výťažky; výživové doplnky obohatené vitamín-
mi, minerálmi alebo stopovými prvkami; posil-
ňujúce prípravky (toniká); výživové doplnky na 
lekárske použitie; výživové doplnky zvyšujúce 
energiu a fyzickú aktivitu konzumenta; potraviny 
obohatené vitamínmi a minerálmi vo forme kon-
centrátu na lekárske použitie; proteínové výživo-
vé doplnky vo forme koncentrátov; výživové do-
plnky pre potreby výživy atlétov a osôb venujú-
cich sa športu, ktoré prispievajú k lepšiemu vý-
konu; bylinné zmesi a bylinné extrakty na diete-
tické účely s liečebnými účinkami a zmesi uve-
dených extraktov a prípravkov; diétne prísady do 
jedla s liečebnými účinkami; hygienické výrobky 
na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá a ba-
toľatá; diétne potraviny na lekárske použitie; 
farmaceutické kozmetické prípravky na ošetro-
vanie pokožky. 
28 - Športové potreby; gymnastické zariadenia; 
posilňovacie stroje; stroje na telesné cvičenia. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje 
pre diabetikov; sirupy a iné prípravky na prípra-
vu nápojov; ovocné šťavy; nealkoholické nápoje 
z ovocných štiav; nealkoholické energetické ná-
poje; iontové nápoje. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 3, 5, 28 a 32 tohto 
zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby  
s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 28 a 32 toh-
to zoznamu; on line poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov uve-
dených v triedach 3, 5, 28 a 32 tohto zoznamu; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovar-
mi uvedenými v triedach 3, 5, 28 a 32 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu; inzertné služby; 
podpora predaja (pre tretie osoby); komerčné in-
formačné služby prostredníctvom Internetu za 
účelom obchodu; predvádzanie tovaru; reklama 
on-line v počítačovej sieti; rozširovanie vzoriek 
tovarov; reklama; marketing; administratívne 
služby; obchodné poradenstvo týkajúce sa franší-
zy; rozširovanie reklamných oznamov; vydáva-
nie reklamných textov. 
38 - Telekomunikačné služby zabezpečujúce au-
diovizuálnu komunikáciu prostredníctvom in-
formačných a telekomunikačných sietí; posiela-
nie správ; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; prenos digitálnych súborov; kontinuálny 
prenos dát (streaming); prenos videonahrávok na 
objednávku; prenos súborov obsahujúcich elek-
tronické knihy, časopisy a periodiká. 
41 - Vydávanie elektronických kníh a časopisov 
on-line; fotografovanie; vydávanie kníh, časopi-
sov a periodík; požičiavanie kinofilmov a elek- 
 

tronických nosičov, predovšetkým s obrazovými 
dátami; kurzy telesného cvičenia; gymnastický 
výcvik; organizovanie a vedenie seminárov v ob-
lasti fitnes, rekreačných aktivít a tréningu; orga-
nizovanie a vedenie kongresov v oblasti fitnes, 
rekreačných aktivít a tréningu; poskytovanie špor-
tovísk; fitnes centrá (služby); konzultácie a pora-
denstvo ohľadne cvičenia, posilňovania a zdra-
vého životného štýlu, organizovanie športových 
súťaží; nahrávanie inštruktážnych filmov so za-
meraním na fitnes, posilňovanie a zdravý životný 
štýl; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); poskytovanie nesťahovateľných filmov pros-
tredníctvom služieb na prenos videí (na požiada-
nie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych 
programov prostredníctvom služieb na prenos 
videí (na požiadanie). 

(540) 

  
 

(731) FITPOWER s.r.o., Marešova 643/6, 198 00 Pra-
ha 9 - Černý Most, CZ; 

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

(210) 960-2017 
(220) 3.4.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42, 43 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); počí-

tačové programy (sťahovateľné); počítačový soft-
vér (nahraté počítačové programy); počítačové 
operačné programy (nahraté); počítače; optické 
kompaktné disky; audiovizuálne kompaktné dis-
ky; stroje na počítanie a triedenie peňazí; nosiče 
zvukových nahrávok; elektrické monitorovacie 
prístroje; fotokopírovacie stroje (fotografické, elek-
trostatické alebo termické); zariadenia na zazna-
menávanie vzdialenosti; telemetre, optické diaľ-
komery; meracie prístroje; elektrické meracie za-
riadenia; audiovizuálne prijímače; taxametre; 
rýchlomery, tachometre; indikátory množstva; 
počítačové pamäte; presné meracie prístroje; op-
tické prístroje a nástroje; automatické ovládacie 
zariadenia vozidiel; zariadenia na prenos zvuku; 
zvukové nahrávacie zariadenia; prístroje na za-
znamenávanie času; digitálne počítadlá (totalizá-
tory); hlasovacie zariadenia; registračné poklad-
nice; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy 
(mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových 
kódov; periférne zariadenia počítačov; digitálne 
súradnicové zapisovače; elektronické perá (vizu-
álne zobrazovacie zariadenia); počítačové roz-
hrania; počítačové meniče diskov; magnetické 
páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; 
modemy; monitory (počítačový hardvér); moni-
torovacie počítačové programy; myši (periférne 
zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; 
optické nosiče údajov; optické disky; procesory 
(centrálne procesorové jednotky); čítacie zaria-
denia (zariadenia na spracovanie údajov); skene-
ry (zariadenia na spracovanie údajov); elektro-
nické diáre; telefónne záznamníky; prehrávače  
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 kompaktných diskov; elektronické vreckové slov-
níky; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové 
alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné 
počítače); elektronické informačné tabule; video 
displeje; navigačné prístroje vozidiel (palubné 
počítače); počítačové hry (softvér); handsfree 
(slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na tele-
fonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné 
zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné 
hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; 
USB kľúče; zariadenia globálneho polohového 
systému (GPS); prenosné multimediálne prehrá-
vače; prenosné počítače; obaly na notebooky; 
tašky na notebooky; čítačky elektronických kníh; 
smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačo-
vý hardvér; mobilné telefóny; digitálne tabule; 
zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené 
na tele; inteligentné náramky (meracie prístroje); 
kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; obaly 
na vreckové počítače (PDA); obaly na elektro-
nické tablety; elektronické interaktívne tabule; 
elektronické partitúry (sťahovateľné). 
16 - Katalógy; letáky; knihy; tlačoviny; prospek-
ty; tlačené poukážky; nákupné karty (nie na hra-
nie); časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; 
noviny; periodiká; plagáty; lístky; skicáre; brožú-
ry; zošity; typy, tlačové písmo; reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obra-
zy; poznámkové zošity; mapy; obaly (papiernic-
ký tovar); grafické vzory (tlačoviny); tlačivá 
(formuláre); obálky (papiernický tovar); písacie 
potreby; fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; 
zoznamy; kancelárske potreby okrem nábytku; 
grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; ručné 
etiketovacie prístroje; pohľadnice; príručky; lis-
tový papier; záložky do kníh; portréty; papierové 
pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových 
programov; perá (kancelárske potreby); samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; 
papierové zástavy; skrine na spisy (kancelárske 
potreby); papierové servítky; papierové obrúsky 
(prestieranie); grafické znaky; obaly na súpravy 
písacích potrieb; papierové alebo lepenkové eti-
kety; pásky do počítačových tlačiarní; komiksy; 
obálky na dokumenty (papiernický tovar). 
35 - Organizovanie súťaží na podporu predaja; 
obchodné sprostredkovanie služieb donášky ho-
tových jedál do domu; obchodné sprostredkova-
nie reštauračných (stravovacích) služieb pre tretie 
osoby; on line poskytovanie obchodného pries-
toru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
podpora predaja (pre tretie osoby); správa spot-
rebiteľských vernostných programov; služby po-
rovnávania cien; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre tretie osoby); pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; zostavovanie šta-
tistík; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; opti-
malizácia obchodovania na webových stránkach; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; poskytovanie obchodných informá-
cií prostredníctvom webových stránok; poskyto-
vanie obchodných alebo podnikateľských infor- 
 

mácií; obchodné sprostredkovateľské služby; le-
penie plagátov; komerčné informačné kancelárie; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transak-
cií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; analýzy nákladov; 
rozširovanie reklamných oznamov; sprostredko-
vateľne práce; prenájom kancelárskych strojov  
a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; 
zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo 
podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri 
riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie 
reklamných materiálov; dražby; prieskum trhu; 
obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; prenájom reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlaso-
vá reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
televízna reklama; prepisovanie správ (kancelár-
ske práce); reklamné agentúry; marketingový 
prieskum; správa počítačových súborov; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; prenájom 
reklamných plôch; spracovanie textov; služby 
predplácania novín a časopisov (pre tretie oso-
by); zásielkové reklamné služby; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); prehľad tlače (vý-
strižkové služby); prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných fil-
mov; marketing; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; navrhovanie 
reklamných materiálov; záznamy písomnej ko-
munikácie a údajov; aktualizácia a údržba infor-
mácií v registroch; poradenstvo v oblasti komu-
nikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v ob-
lasti komunikácie (reklama); dohodovanie ob-
chodných zmlúv pre tretie osoby. 
38 - Prenos digitálnych súborov; poskytovanie 
telekomunikačných kanálov na telenákupy; pos-
kytovanie priestoru na diskusiu na internete; pos-
kytovanie prístupu do databáz; posielanie správ; 
rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; tele-
fonické služby; telefonická komunikácia; spra-
vodajské kancelárie; komunikácia mobilnými te-
lefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačo-
vých terminálov; prenos správ a obrazových in-
formácií prostredníctvom počítačov; prenos elek-
tronickej pošty; informácie v oblasti telekomuni-
kácií; komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; elektronické zobrazovacie tabule (teleko-
munikačné služby); poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
služby vstupu do telekomunikačných sietí (sme-
rovanie a pripájanie); poskytovanie užívateľské-
ho prístupu do svetovej počítačovej siete; hlasová 
odkazová služba; on line posielanie pohľadníc; 
kontinuálny prenos dát (streaming); prenos vi-
deonahrávok na objednávku. 
41 - Zábava; organizovanie lotérií; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; vydáva-
nie textov (okrem reklamných); rozhlasová zába- 
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va; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; organi-
zovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; informácie o možnostiach zábavy; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie živých vystúpení; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie 
športových súťaží; plánovanie a organizovanie 
večierkov; informácie o možnostiach rekreácie; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizova-
nie a vedenie sympózií; organizovanie súťaží 
krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predsta-
venia; organizovanie plesov; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); písanie textov sce-
nárov nie na reklamné účely; online poskytova-
nie elektronických publikácií (bez možnosti ko-
pírovania); on line poskytovanie počítačových 
hier (z počítačových sietí); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; fotografovanie; 
reportérske služby; prekladateľské služby; služby 
agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné po-
dujatia; organizovanie a vedenie koncertov; za-
lamovanie textov (nie na reklamné účely); orga-
nizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
on line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); on line poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania); skladanie 
piesní; písanie televíznych a filmových scenárov 
(tvorba). 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); tvorba a udržiavanie webo-
vých stránok (pre tretie osoby); prenájom počíta-
čových serverov (serverhosting); tvorba softvéru; 
tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z we-
bových stránok pre tretie osoby (informačnotech-
nologické služby); obnovovanie počítačových 
databáz; údržba počítačového softvéru; inštalácia 
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačo-
vého softvéru; digitalizácia dokumentov (skeno-
vanie); poskytovanie internetových vyhľadáva-
čov; diaľkové monitorovanie počítačových sys-
témov; analýzy počítačových systémov; poraden-
stvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového har-
dvéru; kontroly kvality; prevod (konverzia) počí-
tačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
poradenstvo pri tvorbe webových stránok; pora-
denstvo v oblasti počítačových programov; pora-
denstvo v oblasti informačných technológií; po-
skytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); návrh počítačových systémov; zálohova-
nie údajov mimo pracoviska; požičiavanie počí-
tačového softvéru; prenájom webových serverov; 
navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; výz-
doba interiérov; ochrana počítačov proti počíta-
čovým vírusom; priemyselné dizajnérstvo; pora-
denstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; pora-
denstvo v oblasti telekomunikačných technológií; 
monitorovanie počítačových systémov na zisťo-
vanie porúch; poradenstvo v oblasti počítačových 
technológií; technologické poradenstvo; pora-
denstvo v oblasti ochrany údajov; poradenstvo  
v oblasti internetovej bezpečnosti; externé posky-
tovanie služieb v oblasti informačných technoló-
gií; poskytovanie počítačových technológií pro-
stredníctvom internetu (cloud computing); inži-
nierska činnosť; grafické dizajnérstvo; módne ná- 
 

vrhárstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (prie-
myselné dizajnérstvo); kódovanie údajov; moni-
torovanie počítačových systémov na zistenie ne-
oprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektro-
nické monitorovanie osobných identifikačných 
údajov na zistenie krádeže identity prostredníc-
tvom internetu; elektronické monitorovanie čin-
nosti kreditných kariet na zistenie podvodov pro-
stredníctvom internetu. 
43 - Donáška hotových jedál do domu; reštau-
račné (stravovacie) služby; dodávanie hotových 
jedál a nápojov na objednávku (ketering); ka-
viarne; samoobslužné jedálne; samoobslužné reš-
taurácie; závodné jedálne; rýchle občerstvenie 
(snackbary); bary (služby); poskytovanie pozem-
kov pre kempingy; ubytovacie kancelárie (hotely, 
penzióny); prenájom prechodného ubytovania; 
penzióny; turistické ubytovne; hotelierske služby; 
rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie 
ubytovania v hoteloch; rezervácie prechodného 
ubytovania. 

(540) 

  
 

(591) červená, sivá 
(731) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievoz- 

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

 
 

(210) 1000-2017 
(220) 4.4.2017 

 11 (511) 1, 5 
(511) 1 - Pôdne hnojivá; chemikálie pre poľnohospo-

dárstvo, záhradníctvo, lesníctvo okrem fungicí-
dov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ni-
čenie parazitov. 
5 - Fungicídy; insekticídy; herbicídy; prípravky 
na ničenie škodcov. 

(540) AgriFox 
(731) Agro Aliance SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 

Kanianka, SK; 
 
 

(210) 1002-2017 
(220) 10.4.2017 

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

alebo lepenky; albumy; tlače (rytiny); knižné za-
rážky; spisové obaly (papiernický tovar); noviny; 
periodiká; zošity ; poznámkové zošity; vyučova-
cie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; hárky 
papiera; kartón, lepenka; katalógy; knihy I; gra-
fické vzory (tiačoviny); emblémy (papierové pe-
čate); fotografie (tlačoviny); zoznamy; tlačivá 
(formuláre); grafické reprodukcie; grafické zob-
razenia; časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; 
tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový 
papier; brožované knihy; záložky do kníh; pa-
piernický tovar; portréty; časopisy (periodiká); 
školské potreby (papiernický tovar); záložky do  
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 kníh; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendá-
re; samolepky pre domácnosť a na kancelárske 
použitie; oznámenia (papiernický tovar); papiero-
vé alebo kartónové vývesné tabule; samolepky 
(papiernický tovar); komiksy; letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; lepenie plagátov; rozširovanie 
reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmno-
žovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; prenájom reklamných ma-
teriálov; vydávanie reklamných textov; reklama; 
prepisovanie správ (kancelárske práce); správa 
počítačových súborov; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; prenájom reklamných 
plôch; spracovanie textov; služby predplácania 
novín a časopisov (pre tretie osoby); zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; subdodávateľské služby (obchodné 
služby); písanie reklamných textov; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných 
filmov; obchodné sprostredkovateľské služby; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; navrhovanie reklamných mate-
riálov. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vy-
učovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; 
informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, 
preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); titulkovanie; online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); fotografické reportáže; repor-
térske služby; prekladateľské služby; písanie tex-
tov; koučovanie (školenie); tlmočnícke služby; 
školské služby (vzdelávanie); online poskytova-
nie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); 
individuálne vyučovanie; organizovanie a vede-
nie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; prená-
jom umeleckých diel. 

(540) Friendship 
(731) Blahová Matilda, Budovateľská 3, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Horník Marek, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1064-2017 
(220) 13.6.2016 

 11 (511) 9, 28, 41 
(511) 9 - Počítačové hry (softvér); softvér pre počíta-

čové videohry; interaktívne programy pre video-
hry; počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné); počítačový telefónny softvér; interaktívne 
počítačové softvéry; komunikačný softvér; počí-
tačové programy; elektronické komponenty pre  
 

 hracie automaty; kartridže na počítačové hry pre 
použitie s elektronickými hracími prístrojmi; hu-
dobné mincové automaty; bankomaty. 
28 - Hry; manipulačné hry; spoločenské hry; sto-
lové hry; prístroje na hry; súčasti pre ručné elek-
tronické hry; kolesá šťastia (lotéria); stieracie 
žreby na lotériové hry; hracie automaty; hracie 
automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; 
hracie žetóny; zábavné prístroje pre použitie  
v herniach; arkádové hracie automaty. 
41 - Hazardné hry (herne); organizovanie lotérií; 
prenájom vybavenia herní; služby kasín (hazard-
né hry); prenájom kasínových hier; služby spoje-
né s kasínom, hraním o peniaze a hazardnými 
hrami; herne s hracími automatmi (služby); vi-
deoherne. 

(540) BONUS JOKER 
(641) 015539927, 13.06.2016 
(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of 

ITT FUND, Alpine House, Naxxar Road, SGN9032 
San Gwann, MT; 

(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1069-2017 
(220) 21.4.2017 

 11 (511) 16, 21, 25, 32, 33, 35, 41, 43 
(511) 16 - Blahoželania; kalendáre; kancelárske potre-

by okrem nábytku; katalógy; letáky; obaly na 
fľaše z papieru alebo lepenky; obežníky; časopi-
sy (periodiká); papierové plagáty; papierové zá-
stavy; papierové etikety; papierové podložky pod 
poháre; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové obrusy; papierové vlajky; plagáty; papiero-
vé podložky na stôl (anglické prestieranie); pa-
pierové podložky pod riad; podložky pod pivné 
poháre; pútače z papiera alebo lepenky; prospek-
ty; stolové prestieranie z papiera; písacie potreby; 
nástroje na písanie; tlačoviny; tlačené publikácie; 
ceruzky; zápisníky (papiernický tovar); papiero-
vé alebo lepenkové etikety. 
21 - Džbány; formy na ľadové kocky; hrnčeky; 
jedálenské súpravy (riad); karafy; korbele; fľaše; 
misy (misky); kuchynský riad na podávanie je-
dál; vedierka na ľad; poháre, šálky, hrnčeky na 
pitie; sklenené nádoby na pivo; otvárače na fľaše 
(elektrické i neelektrické); papierové alebo plas-
tové poháre; papierové taniere; tanieriky pod šál-
ky; tanieriky pod poháre; podnosy (tácne), nie 
papierové alebo textilné; prestieranie na stolova-
nie okrem textilného a papierového; poháre; dr-
žiaky na jedálne lístky; stojany na obrúsky; jedá-
lenské súpravy (riad); taniere; šálky; hrnčeky; 
šejkre; džbány; jednorazové taniere; vázy; vývrt-
ky (elektrické i neelektrické); papierové podnosy 
pre domácnosť. 
25 - Čiapky; kabáty; nohavice; kombinézy (oble-
čenie); košele; košele s krátkym rukávom; krava-
ty; obuv; odevy; opasky na peniaze (časti ode-
vov); pružné pásky na gamaše; opasky (časti 
odevov); pokrývky hlavy; pulóvre; saká (odevy); 
športové tričká, dresy; svetre; vrchné ošatenie; 
zvrchníky; šatky, šály; tričká; uniformy; vesty; 
zástery (odevy). 
32 - Chmeľové výťažky na výrobu piva; pivové 
koktaily; limonády; minerálne vody (nápoje); muš-
ty; nealkoholické koktaily; nealkoholické nápoje;  
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nealkoholický cider; nekvasený hroznový mušt; 
ovocné džúsy; perlivé vody (nápoje); pivná mla-
dinka; pivo; sirupy na prípravu limonád; sirupy 
na prípravu nápojov; sladina (výluh sladu); sla-
dové pivo; vody (nápoje); zázvorové pivo; zele-
ninové šťavy (nápoje). 
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; al-
koholické nápoje okrem piva; liehové esencie; 
alkoholové výťažky; aperitívy; cider; destilované 
nápoje; digestíva (likéry a liehoviny); koktaily; 
liehoviny; likéry; víno. 
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; cie-
lené zasielanie reklamných materiálov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; 
navrhovanie reklamných materiálov; poskytova-
nie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; re-
klama; rozhlasovaná reklama; vzťahy s verejnos-
ťou; telemarketingové služby; televízna reklama; 
lepenie plagátov; vydávanie reklamných textov; 
tvorba reklamných filmov; sprostredkovanie pod-
pory predaja; sprostredkovanie reklamy. 
41 - Diskotéky (služby); výchovnozábavné klu-
bové služby; plánovanie a organizovanie večier-
kov; organizovanie a vedenia koncertov; organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie workshopov; organizovanie estrád (mana-
žérske služby); organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží; organizovanie športových 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; herne s hracími automatmi (služby); 
služby kasín (hazardné hry); poskytovanie zaria-
dení na oddych a rekreáciu; nočné kluby (zába-
va); vzdelávanie; zábava. 
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); 
hotelierske služby; samoobslužné jedálne; závod-
né jedálne; kaviarne; motely (služby); penzióny; 
požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prená-
jom prechodného ubytovania; požičiavanie stoli-
čiek, stolov, obrusov, nápojového skla; poskyto-
vanie pozemkov pre kempingy; reštauračné (stra-
vovacie) služby; samoobslužné jedálne; samoob-
služné reštaurácie; poskytovanie jedál a nápojov. 

(540) KOZLOVNA 
(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 304 97 

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

 
 

(210) 1070-2017 
(220) 23.4.2017 

 11 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Oblečenie; šortky (oblečenie); športové ob-

lečenie; oblečenie na voľný čas; športové tričká, 
dresy; dresy a nohavice na šport; čiapky; športo-
vé čiapky; čiapky so šiltom. 
35 - Reklamné agentúry; reklamné služby. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; telesná vý-
chova; poskytovanie zariadení na oddych a rek-
reáciu; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; pos-
kytovanie športovísk; informácie o výchove a vzde-
lávaní; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); organizovanie športových súťaží; praktický  
 
 
 

výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie semi-
nárov; tábory na športové sústredenia; kurzy tele-
sného cvičenia; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, modrá, červená, biela 
(731) OZ Stará Garda, Južná 6594/10, 911 08 Trenčín, 

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

 
 

(210) 1083-2017 
(220) 25.4.2017 

 11 (511) 33, 35, 44 
(511) 33 - Víno, ktoré vyhovuje špecifikáciám chráne-

ného označenia pôvodu „Mikulovská“ a „Morava“. 
35 - Obchodné analýzy trhu; prieskum trhu; pos-
kytovanie obchodných informácií; obchodné in-
formácie pre spotrebiteľov; pomoc pri riadení 
obchodnej a podnikateľskej činnosti; obchodný ma-
nažment; obchodné administratívne služby; rekl-
ama; marketing; podpora predaja (pre tretie oso-
by). 
44 - Informačné služby týkajúce sa poľnohospo-
dárstva. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, čierna, sivá, biela 
(731) VÍNO Mikulov, spol. s r.o., K Vápence 1675/603E, 

692 01 Mikulov, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
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(210) 1198-2017 
(220) 11.5.2017 

 11 (511) 3, 9, 35, 40 
(511) 3 - Čistiace prostriedky na okuliare. 

9 - Okuliare; rámy okuliarov; retiazky na okulia-
re; šnúrky na okuliare; puzdrá na okuliare; zväč-
šovacie sklá (optika); prístroje a nástroje pre oč-
nú optiku. 
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovar-
mi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu pros-
tredníctvom internetu. 
40 - Brúsenie; pokovovanie. 

(540) PASSION 
(731) SAGITTA Ltd., spol. s r.o., Železná 2, 619 00 

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

 
 

(210) 1202-2017 
(220) 11.5.2017 

 11 (511) 28, 41 
(511) 28 - Hry; manipulačné hry; spoločenské hry; sto-

lové hry; prístroje na hry; súčasti pre ručné elek-
tronické hry; kolesá šťastia (lotéria); stieracie 
žreby na lotériové hry; hracie automaty; hracie 
automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; 
hracie žetóny; zábavné prístroje pre použitie  
v herniach; arkádové hracie automaty. 
41 - Hazardné hry (herne); organizovanie lotérií; 
prenájom vybavenia herní; služby kasín (hazard-
né hry); prenájom kasínových hier; herne s hra-
cími automatmi (služby); videoherne. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, žltá, hnedá 
(641) 015640683, 
(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of 

ITT FUND, Alpine House, Naxxar Road, SGN9032 
San Gwann, MT; 

(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1203-2017 
(220) 10.5.2017 

 11 (511) 9, 28, 41 
(511) 9 - Počítačové hry (softvér); softvér pre počíta-

čové video hry; interaktívne počítačové progra-
my pre video hry; počítačový softvér (nahraté 
počítačové programy); počítačový softvér na 
vzdelávanie (nahraté počítačové programy); po-
čítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); po-
čítačový telefónny softvér; interaktívny počíta-
čový softvér; komunikačný softvér; počítačové 
programy; elektronické komponenty pre hracie 
automaty; kartridže na počítačové hry pre použi-
tie s elektronickými hracími prístrojmi; hudobné 
mincové automaty; bankomaty. 

 
 

28 - Hry; manipulačné hry; spoločenské hry; sto-
lové hry; prístroje na hry; súčasti pre ručné elek-
tronické hry; kolesá šťastia (lotéria); stieracie 
žreby na lotériové hry; hracie automaty; hracie 
automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; 
hracie žetóny; zábavné prístroje pre použitie  
v herniach; arkádové hracie automaty. 
41 - Hazardné hry (herne); organizovanie lotérií; 
prenájom vybavenia herní; služby kasín (hazard-
né hry); prenájom kasínových hier; herne s hra-
cími automatmi (služby); videoherne. 

(540) SMILING JOKER 
(641) 015539976, 
(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of 

ITT FUND, Alpine House, Naxxar Road, SGN9032 
San Gwann, MT; 

(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1215-2017 
(220) 5.5.2017 

 11 (511) 33, 35, 44 
(511) 33 - Víno, ktoré vyhovuje špecifikáciám chráne-

ného označenia pôvodu „Mikulovská“. 
35 - Obchodné analýzy trhu; prieskum trhu; pos-
kytovanie obchodných informácií; obchodné in-
formácie pre spotrebiteľov; pomoc pri riadení 
obchodnej a podnikateľskej činnosti; obchodný 
manažment; obchodné administratívne služby; re-
klama; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby). 
44 - Informačné služby týkajúce sa poľnohospo-
dárstva. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, sivá, červená 
(731) VÍNO Mikulov, spol. s r.o., K Vápence 1675/603E, 

692 01 Mikulov, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 1281-2017 
(220) 15.5.2017 

 11 (511) 6, 9, 11, 19, 35, 37, 42 
(511) 6 - Kovové vodovodné potrubia; kovové dosky  

a lišty na uchytenie rúrok; kovové potrubné ko-
lená; kovové objímky na potrubia; kovové potru-
bia; kovové vystužovacie materiály na potrubia; 
kovové spojovacie objímky na potrubia; kovové  
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 svorky na káble a rúry; kovové klapky na vodo-
vodné potrubia; kovové prípojky a odbočky na 
potrubia; kovové potrubia ventilačných a klima-
tizačných zariadení; kovové potrubné odbočky; 
kovové tlakové potrubia; oceľové rúrky; kovové 
rúry ústredného kúrenia; kovové rúrkové výstu-
že; kovové rúrky; kovové rúrkové spojky; kovo-
vé odkvapové rúry; kovy a ich zliatiny, rudy; ko-
vové stavebné materiály; prenosné kovové stav-
by; kovové káble a drôty okrem elektrických; 
drobný železiarsky tovar; kovové nádoby na 
skladovanie alebo prepravu tovarov; trezory; oceľ 
(surovina alebo polotovar); pásová oceľ; oceľový 
plech; hliník; bronz; kovové stožiare; kovové ty-
če; postriebrené cínové zliatiny; kovové vystužo-
vacie materiály do betónu; kovové podložky; ko-
vové krúžky; pancierové plechy; kovové reťaze; 
kovové kostry stavieb; chróm; klince; kovové 
stĺpy pre stavebníctvo; kovové vodiace lišty; ko-
vové lišty; drôt; meď (surovina alebo polotovar); 
kovové potrubné kolená; kovové rohové lišty 
striech; železo (surovina alebo polotovar); liatina 
(surovina alebo polotovar); pásové železo; kova-
nia pre stavebníctvo; mosadz (surovina alebo po-
lotovar); kovové lišty; kovy (suroviny alebo po-
lotovary); kovové plášte budov (stavebníctvo); 
kovové žľaby pre stavebníctvo; kovové stĺpy; 
kovové stropy; kovové obklady pre stavebníctvo; 
kovové škridly; olovo (surovina alebo poloto-
var); zinok; kovové nosníky; kovové nádrže; ko-
vové ventily (nie časti strojov); kovové sochy; ti-
tán; kovové strechy; volfrám; kovové potrubia; 
objímky, prstence; oceľové stavebné konštrukcie; 
alobal (hliníková fólia); kovové vystužovacie 
materiály na potrubia; kovové vystužovacie ma-
teriály pre stavebníctvo; kovové umelecké diela; 
kovové rošty; kovové rímsy; kovové poklopy; 
kovové strešné krytiny; kovové odkvapové rúry; 
kovové rebríky; cín; staniol; plech; oceľové laná; 
kovové prefabrikované domy (súbory dielcov); 
kovové strechy so zabudovanými solárnymi 
článkami; kovové plášte pre stavebníctvo; kovo-
vé výlisky pre stavebníctvo. 
9 - Počítačový softvér na diaľkové ovládanie vy-
kurovacích systémov (nahraté počítačové prog-
ramy); sťahovateľné softvérové aplikácie pre 
smartfóny; sťahovateľné softvérové aplikácie pre 
smartfóny na ďiaľkové ovládanie vykurovacích 
systémov; počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); regulačné počítačové programy (na-
hraté); regulátory pre vykurovacie systémy (elek-
trotechnika); monitorovacie počítačové programy; 
počítačové operačné programy (nahraté); počíta-
čové programy (sťahovateľné); skenery (zariade-
nia na spracovanie údajov); optické senzory; sen-
zory (meracie prístroje) nie na lekárske použitie; 
časti a súčasti optických meracích prístrojov; čas-
ti a súčasti optických elektronických prístrojov; 
optické prístroje a nástroje; počítačové softvéro-
vé aplikácie (sťahovateľné); elektronické publi-
kácie (sťahovateľné); zvukové signálne zariade-
nia; elektronické informačné tabule; elektronické 
reklamné tabule; počítače; počítacie stroje; digi-
tálne počítadlá (totalizátory); zariadenia na za-
znamenávanie vzdialenosti; otáčkomery; počíta-
čové pamäte; periférne zariadenia počítačov; 
pamäťové karty zariadení na videohry; počítačo-
vé rozhrania; zariadenia na spracovanie údajov;  
 

procesory (centrálne procesorové jednotky); no-
tebooky (prenosné počítače); počítačový hardvér; 
monitory (počítačový hardvér); počítačové tla-
čiarne; diaľkové ovládače; audiovizuálne vyučo-
vacie prístroje; elektronické perá (vizuálne zob-
razovacie zariadenia); čítacie zariadenia (zaria-
denia na spracovanie údajov); optické čítacie za-
riadenia; magnetické disky; optické disky; optic-
ké kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; USB kľúče; prehrávače 
kompaktných diskov; vysielače elektronických 
signálov; vedecké, námorné, geodetické, fotogra-
fické, kinematografické, signalizačné, kontrolné, 
záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje; prí-
stroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, pre-
nos alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov. 
11 - Výhrevné akumulátory; zariadenia na osvie-
ženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; 
teplovzdušné rúry; teplovodné rúry na účely sá-
lavých vykurovacích systémov; studenovodné rú-
ry na účely chladiacich systémov; filtre do klima-
tizácií; medziprehrievače vzduchu; ohrievače 
vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na 
filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; 
prístroje na teplovzdušný kúpeľ; zapaľovače na 
zapaľovanie plynu; ohrievače vody (bojlery); 
bojlery (nie časti strojov); radiátorové uzávery; 
radiátorové uzávery; ohrievače vody; kotly na 
pranie; ventilátory (klimatizácia); vykurovacie 
telesá; kohútiky a kohúty na potrubia; regenerá-
tory tepla; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie 
zariadenia; zariadenia na teplovodné kúrenie; 
výhrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích za-
riadení; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, 
tekutými alebo plynnými palivami; elektrické 
vykurovacie telesá; radiátory ústredného kúrenia; 
zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kú-
renia; vyhrievacie telesá; komínové rúry, dymo-
vody; komínové dúchadlá, ventilátory; klimati-
začné prístroje; výmenníky tepla (nie časti stro-
jov); elektrické radiátory; odparovače; kachle; 
prenosné vyhne; pece a piecky okrem laboratór-
nych; rošty do pecí; kozuby; pecové popolníky; 
chladiace zariadenia a stroje; práčky plynu (skrub-
re) (časti plynových zariadení); plynové horáky; 
plynové bojlery; parné kotly (nie časti strojov); 
ionizátory na úpravu vzduchu a vody; radiátory 
(na kúrenie); olejové horáky; vzduchové ventily 
na parné vykurovacie telesá; chladiace zariadenia 
a stroje; teplovodné vykurovacie prístroje; chla-
diace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prí-
stroje a zariadenia; dymové klapky (vykurova-
nie); príslušenstvo na reguláciu vodných alebo 
plynových zariadení a na vodovodné alebo ply-
nové potrubia; bezpečnostné zariadenia na vodné 
alebo plynové zariadenia a na vodovodné alebo 
plynové potrubia; špirály (časti destilačných, 
ohrievacích a ochladzovacích zariadení); ventilá-
tory (časti vetracích zariadení); vetracie zariade-
nia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na ply-
nové potrubia; parné akumulátory; prístroje a za-
riadenia na zmäkčovanie vody; držiaky plyno-
vých horákov; regulačné a bezpečnostné zariade-
nia na plynové prístroje; kotlové rúry vykurova-
cích kotlov; tepelné čerpadlá; solárne kolektory 
na ohrev vody a vykurovanie; solárne pece; prí- 
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vodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským 
kotlom; podstavce násypníkov pecí; výhrevné že-
raviace vlákna; plynové kondenzátory (nie časti 
strojov); expanzné nádrže na ústredné vykurova-
nie; elektrické ventilátory (stolové); termostatic-
ké ventily (časti ústredného kúrenia). 
19 - Nekovové vodovodné potrubia; nekovové 
dosky a lišty na uchytenie rúrok; vodovodné ven-
tily (nekovové, nie plastové); odbočky, prípojky 
potrubia (nekovové); nekovové tlakové potrubia; 
nekovové ventilačné a klimatizačné potrubia; ne-
kovové odkvapové rúry; kameninové rúry; neko-
vové neohybné rúry pre stavebníctvo; komínové 
rúry (nekovové); klapky, ventily drenážnych rú-
rok (okrem kovových a plastových); lišty (neko-
vové); dosky, latky; stropy, stropné dosky (neko-
vové); podlahové dosky (nekovové); nekovové 
stavebné materiály; asfalt, smola a bitúmeny; ne-
kovové prenosné stavby; nekovové pomníky; 
dechtová lepenka (stavebníctvo); strešné šindle; 
betón; dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betó-
nu; cement; smola, živica; tehly; nekovové strešné 
odkvapové žľaby; asfaltová lepenka pre staveb-
níctvo; šamot; stavebné konštrukcie (nekovové); 
sadra; ohňovzdorné cementové omietky; rímsy 
(nekovové); strešné uholníky (nekovové); strešné 
krytiny (nekovové); bitúmenové pokrývacie vrst-
vy na strechy; lešenia (nekovové); podpery (ne-
kovové); hlina; štrk; nekovové striešky (staveb-
níctvo); stožiare (nekovové); omietky (stavebný 
materiál); vonkajšie plášte budov (nekovové); 
stavebné obklady stien a priečok (nekovové); ty-
če, žrde, bidlá; stavebný kameň; stavebné obkla-
dové materiály (nekovové); škridly (nekovové); 
strechy (nekovové); decht; terakota; dosky, latky; 
nekovové vystužovacie materiály pre stavebníc-
tvo; konštrukčné materiály (nekovové); nekovo-
vé stĺpy; kamenné, betónové alebo mramorové 
sošky; umelecké diela z kameňa, betónu a mra-
moru; klapky, ventily drenážnych rúrok (okrem 
kovových a plastových); nekovové stavebné pa-
nely; strechy so solárnymi článkami (nekovové); 
žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; ne-
kovové prefabrikované domy (súbor dielcov); 
nekovové škridly; nekovové protipožiarne dvere; 
nekovové piliere pre stavebníctvo. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
softvérom na diaľkové ovládanie vykurovacích  
a chladiacich systémov, so zariadeniami, súčas-
ťami a príslušenstvom vykurovacích a klimati-
začných systémov a vzduchotechniky, a s ostat-
nými tovarmi uvedenými v triedach 6, 9, 11 a 19 
tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby so softvérom na diaľkové ovládanie vyku-
rovacích a chladiacich systémov, so zariadenia-
mi, súčasťami a príslušenstvom vykurovacích  
a klimatizačných systémov a vzduchotechniky,  
a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 6, 9, 
11 a 19 tohto zoznamu prostredníctvom internet; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvá-
dzanie tovaru; spracovanie textov; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; správa počítačových súborov; admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov);  
 

fakturácie; zostavovanie štatistík; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); zásielkové reklamné služby; 
subdodávateľské služby (obchodné služby); zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; aktuali-
zácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; podpora predaja 
(pre tretie osoby); služby porovnávania cien; mar-
keting; reklama; vydávanie reklamných textov; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; televízna reklama; rozhlasová reklama; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prie-
skum trhu; podpora predaja (pre tretie osoby); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; optimalizácia obchodovania 
na webových stránkach; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; on line pos-
kytovanie obchodného priestoru pre nákupcov  
a predajcov tovarov a služieb; rozširovanie rek-
lamných oznamov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; organizovanie obchodných alebo rek-
lamných výstav; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; lepenie plagátov; prená-
jom reklamných plôch; prenájom reklamných 
materiálov; obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triedach 35 a 37 tohto zoznamu; kance-
lárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; posky-
tovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 
37 - Inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; 
inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; in-
štalácie a opravy vzduchotechnických zariadení; 
inštalácie a opravy chladiacich zariadení; pora-
denstvo v oblasti inštalácie a opráv vykurovacích 
zariadení, klimatizačných zariadení, vzduchotech-
nických zariadení a chladiacich zariadení; čiste-
nie a opravy kotlov; opravy púmp a čerpadiel; in-
štalácia, údržba a opravy strojov; inštalovanie  
a opravy elektrických spotrebičov; údržba a opra-
vy horákov; klampiarstvo a inštalatérstvo; čiste-
nie komínov; inštalácie a opravy pecí; inštalácie 
a opravy požiarnych hlásičov; informácie o opra-
vách vykurovacích a klimatizačných zariadení; opra-
vy opotrebovaných alebo poškodených strojov. 
42 - Navrhovanie vykurovacích systémov na mie-
ru (pre tretie osoby); navrhovanie klimatizačných 
systémov na mieru (pre tretie osoby); navrhova-
nie vzduchotechnických systémov na mieru (pre 
tretie osoby); navrhovanie chladiacich systémov 
na mieru (pre tretie osoby); vypracovanie staveb-
ných výkresov; technický výskum; architektonic-
ké poradenstvo; priemyselné dizajnérstvo; skúš-
ky materiálov; štúdie technických projektov; in-
žinierska činnosť; tvorba softvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti ná-
vrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiava-
nie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových 
výrobkov (pre zákazníkov); obnovovanie počíta-
čových databáz; údržba počítačového softvéru; 
analýzy počítačových systémov; expertízy (inži-
nierske práce); návrh počítačových systémov; in-
štalácia počítačového softvéru; poradenstvo v ob- 
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lasti počítačových programov; poradenstvo v ob-
lasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany 
životného prostredia; diaľkové monitorovanie po-
čítačových systémov; energetické audity; posky-
tovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
poradenstvo v oblasti informačných technológií; 
vedecký výskum; zálohovanie údajov mimo pra-
coviska; technologické poradenstvo; technické pí-
sanie; navrhovanie interiérov. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) Wolf Slovenská republika s. r. o., Galvaniho 7, 

821 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 1282-2017 
(220) 15.5.2017 

 11 (511) 6, 9, 11, 19, 35, 37, 42 
(511) 6 - Kovové vodovodné potrubia; kovové dosky  

a lišty na uchytenie rúrok; kovové potrubné ko-
lená; kovové objímky na potrubia; kovové potru-
bia; kovové vystužovacie materiály na potrubia; 
kovové spojovacie objímky na potrubia; kovové 
svorky na káble a rúry; kovové klapky na vodo-
vodné potrubia; kovové prípojky a odbočky na 
potrubia; kovové potrubia ventilačných a klima-
tizačných zariadení; kovové potrubné odbočky; 
kovové tlakové potrubia; oceľové rúrky; kovové 
rúry ústredného kúrenia; kovové rúrkové výstu-
že; kovové rúrky; kovové rúrkové spojky; kovo-
vé odkvapové rúry; kovy a ich zliatiny, rudy; ko-
vové stavebné materiály; prenosné kovové stav-
by; kovové káble a drôty okrem elektrických; 
drobný železiarsky tovar; kovové nádoby na skla-
dovanie alebo prepravu tovarov; trezory; oceľ 
(surovina alebo polotovar); pásová oceľ; oceľový 
plech; hliník; bronz; kovové stožiare; kovové ty-
če; postriebrené cínové zliatiny; kovové vystužo-
vacie materiály do betónu; kovové podložky; ko-
vové krúžky; pancierové plechy; kovové reťaze; 
kovové kostry stavieb; chróm; klince; kovové 
stĺpy pre stavebníctvo; kovové vodiace lišty; ko-
vové lišty; drôt; meď (surovina alebo polotovar); 
kovové potrubné kolená; kovové rohové lišty 
striech; železo (surovina alebo polotovar); liatina 
(surovina alebo polotovar); pásové železo; kova-
nia pre stavebníctvo; mosadz (surovina alebo po-
lotovar); kovové lišty; kovy (suroviny alebo po-
lotovary); kovové plášte budov (stavebníctvo); 
kovové žľaby pre stavebníctvo; kovové stĺpy; 
kovové stropy; kovové obklady pre stavebníctvo; 
kovové škridly; olovo (surovina alebo poloto-
var); zinok; kovové nosníky; kovové nádrže; ko-
vové ventily (nie časti strojov); kovové sochy; ti-
tán; kovové strechy; volfrám; kovové potrubia;  
 

 objímky, prstence; oceľové stavebné konštrukcie; 
alobal (hliníková fólia); kovové vystužovacie 
materiály na potrubia; kovové vystužovacie ma-
teriály pre stavebníctvo; kovové umelecké diela; 
kovové rošty; kovové rímsy; kovové poklopy; 
kovové strešné krytiny; kovové odkvapové rúry; 
kovové rebríky; cín; staniol; plech; oceľové laná; 
kovové prefabrikované domy (súbory dielcov); 
kovové strechy so zabudovanými solárnymi 
článkami; kovové plášte pre stavebníctvo; kovo-
vé výlisky pre stavebníctvo. 
9 - Počítačový softvér na diaľkové ovládanie vy-
kurovacích systémov (nahraté počítačové prog-
ramy); sťahovateľné softvérové aplikácie pre 
smartfóny; sťahovateľné softvérové aplikácie pre 
smartfóny na ďiaľkové ovládanie vykurovacích 
systémov; počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); regulačné počítačové programy (na-
hraté); regulátory pre vykurovacie systémy (elek-
trotechnika); monitorovacie počítačové progra-
my; počítačové operačné programy (nahraté); 
počítačové programy (sťahovateľné); skenery 
(zariadenia na spracovanie údajov); optické sen-
zory; senzory (meracie prístroje) nie na lekárske 
použitie; časti a súčasti optických meracích prí-
strojov; časti a súčasti optických elektronických 
prístrojov; optické prístroje a nástroje; počítačo-
vé softvérové aplikácie (sťahovateľné); elektro-
nické publikácie (sťahovateľné); zvukové signál-
ne zariadenia; elektronické informačné tabule; 
elektronické reklamné tabule; počítače; počítacie 
stroje; digitálne počítadlá (totalizátory); zariade-
nia na zaznamenávanie vzdialenosti; otáčkomery; 
počítačové pamäte; periférne zariadenia počíta-
čov; pamäťové karty zariadení na videohry; počí-
tačové rozhrania; zariadenia na spracovanie úda-
jov; procesory (centrálne procesorové jednotky); 
notebooky (prenosné počítače); počítačový hard-
vér; monitory (počítačový hardvér); počítačové 
tlačiarne; diaľkové ovládače; audiovizuálne vyu-
čovacie prístroje; elektronické perá (vizuálne zob-
razovacie zariadenia); čítacie zariadenia (zaria-
denia na spracovanie údajov); optické čítacie za-
riadenia; magnetické disky; optické disky; optic-
ké kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; USB kľúče; prehrávače 
kompaktných diskov; vysielače elektronických sig-
nálov; vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 
kinematografické, signalizačné, kontrolné, zách-
ranné a vyučovacie prístroje a nástroje; prístroje 
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektric-
kého prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos alebo 
reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov. 
11 - Výhrevné akumulátory; zariadenia na osvie-
ženie vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; 
teplovzdušné rúry; teplovodné rúry na účely sá-
lavých vykurovacích systémov; studenovodné rú-
ry na účely chladiacich systémov; filtre do klima-
tizácií; medziprehrievače vzduchu; ohrievače vzdu-
chu; klimatizačné zariadenia; zariadenia na fil-
trovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; prí-
stroje na teplovzdušný kúpeľ; zapaľovače na za-
paľovanie plynu; ohrievače vody (bojlery); bojle-
ry (nie časti strojov); radiátorové uzávery; radiá-
torové uzávery; ohrievače vody; kotly na pranie; 
ventilátory (klimatizácia); vykurovacie telesá; 
kohútiky a kohúty na potrubia; regenerátory tepla;  
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vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; 
zariadenia na teplovodné kúrenie; výhrevné kot-
ly; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; vy-
kurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými 
alebo plynnými palivami; elektrické vykurovacie 
telesá; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače 
vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; vy-
hrievacie telesá; komínové rúry, dymovody; ko-
mínové dúchadlá, ventilátory; klimatizačné prí-
stroje; výmenníky tepla (nie časti strojov); elek-
trické radiátory; odparovače; kachle; prenosné 
vyhne; pece a piecky okrem laboratórnych; rošty 
do pecí; kozuby; pecové popolníky; chladiace za-
riadenia a stroje; práčky plynu (skrubre) (časti 
plynových zariadení); plynové horáky; plynové 
bojlery; parné kotly (nie časti strojov); ionizátory 
na úpravu vzduchu a vody; radiátory (na kúre-
nie); olejové horáky; vzduchové ventily na parné 
vykurovacie telesá; chladiace zariadenia a stroje; 
teplovodné vykurovacie prístroje; chladiace prí-
stroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a za-
riadenia; dymové klapky (vykurovanie); príslu-
šenstvo na reguláciu vodných alebo plynových 
zariadení a na vodovodné alebo plynové potru-
bia; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo ply-
nové zariadenia a na vodovodné alebo plynové 
potrubia; špirály (časti destilačných, ohrievacích 
a ochladzovacích zariadení); ventilátory (časti vet-
racích zariadení); vetracie zariadenia; regulačné  
a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; 
parné akumulátory; prístroje a zariadenia na 
zmäkčovanie vody; držiaky plynových horákov; 
regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové 
prístroje; kotlové rúry vykurovacích kotlov; te-
pelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev vody 
a vykurovanie; solárne pece; prívodné zariadenia 
ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; pod-
stavce násypníkov pecí; výhrevné žeraviace 
vlákna; plynové kondenzátory (nie časti strojov); 
expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; elek-
trické ventilátory (stolové); termostatické ventily 
(časti ústredného kúrenia). 
19 - Nekovové vodovodné potrubia; nekovové 
dosky a lišty na uchytenie rúrok; vodovodné ven-
tily (nekovové, nie plastové); odbočky, prípojky 
potrubia (nekovové); nekovové tlakové potrubia; 
nekovové ventilačné a klimatizačné potrubia; ne-
kovové odkvapové rúry; kameninové rúry; neko-
vové neohybné rúry pre stavebníctvo; komínové 
rúry (nekovové); klapky, ventily drenážnych rú-
rok (okrem kovových a plastových); lišty (neko-
vové); dosky, latky; stropy, stropné dosky (neko-
vové); podlahové dosky (nekovové); nekovové sta-
vebné materiály; asfalt, smola a bitúmeny; neko-
vové prenosné stavby; nekovové pomníky; dech-
tová lepenka (stavebníctvo); strešné šindle; be-
tón; dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; 
cement; smola, živica; tehly; nekovové strešné 
odkvapové žľaby; asfaltová lepenka pre staveb-
níctvo; šamot; stavebné konštrukcie (nekovové); 
sadra; ohňovzdorné cementové omietky; rímsy 
(nekovové); strešné uholníky (nekovové); strešné 
krytiny (nekovové); bitúmenové pokrývacie vrs-
tvy na strechy; lešenia (nekovové); podpery (ne-
kovové); hlina; štrk; nekovové striešky (staveb-
níctvo); stožiare (nekovové); omietky (stavebný 
materiál); vonkajšie plášte budov (nekovové); 
stavebné obklady stien a priečok (nekovové); ty- 
 

če, žrde, bidlá; stavebný kameň; stavebné obkla-
dové materiály (nekovové); škridly (nekovové); 
strechy (nekovové); decht; terakota; dosky, latky; 
nekovové vystužovacie materiály pre stavebníc-
tvo; konštrukčné materiály (nekovové); nekovo-
vé stĺpy; kamenné, betónové alebo mramorové 
sošky; umelecké diela z kameňa, betónu a mra-
moru; klapky, ventily drenážnych rúrok (okrem 
kovových a plastových); nekovové stavebné pa-
nely; strechy so solárnymi článkami (nekovové); 
žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; ne-
kovové prefabrikované domy (súbor dielcov); ne-
kovové škridly; nekovové protipožiarne dvere; 
nekovové piliere pre stavebníctvo. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
softvérom na diaľkové ovládanie vykurovacích  
a chladiacich systémov, so zariadeniami, súčas-
ťami a príslušenstvom vykurovacích a klimati-
začných systémov a vzduchotechniky, a s ostat-
nými tovarmi uvedenými v triedach 6, 9, 11 a 19 
tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby so softvérom na diaľkové ovládanie vyku-
rovacích a chladiacich systémov, so zariadeniami, 
súčasťami a príslušenstvom vykurovacích a kli-
matizačných systémov a vzduchotechniky, a s os-
tatnými tovarmi uvedenými v triedach 6, 9, 11  
a 19 tohto zoznamu prostredníctvom internet; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvá-
dzanie tovaru; spracovanie textov; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; správa počítačových súborov; admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodné alebo podnikové audity (revízia úč-
tov); fakturácie; zostavovanie štatistík; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); zásielkové reklamné služ-
by; subdodávateľské služby (obchodné služby); 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; ak-
tualizácia a údržba údajov v počítačových data-
bázach; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; podpora predaja 
(pre tretie osoby); služby porovnávania cien; 
marketing; reklama; vydávanie reklamných textov; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; televízna reklama; rozhlasová reklama; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; pries-
kum trhu; podpora predaja (pre tretie osoby); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; optimalizácia obchodovania 
na webových stránkach; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; on line pos-
kytovanie obchodného priestoru pre nákupcov  
a predajcov tovarov a služieb; rozširovanie re-
klamných oznamov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; lepenie plagátov; prená-
jom reklamných plôch; prenájom reklamných 
materiálov; obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triedach 35 a 37 tohto zoznamu; kance-
lárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; posky-
tovanie rád a informácií o uvedených službách  
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prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 
37 - Inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; 
inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; in-
štalácie a opravy vzduchotechnických zariadení; 
inštalácie a opravy chladiacich zariadení; pora-
denstvo v oblasti inštalácie a opráv vykurovacích 
zariadení, klimatizačných zariadení, vzduchotech-
nických zariadení a chladiacich zariadení; čiste-
nie a opravy kotlov; opravy púmp a čerpadiel; in-
štalácia, údržba a opravy strojov; inštalovanie  
a opravy elektrických spotrebičov; údržba a op-
ravy horákov; klampiarstvo a inštalatérstvo; čis-
tenie komínov; inštalácie a opravy pecí; inštalá-
cie a opravy požiarnych hlásičov; informácie  
o opravách vykurovacích a klimatizačných zaria-
dení; opravy opotrebovaných alebo poškodených 
strojov. 
42 - Navrhovanie vykurovacích systémov na mie-
ru (pre tretie osoby); navrhovanie klimatizačných 
systémov na mieru (pre tretie osoby); navrhova-
nie vzduchotechnických systémov na mieru (pre 
tretie osoby); navrhovanie chladiacich systémov 
na mieru (pre tretie osoby); vypracovanie staveb-
ných výkresov; technický výskum; architektonické 
poradenstvo; priemyselné dizajnérstvo; skúšky 
materiálov; štúdie technických projektov; inži-
nierska činnosť; tvorba softvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti ná-
vrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiava-
nie počítačového softvéru; výskum a vývoj no-
vých výrobkov (pre zákazníkov); obnovovanie 
počítačových databáz; údržba počítačového soft-
véru; analýzy počítačových systémov; expertízy 
(inžinierske práce); návrh počítačových systé-
mov; inštalácia počítačového softvéru; poraden-
stvo v oblasti počítačových programov; poraden-
stvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti 
ochrany životného prostredia; diaľkové monito-
rovanie počítačových systémov; energetické au-
dity; poskytovanie softvéru prostredníctvom in-
ternetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informač-
ných technológií; vedecký výskum; zálohovanie 
údajov mimo pracoviska; technologické poraden-
stvo; technické písanie; navrhovanie interiérov. 

(540) gabotherm 
(731) Wolf Slovenská republika s. r. o., Galvaniho 7, 

821 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 1288-2017 
(220) 16.5.2017 

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

tačové programy (sťahovateľné); počítačové soft-
vérové aplikácie (sťahovateľné); magnetické no-
siče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvu-
kových nahrávok; diapozitívy (fotografia); zob-
razovacie dosky (fotografia); DVD disky; CD 
disky; audiovizuálne kompaktné disky; magne-
tické disky; optické kompaktné disky; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačo-
vé operačné programy (nahraté); počítačové hry 
(softvér); sťahovateľné zvonenia do mobilných 
telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťaho- 
 

 vateľné obrazové súbory; zariadenia na spraco-
vanie údajov; MP3 prehrávače; USB kľúče; pre-
nosné multimediálne prehrávače; premietacie 
prístroje; premietacie plochy, plátna; diapozitívy 
(fotografia); informácie, údaje a databázy nahraté 
na elektronických, magnetických alebo optických 
nosičoch; informácie, údaje a databázy v elektro-
nických, dátových a telekomunikačných sieťach 
(sťahovateľné); svetelné tabule; neónové rekla-
my; elektronické informačné tabule; spojovacie 
prvky (vybavenie zariadení na spracovanie úda-
jov); obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; 
audiovizuálne vyučovacie prístroje. 
16 - Časopisy (periodiká); noviny; tlačoviny; 
osvedčenia (tlačené materiály); reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové ale-
bo kartónové vývesné tabule; plagáty; papierové 
alebo lepenkové pútače; tlačené publikácie; kata-
lógy; obežníky; databázy na papierových nosi-
čoch; mapy; komiksy; nákresy; spevníky; časové 
rozvrhy (tlačoviny); lístky; tlačené vstupenky 
(lístky); letáky; papier; kartón, lepenka; papiero-
vé zástavky; šablóny na kreslenie a maľovanie; 
šablóny na vymazávanie; papierové obrúsky (pre-
stieranie); papierové obrusy; papierové utierky; 
papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; plastové bublinové fólie (na balenie); baliaci 
papier; škrobové obalové materiály; lepenkové 
alebo papierové škatule; lepenkové alebo papie-
rové obaly na fľaše; papierové podložky pod po-
háre; papierové filtre na kávu; samolepky pre 
domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky 
(papiernický tovar); lepidlá na kancelárske pou-
žitie alebo pre domácnosť; papierové alebo le-
penkové etikety; fotografie (tlačoviny); papier-
nický tovar; písacie potreby; albumy; pohľadni-
ce; blahoprajné pohľadnice; grafické zobrazenia; 
tlačené reklamné materiály; podložky na písanie; 
skicáre; záložky do kníh; knihy; brožované kni-
hy; brožúry; tlačivá (formuláre); ročenky; kalen-
dáre; príručky; prospekty; pečiatky; pečate; zo-
raďovače, šanóny (na voľné listy); poznámkové 
zošity; hárky papiera; obálky (papiernický tovar); 
obálky na dokumenty (papiernický tovar); kance-
lárske potreby okrem nábytku; kancelárske pot-
reby použité ako reklamné alebo darčekové pred-
mety; spisové obaly (papiernický tovar); písacie 
súpravy (papiernický tovar); perá (kancelárske 
potreby); násadky na perá; obaly na doklady; ta-
bule na zapichovanie oznamov; stojany na foto-
grafie; stojany na perá a ceruzky; knihárske stro-
je a prístroje (kancelárske potreby); obtlačky; 
grafické vzory (tlačoviny); obrazy (maľby) zará-
mované alebo nezarámované; chromolitografy (po-
lygrafia); písmená (tlačiarenské typy); číslice (tla-
čiarenské typy); laminovačky na dokumenty (kan-
celárske potreby); skartovačky (kancelárske pot-
reby). 
35 - Reklama; reklamné služby; on-line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; aktualizova-
nie reklamných materiálov; navrhovanie reklam-
ných materiálov; vydávanie reklamných textov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prehľad 
tlače (výstrižkové služby); prenájom reklamných 
materiálov; prenájom bilbordov; prenájom reklam-
ných plôch; prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách; rozhlasová reklama; televíz- 
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na reklama; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; podpora predaja (pre 
tretie osoby); dražby; telemarketingové služby; 
marketing; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; odborné ob-
chodné poradenstvo; služby porovnávania cien; 
obchodná administratíva; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; zostavovanie 
štatistík; zostavovanie (kompilácia) matematic-
kých údajov; grafická úprava tlačovín na reklam-
né účely; prenájom fotokopírovacích strojov; pre-
nájom kancelárskych strojov a zariadení; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom; prepisovanie správ (kancelárske prá-
ce); zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; správa počítačových súborov; pries-
kum trhu; prieskum verejnej mienky; služby pred-
plácania novín a časopisov (pre tretie osoby); 
predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie 
osoby); vyhľadávanie sponzorov; komerčné in-
formačné kancelárie; reklamné agentúry; zásiel-
kové reklamné služby; on line poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; optimalizácia 
internetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
dach 35, 38 a 41 tohto zoznamu; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tlačovinami, s časo-
pismi, s novinami, s CD a s DVD diskami a s os-
tatnými tovarmi zahrnutým v triedach 9 a 16 toh-
to zoznamu; prenájom predajných stánkov; pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; organizovanie módnych pre-
hliadok na podporu predaja; poskytovanie rád  
a informácií o službách uvedených v triede 35 
tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu alebo verbálne. 
38 - Spravodajské kancelárie; telekomunikačné 
služby; kontinuálny prenos dát (streaming); elek-
tronická pošta; on line posielanie pohľadníc; fa-
xové prenosy; hlasová odkazová služba; informá-
cie v oblasti telekomunikácií; prenos elektronic-
kých tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných 
dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrá-
tane internetu a/alebo intranetu; prenos informá-
cií prostredníctvom internete; poskytovanie prie-
storu na diskusiu na internete; komunikácia pros-
tredníctvom počítačových terminálov; elektronic-
ké zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); 
služby vstupu do telekomunikačných sietí (sme-
rovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; vi-
deokonferenčné služby; telefonická komuniká-
cia; komunikácia prostredníctvom optických sie-
tí; poskytovanie diskusných fór on line; poskyto-
vanie prístupu do databáz; poskytovanie teleko-
munikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov  
 

na telenákupy; poskytovanie užívateľského prí-
stupu do svetovej počítačovej siete; prenos digi-
tálnych súborov; posielanie správ; prenos správ  
a obrazových informácií pomocou počítača; pre-
nájom telekomunikačných prístrojov; prenájom 
prístrojov na prenos správ; prenos signálu pros-
tredníctvom satelitu; rozhlasové vysielanie; tele-
vízne vysielanie; bezdrôtové vysielanie; výzvy 
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými 
komunikačnými prostriedkami); poskytovanie rád 
a informácii o službách uvedených v triede 38 
tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu alebo verbálne. 
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných perio-
dických a neperiodických publikácií (okrem re-
klamných); on line vydávanie elektronických kníh, 
novín a časopisov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); on line poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie 
videozáznamov (bez možnosti kopírovania); vy-
dávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); zalamovanie textov (nie na reklamné úče-
ly); informácie o možnostiach zábavy; informá-
cie o možnostiach rekreácie; informácie o vý-
chove a vzdelávaní; organizovanie hier, zábavy 
(nie na reklamné účely); organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie a vedenie seminárov; školenia; 
koučovanie (školenie); praktický výcvik (ukážky); 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba); organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; plánovanie a organizovanie večier-
kov; organizovanie plesov; organizovanie špor-
tových súťaží; organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; orga-
nizovanie vzdelávacích kurzov; korešpondenčné 
vzdelávacie kurzy; vyučovanie; vzdelávanie; po-
radenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy 
a vzdelávania); zábava; organizovanie módnych 
prehliadok na zábavné účely; organizovanie sú-
ťaží krásy; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); poskytovanie zariadení na oddych a rek-
reáciu; výchovno-zábavné klubové služby; služ-
by estrádnych umelcov; kultúrna činnosť; pro-
dukcia filmov (nie reklamných); fotografické re-
portáže; fotografovanie; reportérske služby; re-
zervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; pre-
mietanie kinematografických filmov; tábory na 
športové sústredenia; služby poskytované prázd-
ninovými tábormi (zábava); poskytovanie rád  
a informácií o službách uvedených v triede 41 
tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, modrá 
(731) MAGURA PRESS, s.r.o., Budovateľská 506/2, 

059 16 Hranovnica, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(210) 1290-2017 
(220) 17.5.2017 

 11 (511) 16, 21, 25, 32, 33, 35, 41, 43 
(511) 16 - Blahoželania; kalendáre; kancelárske potre-

by okrem nábytku; katalógy; letáky; obaly na 
fľaše z papieru alebo lepenky; obežníky; časopi-
sy (periodiká); papierové plagáty; papierové zá-
stavy; papierové etikety; papierové podložky pod 
poháre; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové obrusy; papierové vlajky; plagáty; papiero-
vé podložky na stôl (anglické prestieranie); pa-
pierové podložky pod riad; podložky pod pivné 
poháre; pútače z papiera alebo lepenky; prospek-
ty; stolové prestieranie z papiera; písacie potreby; 
nástroje na písanie; tlačoviny; tlačené publikácie; 
ceruzky; zápisníky (papiernický tovar); papiero-
vé alebo lepenkové etikety. 
21 - Džbány; formy na ľadové kocky; hrnčeky; 
jedálenské súpravy (riad); karafy; korbele; fľaše; 
misy (misky); kuchynský riad na podávanie je-
dál; vedierka na ľad; poháre, šálky, hrnčeky na 
pitie; sklenené nádoby na pivo; otvárače na fľaše 
(elektrické i neelektrické); papierové alebo plas-
tové poháre; papierové taniere; tanieriky pod šál-
ky; tanieriky pod poháre; podnosy (tácne), nie 
papierové alebo textilné; prestieranie na stolova-
nie okrem textilného a papierového; poháre; dr-
žiaky na jedálne lístky; stojany na obrúsky; jedá-
lenské súpravy (riad); taniere; šálky; hrnčeky; 
šejkre; džbány; jednorazové taniere; vázy; vývrt-
ky (elektrické i neelektrické); papierové podnosy 
pre domácnosť. 
25 - Čiapky; kabáty; nohavice; kombinézy (oble-
čenie); košele; košele s krátkym rukávom; kravaty; 
obuv; odevy; opasky na peniaze (časti odevov); 
pružné pásky na gamaše; opasky (časti odevov); 
pokrývky hlavy; pulóvre; saká (odevy); športové 
tričká, dresy; svetre; vrchné ošatenie; zvrchníky; 
šatky, šály; tričká; uniformy; vesty; zástery (odevy). 
32 - Chmeľové výťažky na výrobu piva; pivové 
koktaily; limonády; minerálne vody (nápoje); muš-
ty; nealkoholické koktaily; nealkoholické nápoje; 
nealkoholický cider; nekvasený hroznový mušt; 
ovocné džúsy; perlivé vody (nápoje); pivná mla-
dinka; pivo; sirupy na prípravu limonád; sirupy 
na prípravu nápojov; sladina (výluh sladu); sla-
dové pivo; vody (nápoje); zázvorové pivo; zele-
ninové šťavy (nápoje). 
33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; al-
koholické nápoje okrem piva; liehové esencie; 
alkoholové výťažky; aperitívy; cider; destilované 
nápoje; digestíva (likéry a liehoviny); koktaily; 
liehoviny; likéry; víno. 
35 - Aktualizovanie reklamných materiálov; cie-
lené zasielanie reklamných materiálov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; 
navrhovanie reklamných materiálov; poskytova-
nie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; re-
klama; rozhlasovaná reklama; vzťahy s verejnos-
ťou; telemarketingové služby; televízna reklama; 
lepenie plagátov; vydávanie reklamných textov; 
tvorba reklamných filmov; sprostredkovanie pod-
pory predaja; sprostredkovanie reklamy. 
 
 
 

41 - Diskotéky (služby); výchovno-zábavné klu-
bové služby; plánovanie a organizovanie večier-
kov; organizovanie a vedenia koncertov; organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie workshopov; organizovanie estrád (mana-
žérske služby); organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží; organizovanie športových 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; herne s hracími automatmi (služ-
by); služby kasín (hazardné hry); poskytovanie 
zariadení na oddych a rekreáciu; nočné kluby 
(zábava); vzdelávanie; zábava. 
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); 
hotelierske služby; samoobslužné jedálne; závod-
né jedálne; kaviarne; motely (služby); penzióny; 
požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prená-
jom prechodného ubytovania; požičiavanie stoli-
čiek, stolov, obrusov, nápojového skla; poskyto-
vanie pozemkov pre kempingy; reštauračné (stra-
vovacie) služby; samoobslužné jedálne; samoob-
služné reštaurácie; poskytovanie jedál a nápojov. 

(540) RADEGASTOVNA 
(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 304 97 

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

 
 

(210) 1295-2017 
(220) 18.5.2017 

 11 (511) 9, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné); počítačové softvéry na riadenie firiem, 
výrobu, logistiku, na ekonomické riadenie firmy, 
na ochranu dát; zariadenia na spracovanie úda-
jov; periférne zariadenia počítačov. 
41 - Organizovanie kurzov a školení; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania). 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; 
údržba počítačového softvéru; inštalácia počíta-
čového softvéru; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; návrh počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti webového dizajnu; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo úda-
jov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; analýzy počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti počítačových systému; och-
rana počítačov proti počítačovým vírusom; pora-
denstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; diaľ-
kové monitorovanie počítačových systémov; pos-
kytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); poskytovanie počítačových technológií pros-
tredníctvom internetu (cloud computing); posky-
tovanie informácií o počítačových technológiách 
prostredníctvom webových stránok; poradenstvo 
v oblasti počítačových technológií; prenájom 
webových serverov; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); zálohovanie úda-
jov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poradenstvo v oblasti informačných tech-
nológií; externé poskytovanie služieb v oblasti 
informačných technológií; kódovanie údajov; 
uchovávanie elektronických údajov; obnovova-
nie počítačových databáz; prevod údajov alebo  
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dokumentov z fyzických médií na elektronické 
média; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja po-
čítačového hardvéru; požičiavanie počítačov a pe-
riférnych zariadení počítačov; prenájom zariade-
ní na spracovanie údajov. 

(540) CONTROL INFORMATIKA SR 
(731) CONTROL INFORMATIKA SR, s.r.o., Štúro- 

va 139/45, 905 01 Senica 1, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1296-2017 
(220) 18.5.2017 

 11 (511) 9, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné); počítačové softvéry na riadenie firiem, 
výrobu, logistiku, na ekonomické riadenie firmy, 
na ochranu dát; zariadenia na spracovanie úda-
jov; periférne zariadenia počítačov. 
41 - Organizovanie kurzov a školení; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania). 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; 
údržba počítačového softvéru; inštalácia počíta-
čového softvéru; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; návrh počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti webového dizajnu; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo úda-
jov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; analýzy počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti počítačových systému; och-
rana počítačov proti počítačovým vírusom; pora-
denstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; diaľ-
kové monitorovanie počítačových systémov; pos-
kytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
poskytovanie počítačových technológií prostred-
níctvom internetu (cloud computing); poskytova-
nie informácií o počítačových technológiách pros-
tredníctvom webových stránok; poradenstvo v ob-
lasti počítačových technológií; prenájom webo-
vých serverov; hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); zálohovanie údajov 
mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poradenstvo v oblasti informačných tech-
nológií; externé poskytovanie služieb v oblasti 
informačných technológií; kódovanie údajov; ucho-
vávanie elektronických údajov; obnovovanie po-
čítačových databáz; prevod údajov alebo dokumen-
tov z fyzických médií na elektronické média; po-
radenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; požičiavanie počítačov a periférnych 
zariadení počítačov; prenájom zariadení na spra-
covanie údajov. 

(540) 

  
 

(591) odtiene červenej, šeda, biela 
(731) CONTROL INFORMATIKA SR, s.r.o., Štúro- 

va 139/45, 905 01 Senica, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 

(210) 1297-2017 
(220) 18.5.2017 

 11 (511) 9, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné); počítačové softvéry na riadenie firiem, 
výrobu, logistiku, na ekonomické riadenie firmy, 
na ochranu dát; zariadenia na spracovanie úda-
jov; periférne zariadenia počítačov. 
41 - Organizovanie kurzov a školení; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania). 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; 
údržba počítačového softvéru; inštalácia počíta-
čového softvéru; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; návrh počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti webového dizajnu; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo úda-
jov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; analýzy počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti počítačových systému; och-
rana počítačov proti počítačovým vírusom; pora-
denstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; diaľ-
kové monitorovanie počítačových systémov; pos-
kytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
poskytovanie počítačových technológií prostred-
níctvom internetu (cloud computing); poskytova-
nie informácií o počítačových technológiách pros-
tredníctvom webových stránok; poradenstvo v ob-
lasti počítačových technológií; prenájom webo-
vých serverov; hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); zálohovanie údajov 
mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poradenstvo v oblasti informačných tech-
nológií; externé poskytovanie služieb v oblasti 
informačných technológií; kódovanie údajov; 
uchovávanie elektronických údajov; obnovova-
nie počítačových databáz; prevod údajov alebo 
dokumentov z fyzických médií na elektronické 
média; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja 
počítačového hardvéru; požičiavanie počítačov  
a periférnych zariadení počítačov; prenájom za-
riadení na spracovanie údajov. 

(540) 

  
 

(591) odtiene červenej, šedá, biela 
(731) CONTROL INFORMATIKA SR, s.r.o., Štúro- 

va 139/45, 905 01 Senica, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o.,Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1298-2017 
(220) 25.5.2017 

 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); navrhovanie reklamných 
materiálov; písanie reklamných textov; vydáva- 
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 nie reklamných textov; rozširovanie vzoriek to-
varov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; prie-
skum trhu; prieskum verejnej mienky; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; marketing; prenájom predajných 
stánkov; podpora predaja (pre tretie osoby); pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); prenájom reklamných plôch; fakturá-
cie; inzertné služby; poradenstvo pri organizova-
ní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri 
organizovaní obchodnej činnosti; poradenstvo pri 
riadení podnikov; personálne poradenstvo; riade-
nie obchodnej činnosti v stavebníctve; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; ob-
chodné odhady; služby porovnávania cien; vy-
jednávanie a uzatváranie obchodných transakcií 
pre tretie osoby; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; on-
line poskytovanie obchodného priestoru pre ná-
kupcov a predajcov tovarov a služieb. 
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 bytov; prenájom kancelárskych priestorov; 
prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; sprá-
va nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); 
sprostredkovanie nehnuteľností; garancie, záru-
ky, kaucie; kapitálové investície; vyberanie ná-
jomného; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňo-
vanie nehnuteľností; organizovanie financovania 
stavebných projektov; poskytovanie finančných 
informácií prostredníctvom webových stránok. 
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; staveb-
né poradenstvo; stavebníctvo (stavebná činnosť). 
42 - Architektonické služby; vypracovanie sta-
vebných výkresov; inžinierska činnosť; štúdie 
technických projektov. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá,svetlomodrá, tmavomodrá 
(731) Woodrock, a.s., Račianska 69, 831 02 Bratislava, 

SK; 
(740) Šoltýs & Korniet, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(210) 1299-2017 
(220) 18.5.2017 

 11 (511) 9, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné); počítačové softvéry na riadenie firiem, 
výrobu, logistiku, na ekonomické riadenie firmy, 
na ochranu dát; zariadenia na spracovanie úda-
jov; periférne zariadenia počítačov. 
41 - Organizovanie kurzov a školení; online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania). 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; 
údržba počítačového softvéru; inštalácia počíta-
čového softvéru; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; návrh počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti webového dizajnu; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo úda-
jov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; analýzy počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti počítačových systému; och-
rana počítačov proti počítačovým vírusom; pora-
denstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; diaľ-
kové monitorovanie počítačových systémov; pos-
kytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); poskytovanie počítačových technológií pros-
tredníctvom internetu (cloud computing); posky-
tovanie informácií o počítačových technológiách 
prostredníctvom webových stránok; poradenstvo 
v oblasti počítačových technológií; prenájom 
webových serverov; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); zálohovanie úda-
jov mimo pracoviska; uchovávanie elektronic-
kých údajov; poradenstvo v oblasti informačných 
technológií; externé poskytovanie služieb v ob-
lasti informačných technológií; kódovanie úda-
jov; uchovávanie elektronických údajov; obnovo-
vanie počítačových databáz; prevod údajov alebo 
dokumentov z fyzických médií na elektronické 
média; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja 
počítačového hardvéru; požičiavanie počítačov  
a periférnych zariadení počítačov; prenájom za-
riadení na spracovanie údajov. 

(540) Dialog 3000Skylla 
(731) CONTROL INFORMATIKA SR, s.r.o., Štúro- 

va 139/45, 905 01 Senica, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1300-2017 
(220) 18.5.2017 

 11 (511) 9, 35 
(511) 9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a/alebo repro-

dukciu zvuku, obrazu a/alebo údajov; počítačový 
hardvér; počítačový firmvér (nahratý počítačový 
softvér); počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); magnetické nosiče zvukových nahrá-
vok; optické nosiče zvukových nahrávok; nahraté 
magnetické nosiče s videonahrávkami; nahraté 
optické nosiče s videonahrávkami; optické disky; 
videopásky; magnetické pásky na nahrávanie zvu-
ku; magnetofónové kazety; videokazety; magne-
tické nosiče údajov; optické nosiče údajov, obra-
zových súborov, hier grafických súborov, textov, 
programov a informácií; telekomunikačné prí-
stroje; časti a súčasti tovarov uvádzaných v triede 9 
tohto zoznamu. 
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35 - Obchodné sprostredkovateľské služby s to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; onli-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamného ča-
su v komunikačných médiách; obchodné spros-
tredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v trie-
de 9 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; 
reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); in-
zercia; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); vydávanie reklamných textov; roz-
hlasová reklama; sekretárske služby; zostavova-
nie štatistík; televízna reklama; spracovanie tex-
tov; účtovníctvo; odborné obchodné poradenstvo; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
trhu. 

(540) KASINA 
(731) Černý Tomáš, Mgr., Bartakova 5, 628 00 Brno, 

CZ; MAHONEY, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 
Bratislava, SK; 

(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1301-2017 
(220) 25.5.2017 

 11 (511) 1, 2, 6, 19, 37, 39, 42 
(511) 1 - Lepidlá na lepenie podlahovín (kobercov, 

PVC, gumy); lepidlá na lepenie gumových profi-
lov kanalizačného programu; lepidlá na tapety; 
lepidlá na spájanie drevených prvkov a výrobkov. 
2 - Nátery (farby) na povrchovú ochranu zámoč-
níckych a klampiarskych výrobkov. 
6 - Oceľové stavebné konštrukcie; kovové rúry; 
kovové armatúry na potrubia; kovové konštruk-
cie bazénov; kovové dvere; kovové okná; kovové 
konštrukcie lodžií (stavebné materiály); kovové 
schody; kovové zábradlia; kovové potrubia venti-
lačných a klimatizačných zariadení; časti a súčas-
ti kovových potrubí ventilačných a klimatizač-
ných zariadení; kovové stavebné konštrukcie. 
19 - Asfalt ( pre stavebníctvo); asfaltové tmely na 
vozovky; betón; dielce, výrobky a prefabrikáty  
z betónu; stavebné prefabrikované železobetóno-
vé dielce; betónové zmesi pripravené na liatie na 
stavbe; betónové vyvažovacie malty; betónové 
nosníky; betónové kotevné pilóty; betónové sta-
vebné materiály; betónové podpery, stĺpy; betó-
nové platne určené na výstavbu ciest (stavebné 
materiály); betónové steny; betónové rúry; betó-
nové potrubia; betónové odvodňovacie žľaby. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebníc-
tvo (stavebná činnosť) v odboroch inžinierskeho, 
priemyselného a pozemného staviteľstva; montá-
že konštrukcií; požičiavanie stavebných strojov  
a zariadení. 
39 - Doprava stavebných materiálov, stavebných 
dielcov a stavebných mechanizmov; doprava, 
preprava veľkorozmerných a ťažkých nákladov. 
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva; inži-
nierska činnosť vo výstavbe; poradenská činnosť 
v oblasti stavebníctva; projektová činnosť; geo-
detické služby; kartografické služby. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) sivá, biela, zelená 
(731) TAW, s.r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky, SK; 
(740) Šoltýs & Korniet, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1302-2017 
(220) 25.5.2017 

 11 (511) 12, 35, 36, 37, 39 
(511) 12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po 

zemi; automobily; osobné automobily; elektro-
mobily; športové autá; pretekárske automobily; 
autobusy; autokary; automobilové obývacie prí-
vesy (karavany); nákladné autá, kamióny; ná-
kladné vozidlá; nákladné dodávkové autá; vlečné 
vozidlá, ťahače; motocykle; mopedy; skútre; sne-
hové skútre (snehové vozidlá); bicykle; golfové 
vozíky (automobily); motory do pozemných vo-
zidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; kole-
sá pozemných vozidiel; pneumatiky pozemných 
vozidiel; náradie na opravu duší pneumatík; 
vzduchové pumpy (výbava automobilov); kapoty 
pozemných vozidiel; podvozky pozemných vozi-
diel; nárazníky pozemných vozidiel; spojky po-
zemných vozidiel; nápravy pozemných vozidiel; 
stierače; brzdy pozemných vozidiel; čelné sklá 
pozemných vozidiel; spätné zrkadlá; sedadlá po-
zemných vozidiel; okenné tabule na okná po-
zemných vozidiel; zabezpečovacie zariadenia pro-
ti odcudzeniu pozemných vozidiel; zariadenia 
proti oslneniu do pozemných vozidiel; klaksóny 
pozemných vozidiel; karosérie pozemných vozi-
diel; volanty pozemných vozidiel; bezpečnostné 
pásy na sedadlá pozemných vozidiel; časti a sú-
časti pozemných vozidiel patriace do triedy 12. 
35 - Maloobchodné služby s vozidlami, s náh-
radnými dielmi vozidiel, s časťami a súčasťami 
vozidiel; obchodné sprostredkovateľské služby  
s novými alebo ojazdenými vozidlami; vydáva-
nie a aktualizovanie reklamných materiálov; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; obchodný 
manažment; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; kancelárie zaobera-
júce sa dovozom a vývozom; predvádzanie tova-
ru; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozši-
rovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; prená-
jom reklamných materiálov; vydávanie rekla-
mných textov; reklama; rozhlasová reklama; te-
levízna reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); marketingový prieskum; prieskum ve-
rejnej mienky; obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom; marketing; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); služby porovnávania cien; organizovanie 
komerčných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov;  
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podpora predaja (pre tretie osoby); prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; obchodné sprostredkovanie lízingo-
vých zmlúv; obchodné sprostredkovanie lízingo-
vých zmlúv na dopravné prostriedky. 
36 - Finančný lízing dopravných prostriedkov; 
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; in-
formácie o poistení v oblasti poistenia doprav-
ných prostriedkov; poistenie proti nehodám; po-
istenie pri pozemnej doprave; sprostredkovanie 
poistenia; finančníctvo; peňažníctvo; finančné in-
formácie; platenie splátok; oceňovanie vozidiel; 
odhadovanie nákladov na opravu (finančné od-
hadovanie). 
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; auto-
servisy (údržba, tankovanie); umývanie dopravných 
prostriedkov; nastavovanie dopravných prostried-
kov (servisné služby); informácie o opravách vo-
zidiel; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi ná-
termi; čalúnnické opravy interiérov v dopravných 
prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poš-
kodených motorov; inštalácia a opravy zabezpe-
čovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; pro-
tektorovanie pneumatík; vulkanizácia pneumatík 
(oprava); leštenie vozidiel; mazanie vozidiel; čis-
tenie vozidiel, čistenie interiérov vozidiel. 
39 - Odťahovanie vozidiel pri poruchách a neho-
dách; prenájom automobilov; automobilová do-
prava; kamiónová nákladná doprava; parkovanie 
automobilov (služby); prenájom dopravných pro-
striedkov; prenájom miest na parkovanie. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, čierna 
(731) AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 

Bratislava, SK; 
(740) Šoltýs & Korniet, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1307-2017 
(220) 25.5.2017 

 11 (511) 12, 35, 36, 37, 39 
(511) 12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po 

zemi; autá; osobné automobily; elektromobily; 
športové autá; pretekárske automobily; autobusy; 
autokary; automobilové obývacie prívesy; kara-
vany (obytné prívesy); kamióny; nákladné vozid-
lá; nákladné dodávkové autá; vlečné vozidlá, ťa-
hače; motocykle, mopedy, skútre; snehové skútre 
(snehové vozidlá); bicykle; golfové vozíky (au-
tomobily); motory do pozemných vozidiel; spoj-
ky do pozemných vozidiel, prevodovky do po-
zemných vozidiel, kolesá pozemných vozidiel; 
pneumatiky pozemných vozidiel; opravárske ná-
radie na opravu pneumatík; vzduchové pumpy 
(výbava automobilov); kapoty pozemných vozi-
diel; podvozky pozemných vozidiel; nárazníky 
pozemných vozidiel; spojky pozemných vozidiel; 
nápravy pozemných vozidiel; stierače; brzdy po-
zemných vozidiel; čelné sklá pozemných vozi-
diel; spätné zrkadlá; sedadlá pozemných vozi-
diel; okenné tabule na okná pozemných vozidiel; 
zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu po-
zemných vozidiel; zariadenia proti oslneniu do 
pozemných vozidiel; nárazníky pozemných vozi- 
 

 diel; klaksóny pozemných vozidiel; karosérie po-
zemných vozidiel; volanty pozemných vozidiel; 
bezpečnostné pásy na sedadlá pozemných vozi-
diel; časti a súčasti pozemných vozidiel patriace 
do triedy 12. 
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti vozidiel, 
náhradných dielcov vozidiel, súčastí vozidiel, au-
todoplnkov; maloobchodná činnosť v oblasti po-
vinnej a doplnkovej výbavy vozidiel; sprostred-
kovanie obchodu s novými alebo ojazdenými vo-
zidlami; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
alebo náborových materiálov; pomoc pri riadení 
obchodných aktivít; obchodný manažment a ria-
denie; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom a vývozom; predvádzanie tovaru; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie 
vzoriek tovarov; prieskum trhu; prenájom reklam-
ných materiálov; vydávanie reklamných textov; 
reklama; rozhlasová a televízna reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); marketingo-
vý prieskum; prieskum verejnej mienky; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; marke-
ting; marketingové štúdie; vedenie kartoték v po-
čítači; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania 
cien; organizovanie komerčných alebo reklam-
ných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tre-
tie osoby; prezentácia tovarov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; obchodné spros-
tredkovanie lízingových zmlúv, najmä na dop-
ravné prostriedky. 
36 - Finančný lízing dopravných prostriedkov; 
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; infor-
mácie o poistení v oblasti poistenia dopravných 
prostriedkov; poistenie proti nehodám; poistenie 
pri pozemnej doprave; sprostredkovanie poiste-
nia; služby v oblasti financovania a peňažníctva; 
finančné informácie; platenie na splátky; oceňo-
vanie vozidiel; odhadovanie nákladov na opravu 
(finančné odhadovanie). 
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; auto-
servisy; umývanie dopravných prostriedkov; au-
toopravovne; nastavovanie dopravných prostried-
kov (servisné služby); informácie o opravách vo-
zidiel; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi ná-
termi; čalúnnické opravy interiérov v dopravných 
prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poš-
kodených motorov; inštalácia a opravy zabezpe-
čovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; pro-
tektorovanie pneumatík; vulkanizácia pneumatík 
(oprava); leštenie a mazanie vozidiel; čistenie vo-
zidiel, čistenie interiérov vozidiel; montáž a de-
montáž častí a súčastí motorových vozidiel (ako 
súčasť servisu a opráv motorových vozidiel); 
montáž a demontáž autopríslušenstva (ako súčasť 
servisu a opráv autopríslušenstva). 
39 - Odťahovanie vozidiel pri poruchách a neho-
dách; prenájom automobilov; automobilová do-
prava; kamiónová nákladná doprava; parkovanie 
automobilov (služby); prenájom dopravných pros-
triedkov; prenájom miest na parkovanie; prená-
jom vozidiel. 
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(540) 

  
 

(591) biela, modrá, tmavomodrá 
(731) AWL, s.r.o., Syslia 58, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) Šoltýs & Korniet, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1392-2017 
(220) 5.6.2017 

 11 (511) 25, 35, 38 
(511) 25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy. 

35 - Reklama; inzertné služby; rozhlasová reklama; 
obchodné sprostredkovateľské služby; organizo-
vanie reklamných a obchodných výstav; organi-
zovanie predvádzacích akcií na obchodné účely; 
organizovanie predvádzacích akcií na reklamné 
účely; informačné služby týkajúce sa uvedených 
služieb. 
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské kance-
lárie; poskytovanie informácií v oblasti služieb 
uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Staré Grun-

ty 36, 841 04 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1393-2017 
(220) 5.6.2017 

 11 (511) 16, 35, 38 
(511) 16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; knihy; plagá-

ty; letáky; prospekty; fotografie; pohľadnice; ka-
lendáre; albumy; diáre; poznámkové bloky; sa-
molepky (papiernický tovar); letáky; brožúry; 
nákupné karty (nie na hranie); ceruzky; perá (kan-
celárske potreby); písacie potreby; zápisníky; lis-
tový papier; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); 
peračníky; kancelárske potreby okrem nábytku; 
papierové tašky a vrecká na balenie. 
35 - Reklama; inzertné služby; rozhlasová reklama; 
obchodné sprostredkovateľské služby; organizo-
vanie reklamných a obchodných výstav; organi-
zovanie predvádzacích akcií na obchodné účely; 
organizovanie predvádzacích akcií na reklamné 
účely; informačné služby týkajúce sa uvedených 
služieb. 

38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské kance-
lárie; poskytovanie informácií v oblasti služieb 
uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Staré Grun-

ty 36, 841 04 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1484-2017 
(220) 12.6.2017 

 11 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Konzervované, sušené a varené ovocie a ze-

lenina; spracované mandle; spracované oriešky; 
spracované pistácie; spracované arašidy; spraco-
vané lieskové orechy; ovocné šupky; plátky su-
šeného ovocia; kokosové maslo; sušený kokos; 
sušené hrozienka; sušená zelenina; kandizované 
ovocie; datle; konzumný palmový olej; konzer-
vované olivy; potravinársky kokosový olej; ko-
kosový tuk; ochutené orechy; potravinársky oli-
vový olej; potravinársky repkový olej; potravi-
nárske oleje; 
30 - Múka; ryža; ovsené vločky; obilninové 
vločky; kukuričná krupica; agávový sirup (prí-
rodné sladidlo); prípravky z obilnín; kukuričné 
vločky; orechy v čokoláde; mleté orechy; krúpy 
(potraviny); cestoviny; bulgur; kuskus (krupica); 
cukor. 
31 - Čerstvé orechy; kokosové orechy; čerstvé 
arašidy, čerstvé kešu oriešky; čerstvé lieskové 
oriešky; čerstvé makadámové orechy; čerstvé pa-
ra orechy; mandle (ovocie); čerstvé ovocie; ovos; 
otruby. 

(540) 

  
 

(591) hnedá, biela, čierna 
(731) King Food Bohemia s.r.o., Husinecká 903/10, 

130 00 Praha, CZ; 
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(210) 1497-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 32 
(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; lítiová voda; mi-
nerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu mi-
nerálnej vody; sódová voda (sifón); stolové vody; 
mušty; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); si-
rupy na výrobu limonád; sóda; nealkoholické ná-
poje; sýtené vody; nealkoholické koktaily; izoto-
nické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(731) Židek Michal, Palatínová 2732/61, 945 05 Ko-

márno, SK; 
(740) Hriadel Roman, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1515-2017 
(220) 14.6.2017 

 11 (511) 35, 36, 38, 39, 41, 42 
(511) 35 - Online reklama na počítačovej komunikač-

nej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); re-
klama; inzertné služby; predvádzanie tovaru; re-
klamné agentúry; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
vydávanie reklamných textov; rozhlasová rekla-
ma; televízna reklama; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; ekonomické prog-
nózy; komerčné informačné kancelárie; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
35, 36 a 41 tohto zoznamu; obchodné sprostred-
kovateľské služby v oblasti marketingu, reklamy 
a inzercie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo a s tým spojené služby pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; sprostredkovávanie 
obchodných kontaktov; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; obchodné 
sprostredkovanie služieb v oblasti výchovy a zá-
bavy; obchodné sprostredkovanie organizovania 
kultúrnych a umeleckých podujatí; obchodné 
sprostredkovanie organizovania kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; obchodné sprostredkovanie 
organizovania vedomostných alebo zábavných 
súťaží; obchodné sprostredkovanie organizovania 
prednášok; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triede 41 a 42 tohto zoznamu; mar-
ketingový prieskum; obchodné sprostredkovanie 
výrobkov uvedených v triede 29 (mäso, ryby, 
hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, 
mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina, ovoc-
né rôsoly, džemy, kompóty, vajcia, mlieko a mlieč-
ne výrobky, potravinárske oleje a tuky), v triede  
 

 30 (káva, čaj, kakao a kávové náhradky, ryža, ta-
pioka a ságo, múka a obilninové výrobky, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, cukor, 
med, melasový sirup, droždie, prášky do pečiva, 
soľ, horčica, ocot, omáčky (chuťové prísady), ko-
reniny, konzumný ľad), v triede 31 (poľnohospo-
dárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného  
a rybného hospodárstva (surové, nespracované), 
zrná a semená (surové, nespracované), čerstvé 
ovocie a zelenina čerstvé bylinky, živé rastliny  
a kvety, osivá, sadenice a hľuzy plodín, živé zvie-
ratá, krmivo a nápoje pre zvieratá, slad), v triede 
32 (pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džú- 
sy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov)  
a v triede 33 (alkoholické nápoje). 
36 - Finančníctvo; peňažníctvo; spracovanie elek-
tronických platieb; služby elektronických platieb; 
poradenstvo a konzultácie v oblasti služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; komunikácia pros-
tredníctvom počítačových terminálov; rádiová ko-
munikácia; telefonická komunikácia; prenos správ 
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
čov; poskytovanie užívateľského prístupu do sve-
tovej počítačovej siete; prenos elektronickej poš-
ty; spravodajské kancelárie; poskytovanie inter-
netových diskusných fór online; poskytovanie 
prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; 
videokonferenčné služby; posielanie správ; pora-
denstvo a konzultácie v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
39 - Automobilová doprava; balenie tovarov; do-
ručovanie balíkov; doručovanie tovarov; doručo-
vacie a kuriérske služby; logistické služby v dop-
rave; prenájom mraziacich boxov; prenájom skla-
dísk; preprava a doručovanie výrobkov uvede-
ných v triede 30 (káva, čaj, kakao a kávové ná-
hradky, 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 (chu-
ťové prísady), koreniny, konzumný ľad), v triede 
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, slaď), v triede 32 (pivo, minerálne a sýtené 
vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje 
a ovocné džúsy, sirupy a iné prípravky na výrobu 
nápojov) a v triede 33 (alkoholické nápoje). 
41 - Vydávanie tlačených publikácií (okrem re-
klamných); požičovne kníh (knižnice); online 
vydávanie elektronických publikácií; tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; vydávanie 
textov (okrem reklamných); nahrávanie zvuko-
vých alebo obrazovo-zvukových nosičov; poži-
čiavanie nahraných zvukových alebo obrazovo-
zvukových záznamov; online hazardné hry; in-
formácie o výchove a vzdelávaní; korešpondenč-
né vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenia); or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
športových súťaží; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; online poskytovanie  
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elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania). 
42 - Tvorba softvéru; počítačové programovanie 
internetových databázových systémov; počítačo-
vé programovanie internetových aplikácií; počí-
tačové programovanie multimediálnych apliká-
cií; tvorba interaktívneho softvéru; tvorba grafic-
kého softvéru; navrhovanie informačných data-
báz; digitalizácia dokumentov (skenovanie); ex-
terné poskytovanie služieb v oblasti informač-
ných technológií pri tvorbe multimediálnych do-
kumentov, prezentácií, aplikácií, katalógov; hos-
ťovanie na počítačových stránkach (webových 
stránkach). 

(540) 

  
 

(591) červená (PANTONE 7405U), žltá (PANTONE 
7621C) 

(731) damejidlo.cz s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha - 
Malá Strana, CZ; 

(740) KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o., Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 1517-2017 
(220) 6.6.2017 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy. 

(540) B Profi 
(731) Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, 

080 01 Prešov, SK; 
 
 

(210) 1522-2017 
(220) 14.6.2017 

 11 (511) 35, 36, 38, 39, 41, 42 
(511) 35 - Online reklama na počítačovej komunikač-

nej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); re-
klama; inzertné služby; predvádzanie tovaru; re-
klamné agentúry; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
vydávanie reklamných textov; rozhlasová rekla-
ma; televízna reklama; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; ekonomické prognózy; 
komerčné informačné kancelárie; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36 
a 41 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby v oblasti marketingu, reklamy a inzer-
cie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo a s tým spojené služby pri organizovaní 
a riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; sprostredkovávanie ob-
chodných kontaktov; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; obchodné spros-
tredkovanie služieb v oblasti výchovy a zábavy; 
obchodné sprostredkovanie organizovania kul-
túrnych a umeleckých podujatí; obchodné spros-
tredkovanie organizovania kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; obchodné sprostredkovanie or- 
 

 

 ganizovania vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; obchodné sprostredkovanie organizovania 
prednášok; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triede 41 a 42 tohto zoznamu; mar-
ketingový prieskum; obchodné sprostredkovanie 
výrobkov uvedených v triede 29 (mäso, ryby, 
hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, 
mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina, ovoc-
né rôsoly, džemy, kompóty, vajcia, mlieko a mlieč-
ne výrobky, potravinárske oleje a tuky), v triede 
30 ( káva, čaj, kakao a kávové náhradky, ryža, 
tapioka a ságo, múka a obilninové výrobky, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, cukor, 
med, melasový sirup, droždie, prášky do pečiva, 
soľ, horčica, ocot, omáčky (chuťové prísady), ko-
reniny, konzumný ľad), v triede 31 (poľnohospo-
dárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného  
a rybného hospodárstva (surové, nespracované), 
zrná a semená (surové, nespracované), čerstvé 
ovocie a zelenina čerstvé bylinky, živé rastliny  
a kvety, osivá, sadenice a hľuzy plodín, živé zvie-
ratá, krmivo a nápoje pre zvieratá, slad), v triede 
32 (pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džúsy, 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) a v trie-
de 33 (alkoholické nápoje). 
36 - Finančníctvo; peňažníctvo; spracovanie elek-
tronických platieb; služby elektronických platieb; 
poradenstvo a konzultácie v oblasti služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; komunikácia pros-
tredníctvom počítačových terminálov; rádiová ko-
munikácia; telefonická komunikácia; prenos správ 
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
čov; poskytovanie užívateľského prístupu do sve-
tovej počítačovej siete; prenos elektronickej poš-
ty; spravodajské kancelárie; poskytovanie inter-
netových diskusných fór online; poskytovanie prís-
tupu do databáz; prenos digitálnych súborov; vi-
deokonferenčné služby; posielanie správ; pora-
denstvo a konzultácie v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
39 - Automobilová doprava; balenie tovarov; do-
ručovanie balíkov; doručovanie tovarov; doručo-
vacie a kuriérske služby; logistické služby v do-
prave; prenájom mraziacich boxov; prenájom 
skladísk; preprava a doručovanie výrobkov uve-
dených v triede 30 (káva, čaj, kakao a kávové 
náhradky, ryža, tapioka a ságo, múka a obilnino-
vé výrobky, chlieb, pekárske a cukrárske výrob-
ky, zmrzliny, cukor, med, melasový sirup, drož-
die, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky 
(chuťové prísady), koreniny, konzumný ľad),  
v triede 31 (poľnohospodárske a záhradnícke vý-
robky, výrobky lesného a rybného hospodárstva 
(surové, nespracované), zrná a semená (surové, 
nespracované), čerstvé ovocie a zelenina čerstvé 
bylinky, živé rastliny a kvety, osivá, sadenice  
a hľuzy plodín, živé zvieratá, krmivo a nápoje 
pre zvieratá, slaď), v triede 32 (pivo, minerálne  
a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné 
nápoje a ovocné džúsy, sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov) a v triede 33 (alkoholické nápoje). 
41 - Vydávanie tlačených publikácií (okrem re-
klamných); požičovne kníh (knižnice); online 
vydávanie elektronických publikácií; tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; vydávanie  
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textov (okrem reklamných); nahrávanie zvuko-
vých alebo obrazovo-zvukových nosičov; poži-
čiavanie nahraných zvukových alebo obrazovo-
zvukových záznamov; online hazardné hry; in-
formácie o výchove a vzdelávaní; korešpondenč-
né vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenia); or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
športových súťaží; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania). 
42 - Tvorba softvéru; počítačové programovanie 
internetových databázových systémov; počítačo-
vé programovanie internetových aplikácií; počí-
tačové programovanie multimediálnych apliká-
cií; tvorba interaktívneho softvéru; tvorba grafic-
kého softvéru; navrhovanie informačných data-
báz; digitalizácia dokumentov (skenovanie); ex-
terné poskytovanie služieb v oblasti informač-
ných technológií pri tvorbe multimediálnych do-
kumentov, prezentácií, aplikácií, katalógov; hos-
ťovanie na počítačových stránkach (webových 
stránkach). 

(540) dajmejedlo.sk 
(731) damejidlo.cz s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha - 

Malá Strana, CZ; 
(740) KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1537-2017 
(220) 12.6.2017 

 11 (511) 32, 33, 35, 41, 43 
(511) 32 - Pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nealko-

holické pivo; nízkoalkoholické pivo; chmeľové 
výťažky na výrobu piva; sladina (výluh sladu); 
ďumbierové pivo (zázvorové); pivá s ovocnou 
príchuťou; miešané nápoje z piva; kvas (nealko-
holický nápoj); pivové koktaily; nealkoholické 
nápoje; izotonické nápoje; energetické nealkoho-
lické nápoje; nealkoholické koktaily; príchute na 
výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov; 
ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleni-
nové nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; 
mušty; limonády; nealkoholické aperitívy; stolo-
vé vody; citronády; minerálne vody (nápoje); sý-
tené vody; šerbety (nápoje); nealkoholické ovoc-
né nápoje; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (ná-
poje); sirupy na výrobu nápojov; sladový sirup 
na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické 
nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; al-
koholové extrakty (tinktúry); anízovka; anízový 
likér; aperitívy; arak; brandy, vínovica; curaçao 
(pomarančový likér); destilované nápoje; digestí-
va (liehoviny a likéry); džin; griotka; hruškový 
mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); 
alkoholické koktaily; liehové esencie; liehoviny; 
likéry; medovina; mätový likér; nira (alkoholizo-
vaný nápoj z cukrovej trstiny); rum; saké; víno; 
vodka; vodnár (matolinové víno); vopred pripra-
vené miešané alkoholické nápoje (nie z piva); al-
koholické výťažky z ovocia; whisky. 
35 - Poradenské služby pri riadení obchodnej čin-
nosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; externé administratívne riadenie podni- 
 

kov; obchodné poradenstvo v oblasti franchisin-
gu; poskytovanie pomoci pri riadení priemysel-
ných alebo obchodných podnikov podnikajúcich 
na základe franšízovej zmluvy; správa spotrebi-
teľských vernostných programov; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; organizovanie reklamných prezentácií 
výrobkov; organizovanie reklamných podujatí 
uvedenia nového výrobku; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných výs-
tav; organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; odborné obchodné poradenstvo; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s pivom, s al-
koholickými a nealkoholickými nápojmi a s to-
varmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoz-
namu; maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
sladom, sladom na výrobu piva a liehovín, polo-
tovarmi na výrobu piva, sladom pre zvieratá, na-
klíčeným sladom, nespracovanými sladovými 
obilninami, sladovým jačmeňom, zvyškami sla-
dových látok používanými ako krmivo pre zvie-
ratá, pivným jačmeňom na varenie piva, chme-
ľovými šiškami, chmeľovými granulami, chme-
ľom, múkou so zníženým obsahom bielkovín po-
užívanou pri výrobe piva, pivným octom, chemi-
káliami používanými pri varení piva, činidlami 
na čírenie piva, enzýmami pre pivovarnícky prie-
mysel, plesňovými enzýmami na varenie piva, 
konzervačnými činidlami do piva, pivovarníckym 
obilím ako hnojivom, farbivami a pigmentmi do 
piva; prenájom reklamného priestoru na interne-
te; obchodný alebo podnikateľský prieskum; re-
klama; 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 triedach 35, 41 a 43 tohto 
zoznamu; poskytovanie rád a informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
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41 - Organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); živé zábavné hudobné programy; výchovno-
zábavné klubové služby; karaoke služby; herne  
s hracími automatmi (služby); hazardné hry (her-
ne); organizovanie lotérií; informácie o možnos-
tiach zábavy; organizovanie hier, zábavy; variet-
né predstavenia; služby estrádnych umelcov; or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; zábava; športová a kultúrna činnosť; nočné 
kluby (zábava); diskotéky (služby); organizova-
nie súťaží krásy; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; organizovanie a vedenie koncertov; or-
ganizovanie živých vystúpení; organizovanie stret-
nutí v oblasti zábavy; organizovanie športových 
súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rek-
reáciu; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; on line poskytovanie videozázna-
mov (bez možnosti kopírovania); on line posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on line poskytovanie počítačových 
hier (z počítačových sietí); on line poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); fo-
tografické reportáže; fotografovanie; reportérske 
služby; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); písanie textov (okrem reklamných); vy-
dávanie textov (okrem reklamných); formátova-
nie textov (nie na reklamné účely); tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; nahrávanie 
videopások; strihanie videopások; výchova; vzde-
lávanie; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky 
na zábavné podujatia; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia; poskytovanie rád a infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
43 - Pivárne (služby); bary (služby); rýchle ob-
čerstvenie (snackbary); kaviarne; samoobslužné 
jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; závod-
né jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov 
na objednávku (ketering); hotelierske služby; re-
zervácie prechodného ubytovania; rezervácie 
ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania  
v penziónoch; penzióny; motely (služby); ubyto-
vacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické 
ubytovne; prenájom prechodného ubytovania; 
požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prená-
jom zariadení na výdaj nápojov (okrem predaj-
ných automatov); prenájom prenosných stavieb; 
poskytovanie pozemkov pre kempingy; požičia-
vanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového 
skla; poskytovanie rád a informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí  
a internetu alebo verbálne. 

(540) BRADÁČ 
(731) Bradáč s. r. o., Prievozská 4D, Blok E, 821 09 

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

 
 

(210) 1546-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); nástroje na vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové 
softvérové platformy; počítačové operačné prog- 
 

 ramy (nahraté); počítačové programy na spraco-
vanie údajov; systémy na spracovanie údajov; 
elektronické databázy nahraté na počítačových 
médiách; počítačový softvér na správu databáz; 
softvér pre dátovú komunikáciu; počítačový fir-
mvér; počítačový hardvér; počítače; periférne za-
riadenia počítačov; zariadenia na nahrávanie, 
prenos, spracovanie a reprodukovanie zvuku, ob-
razov alebo údajov; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; elektronické publikácie 
(sťahovateľné). 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo v oblasti správy informačných techno-
lógií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; obchodné admi-
nistratívne služby v oblasti internetového pre-
daja; maloobchodné a veľkoobchodné služby to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; sprá-
va počítačových súborov; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); reklama; marketing; zostavovanie štatis-
tík; prieskum trhu; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby pri uzatváraní obchodných transakcií 
v oblasti predaja počítačového softvéru, firmvéru 
a hardvéru; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 37, 38, 41, 42 a 45 tohto 
zoznamu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov (okrem 
počítačového softvéru); inštalácia, údržba a op-
ravy počítačového hardvéru; modernizácia počí-
tačového hardvéru; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 37 
tohto zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; služby elektronického prenosu údajov 
medzi sieťovými počítačovými systémami; pre-
nos digitálnych súborov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; poskytovanie užívateľ-
ského prístupu do svetovej počítačovej siete; pos-
kytovanie prístupu do databáz; prenájom prístu-
pového času do počítačových databáz; poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; ško-
lenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; služby v oblasti vzdelávania 
a školenia v počítačovej problematike; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poradenské a konzultač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu. 
42 - Poradenstvo v oblasti informačných a počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poradenstvo 
v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvéru 
a hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačovej  
a internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti 
ochrany údajov; externé poskytovanie služieb  
v oblasti informačných technológií; počítačové  
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programovanie; tvorba softvéru; inštalácia počí-
tačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; požičia-
vanie počítačového softvéru; poskytovanie sof-
tvéru prostredníctvom internetu (SaaS); zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; návrh počí-
tačových systémov; analýzy počítačových systé-
mov; diaľkové monitorovanie počítačových sys-
témov; konfigurácia počítačových systémov a sietí; 
vývoj počítačového hardvéru; prenájom počíta-
čového hardvéru; navrhovanie a vývoj elektro-
nických databáz; inštalácia a údržba databázové-
ho softvéru; hosting počítačových databáz; ob-
novovanie počítačových databáz; hĺbková analý-
za údajov (data mining); prevod (konverzia) po-
čítačových programov alebo údajov (nie fyzic-
ký); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; zálohovanie údajov 
mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie počítačových technológií 
prostredníctvom internetu (cloud computing); po-
radenstvo pri tvorbe webových stránok; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); prenájom počítačových serverov (serverhos-
ting); prenájom webových serverov; technolo-
gické poradenstvo; inžinierska činnosť. 
45 - Správa licencií (právne služby); udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
registrácia doménových mien (právne služby); 
online služby sociálnych sietí; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 45 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá 
(731) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1547-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); nástroje na vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačový 
softvér pre správu ubytovacích a reštauračných 
prevádzok (nahraté počítačové programy); počí-
tačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počí-
tačové softvérové platformy; počítačové operač-
né programy (nahraté); počítačové programy na 
spracovanie údajov; systémy na spracovanie úda-
jov; elektronické databázy nahraté na počítačo-
vých médiách; počítačový softvér na správu da-
tabáz; softvér pre dátovú komunikáciu; počítačo-
vý firmvér; počítačový hardvér; počítače; peri-
férne zariadenia počítačov; zariadenia na nahrá-
vanie, prenos, spracovanie a reprodukovanie zvu-
ku, obrazov alebo údajov; magnetické nosiče úda-
jov; optické nosiče údajov; elektronické publiká-
cie (sťahovateľné). 

 

35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo v oblasti správy informačných techno-
lógií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; obchodné admi-
nistratívne služby v oblasti internetového pre-
daja; maloobchodné a veľkoobchodné služby to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; sprá-
va počítačových súborov; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); reklama; marketing; zostavovanie štatis-
tík; prieskum trhu; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby pri uzatváraní obchodných transakcií 
v oblasti predaja počítačového softvéru, firmvéru 
a hardvéru; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 37, 38, 41, 42 a 45 tohto 
zoznamu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov (okrem 
počítačového softvéru); inštalácia, údržba a opra-
vy počítačového hardvéru; modernizácia počíta-
čového hardvéru; poradenské a konzultačné služ-
by v oblasti služieb uvedených v triede 37 tohto 
zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; služby elektronického prenosu údajov 
medzi sieťovými počítačovými systémami; pre-
nos digitálnych súborov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; poskytovanie užívateľ-
ského prístupu do svetovej počítačovej siete; pos-
kytovanie prístupu do databáz; prenájom prístu-
pového času do počítačových databáz; poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; ško-
lenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; služby v oblasti vzdelávania 
a školenia v počítačovej problematike; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poradenské a konzultač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu. 
42 - Poradenstvo v oblasti informačných a počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poradenstvo 
v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvéru 
a hardvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývo-
ja počítačového softvéru a hardvéru pre správu 
ubytovacích a reštauračných prevádzok; pora-
denstvo v oblasti počítačovej a internetovej bez-
pečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; 
externé poskytovanie služieb v oblasti informač-
ných technológií; počítačové programovanie; tvor-
ba softvéru; tvorba softvéru pre správu ubytova-
cích a reštauračných prevádzok; inštalácia počí-
tačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; požičia-
vanie počítačového softvéru; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; návrh počí-
tačových systémov; analýzy počítačových systé-
mov; diaľkové monitorovanie počítačových sys- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 171 
 

témov; konfigurácia počítačových systémov a sie-
tí; vývoj počítačového hardvéru; prenájom počí-
tačového hardvéru; navrhovanie a vývoj elektro-
nických databáz; inštalácia a údržba databázové-
ho softvéru; hosting počítačových databáz; ob-
novovanie počítačových databáz; hĺbková analý-
za údajov (data mining);prevod (konverzia) počí-
tačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; zálohovanie údajov 
mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie počítačových technológií 
prostredníctvom internetu (cloud computing); po-
radenstvo pri tvorbe webových stránok; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); prenájom počítačových serverov (serverhosting); 
prenájom webových serverov; technologické po-
radenstvo; inžinierska činnosť. 
45 - Správa licencií (právne služby); udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
registrácia doménových mien (právne služby); 
online služby sociálnych sietí; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 45 tohto zoznamu. 

(540) Asseco HOREC 
(731) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1549-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); nástroje na vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačový 
softvér pre správu ubytovacích a reštauračných 
prevádzok (nahraté počítačové programy); počí-
tačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počí-
tačové softvérové platformy; počítačové operač-
né programy (nahraté); počítačové programy na 
spracovanie údajov; systémy na spracovanie úda-
jov; elektronické databázy nahraté na počítačo-
vých médiách; počítačový softvér na správu da-
tabáz; softvér pre dátovú komunikáciu; počítačo-
vý firmvér; počítačový hardvér; počítače; peri-
férne zariadenia počítačov; zariadenia na nahrá-
vanie, prenos, spracovanie a reprodukovanie zvu-
ku, obrazov alebo údajov; magnetické nosiče úda-
jov; optické nosiče údajov; elektronické publiká-
cie (sťahovateľné). 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo v oblasti správy informačných techno-
lógií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; obchodné admi-
nistratívne služby v oblasti internetového pre-
daja; maloobchodné a veľkoobchodné služby to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; sprá-
va počítačových súborov; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); reklama; marketing; zostavovanie štatistík; 
prieskum trhu; obchodné sprostredkovateľské  
 

služby pri uzatváraní obchodných transakcií  
v oblasti predaja počítačového softvéru, firmvéru 
a hardvéru; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 37, 38, 41, 42 a 45 tohto 
zoznamu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov (okrem 
počítačového softvéru); inštalácia, údržba a op-
ravy počítačového hardvéru; modernizácia počí-
tačového hardvéru; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 37 
tohto zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; služby elektronického prenosu údajov 
medzi sieťovými počítačovými systémami; pre-
nos digitálnych súborov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; poskytovanie užívateľ-
ského prístupu do svetovej počítačovej siete; po-
skytovanie prístupu do databáz; prenájom prístu-
pového času do počítačových databáz; poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; ško-
lenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; služby v oblasti vzdelávania 
a školenia v počítačovej problematike; online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poradenské a konzultač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu. 
42 - Poradenstvo v oblasti informačných a počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poradenstvo 
v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvéru 
a hardvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývo-
ja počítačového softvéru a hardvéru pre správu 
ubytovacích a reštauračných prevádzok; pora-
denstvo v oblasti počítačovej a internetovej bez-
pečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; 
externé poskytovanie služieb v oblasti informač-
ných technológií; počítačové programovanie; tvor-
ba softvéru; tvorba softvéru pre správu ubytova-
cích a reštauračných prevádzok; inštalácia počí-
tačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; požičia-
vanie počítačového softvéru; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; návrh počí-
tačových systémov; analýzy počítačových systé-
mov; diaľkové monitorovanie počítačových sys-
témov; konfigurácia počítačových systémov a sie-
tí; vývoj počítačového hardvéru; prenájom počí-
tačového hardvéru; navrhovanie a vývoj elektro-
nických databáz; inštalácia a údržba databázové-
ho softvéru; hosting počítačových databáz; ob-
novovanie počítačových databáz; hĺbková analý-
za údajov (data mining);prevod (konverzia) počí-
tačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; zálohovanie údajov 
mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie počítačových technológií 
prostredníctvom internetu (cloud computing); po-
radenstvo pri tvorbe webových stránok; tvorba  
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a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); prenájom počítačových serverov (serverhos-
ting); prenájom webových serverov; technolo-
gické poradenstvo; inžinierska činnosť. 
45 - Správa licencií (právne služby); udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
registrácia doménových mien (právne služby); 
online služby sociálnych sietí; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 45 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá 
(731) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1550-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); nástroje na vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové 
softvérové platformy; počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); počítačové programy na spraco-
vanie údajov; systémy na spracovanie údajov; 
elektronické databázy nahraté na počítačových 
médiách; počítačový softvér na správu databáz; 
softvér pre dátovú komunikáciu; počítačový fir-
mvér; počítačový hardvér; počítače; periférne za-
riadenia počítačov; zariadenia na nahrávanie, 
prenos, spracovanie a reprodukovanie zvuku, ob-
razov alebo údajov; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; elektronické publikácie 
(sťahovateľné). 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo v oblasti správy informačných techno-
lógií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; obchodné admi-
nistratívne služby v oblasti internetového pre-
daja; maloobchodné a veľkoobchodné služby to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; správa 
počítačových súborov; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
reklama; marketing; zostavovanie štatistík; pries-
kum trhu; obchodné sprostredkovateľské služby 
pri uzatváraní obchodných transakcií v oblasti 
predaja počítačového softvéru, firmvéru a har-
dvéru; obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triedach 37, 38, 41, 42 a 45 tohto zoz-
namu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov (okrem 
počítačového softvéru); inštalácia, údržba a op-
ravy počítačového hardvéru; modernizácia počí-
tačového hardvéru; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 37 
tohto zoznamu. 
 

38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; služby elektronického prenosu údajov 
medzi sieťovými počítačovými systémami; pre-
nos digitálnych súborov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; poskytovanie užívateľ-
ského prístupu do svetovej počítačovej siete; po-
skytovanie prístupu do databáz; prenájom prístu-
pového času do počítačových databáz; poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; ško-
lenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; služby v oblasti vzdelávania 
a školenia v počítačovej problematike; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poradenské a konzultač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu. 
42 - Poradenstvo v oblasti informačných a počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poradenstvo 
v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvéru 
a hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačovej  
a internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti 
ochrany údajov; externé poskytovanie služieb  
v oblasti informačných technológií; počítačové 
programovanie; tvorba softvéru; inštalácia počí-
tačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; požičia-
vanie počítačového softvéru; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; návrh počí-
tačových systémov; analýzy počítačových systé-
mov; diaľkové monitorovanie počítačových sys-
témov; konfigurácia počítačových systémov a sie-
tí; vývoj počítačového hardvéru; prenájom počí-
tačového hardvéru; navrhovanie a vývoj elektro-
nických databáz; inštalácia a údržba databázové-
ho softvéru; hosting počítačových databáz; obno-
vovanie počítačových databáz; hĺbková analýza 
údajov (data mining); prevod (konverzia) počíta-
čových programov alebo údajov (nie fyzický); 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických mé-
dií na elektronické médiá; zálohovanie údajov 
mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie počítačových technológií 
prostredníctvom internetu (cloud computing); po-
radenstvo pri tvorbe webových stránok; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); prenájom počítačových serverov (serverhos-
ting); prenájom webových serverov; technolo-
gické poradenstvo; inžinierska činnosť. 
45 - Správa licencií (právne služby); udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
registrácia doménových mien (právne služby); 
online služby sociálnych sietí; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 45 tohto zoznamu. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, modrá 
(731) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1551-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); nástroje na vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové 
softvérové platformy; počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); počítačové programy na spraco-
vanie údajov; systémy na spracovanie údajov; 
elektronické databázy nahraté na počítačových 
médiách; počítačový softvér na správu databáz; 
softvér pre dátovú komunikáciu; počítačový fir-
mvér; počítačový hardvér; počítače; periférne za-
riadenia počítačov; zariadenia na nahrávanie, 
prenos, spracovanie a reprodukovanie zvuku, ob-
razov alebo údajov; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; elektronické publikácie 
(sťahovateľné). 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo v oblasti správy informačných techno-
lógií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; obchodné admi-
nistratívne služby v oblasti internetového pre-
daja; maloobchodné a veľkoobchodné služby to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; správa 
počítačových súborov; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
reklama; marketing; zostavovanie štatistík; prie-
skum trhu; obchodné sprostredkovateľské služby 
pri uzatváraní obchodných transakcií v oblasti 
predaja počítačového softvéru, firmvéru a har-
dvéru; obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triedach 37, 38, 41, 42 a 45 tohto zoz-
namu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov (okrem 
počítačového softvéru); inštalácia, údržba a op-
ravy počítačového hardvéru; modernizácia počí-
tačového hardvéru; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 37 
tohto zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; služby elektronického prenosu údajov 
medzi sieťovými počítačovými systémami; pre-
nos digitálnych súborov; prenos správ a obrazo- 
 
 
 
 

vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; poskytovanie užívateľ-
ského prístupu do svetovej počítačovej siete; pos- 
kytovanie prístupu do databáz; prenájom prístu-
pového času do počítačových databáz; poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; ško-
lenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; služby v oblasti vzdelávania 
a školenia v počítačovej problematike; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poradenské a konzultač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu. 
42 - Poradenstvo v oblasti informačných a počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poradenstvo 
v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvé- 
ru a hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačovej  
a internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti 
ochrany údajov; externé poskytovanie služieb v ob-
lasti informačných technológií; počítačové prog-
ramovanie; tvorba softvéru; inštalácia počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového soft-
véru; údržba počítačového softvéru; požičiavanie 
počítačového softvéru; poskytovanie softvéru 
prostredníctvom internetu (SaaS); zhotovovanie 
kópií počítačových programov; návrh počítačo-
vých systémov; analýzy počítačových systémov; 
diaľkové monitorovanie počítačových systémov; 
konfigurácia počítačových systémov a sietí; vý-
voj počítačového hardvéru; prenájom počítačo-
vého hardvéru; navrhovanie a vývoj elektronic-
kých databáz; inštalácia a údržba databázového 
softvéru; hosting počítačových databáz; obnovo-
vanie počítačových databáz; hĺbková analýza 
údajov (data mining); prevod (konverzia) počíta-
čových programov alebo údajov (nie fyzický); 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; zálohovanie údajov mimo 
pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; 
poskytovanie počítačových technológií prostred-
níctvom internetu (cloud computing); poraden-
stvo pri tvorbe webových stránok; tvorba a udr-
žiavanie webových stránok (pre tretie osoby); 
prenájom počítačových serverov (serverhosting); 
prenájom webových serverov; technologické po-
radenstvo; inžinierska činnosť. 
45 - Správa licencií (právne služby); udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
registrácia doménových mien (právne služby); 
online služby sociálnych sietí; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie- 
de 45 tohto zoznamu. 

(540) Asseco HELIOS 
(731) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(210) 1552-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); nástroje na vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové 
softvérové platformy; počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); počítačové programy na spraco-
vanie údajov; systémy na spracovanie údajov; 
elektronické databázy nahraté na počítačových 
médiách; počítačový softvér na správu databáz; 
softvér pre dátovú komunikáciu; počítačový fir-
mvér; počítačový hardvér; počítače; periférne za-
riadenia počítačov; zariadenia na nahrávanie, 
prenos, spracovanie a reprodukovanie zvuku, ob-
razov alebo údajov; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; elektronické publikácie 
(sťahovateľné). 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo v oblasti správy informačných techno-
lógií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; obchodné admi-
nistratívne služby v oblasti internetového pre-
daja; maloobchodné a veľkoobchodné služby to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; 
správa počítačových súborov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); reklama; marketing; zostavovanie štatis-
tík; prieskum trhu; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby pri uzatváraní obchodných transakcií 
v oblasti predaja počítačového softvéru, firmvéru 
a hardvéru; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 37, 38, 41, 42 a 45 tohto 
zoznamu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov (okrem 
počítačového softvéru); inštalácia, údržba a op-
ravy počítačového hardvéru; modernizácia počí-
tačového hardvéru; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 37 
tohto zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; služby elektronického prenosu údajov 
medzi sieťovými počítačovými systémami; pre-
nos digitálnych súborov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; poskytovanie užívateľ-
ského prístupu do svetovej počítačovej siete; pos-
kytovanie prístupu do databáz; prenájom prístu-
pového času do počítačových databáz; poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; ško-
lenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; služby v oblasti vzdelávania 
a školenia v počítačovej problematike; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poradenské a konzultač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu. 
 
 
 

42 - Poradenstvo v oblasti informačných a počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poradenstvo 
v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvéru 
a hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačovej  
a internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti 
ochrany údajov; externé poskytovanie služieb  
v oblasti informačných technológií; počítačové 
programovanie; tvorba softvéru; inštalácia počí-
tačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; požičia-
vanie počítačového softvéru; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; návrh počí-
tačových systémov; analýzy počítačových systé-
mov; diaľkové monitorovanie počítačových sys-
témov; konfigurácia počítačových systémov a sie-
tí; vývoj počítačového hardvéru; prenájom počí-
tačového hardvéru; navrhovanie a vývoj elektro-
nických databáz; inštalácia a údržba databázové-
ho softvéru; hosting počítačových databáz; ob-
novovanie počítačových databáz; hĺbková analý-
za údajov (data mining); prevod (konverzia) po-
čítačových programov alebo údajov (nie fyzic-
ký); prevod údajov alebo dokumentov z fyzic-
kých médií na elektronické médiá; zálohovanie 
údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektro-
nických údajov; poskytovanie počítačových tech-
nológií prostredníctvom internetu (cloud compu-
ting); poradenstvo pri tvorbe webových stránok; 
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie 
osoby); prenájom počítačových serverov (server-
hosting); prenájom webových serverov; techno-
logické poradenstvo; inžinierska činnosť. 
45 - Správa licencií (právne služby); udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
registrácia doménových mien (právne služby); 
online služby sociálnych sietí; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 45 tohto zoznamu. 

(540) Asseco Solutions 
(731) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1555-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 30, 35 
(511) 30 - Káva; nepražená káva; kakao; cigória (ká-

vová náhradka); kávové príchute; rastlinné prí-
pravky (kávové náhradky); mliečne kávové ná-
poje; kávové nápoje; kávové náhradky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; predvádzanie tovaru; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; rekla-
ma; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; organizovanie obchodných alebo re-
klamných veľtrhov; on line reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre  
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 175 
 

tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné pod-
niky); prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; marketing; maloobchodné 
a veľkoobchodné služby s tovarmi vymenova-
nými vo vyššie uvedenej triede 30; obchodné spros-
tredkovateľské služby; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok. 

(540) 

  
 

(591) biela, šedá, ružová, čierna, žltá, hnedá, červená 
(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1556-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); nástroje na vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové 
softvérové platformy; počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); počítačové programy na spraco-
vanie údajov; systémy na spracovanie údajov; 
elektronické databázy nahraté na počítačových 
médiách; počítačový softvér na správu databáz; 
softvér pre dátovú komunikáciu; počítačový fir-
mvér; počítačový hardvér; počítače; periférne za-
riadenia počítačov; zariadenia na nahrávanie, 
prenos, spracovanie a reprodukovanie zvuku, ob-
razov alebo údajov; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; elektronické publikácie 
(sťahovateľné). 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo v oblasti správy informačných techno-
lógií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; obchodné admi-
nistratívne služby v oblasti internetového pre-
daja; maloobchodné a veľkoobchodné služby to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; 
správa počítačových súborov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); reklama; marketing; zostavovanie štatis- 
 

tík; prieskum trhu; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby pri uzatváraní obchodných transakcií 
v oblasti predaja počítačového softvéru, firmvéru 
a hardvéru; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 37, 38, 41, 42 a 45 tohto 
zoznamu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov (okrem 
počítačového softvéru); inštalácia, údržba a op-
ravy počítačového hardvéru; modernizácia počí-
tačového hardvéru; poradenské a konzultačné služ-
by v oblasti služieb uvedených v triede 37 tohto 
zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; služby elektronického prenosu údajov 
medzi sieťovými počítačovými systémami; pre-
nos digitálnych súborov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; poskytovanie užívateľ-
ského prístupu do svetovej počítačovej siete; pos-
kytovanie prístupu do databáz; prenájom prístu-
pového času do počítačových databáz; poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; ško-
lenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; služby v oblasti vzdelávania 
a školenia v počítačovej problematike; online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poradenské a konzultač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu. 
42 - Poradenstvo v oblasti informačných a počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní pros-
tredníctvom webových stránok; poradenstvo v ob-
lasti návrhu a vývoja počítačového softvéru a hard-
véru; poradenstvo v oblasti počítačovej a interne-
tovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany 
údajov; externé poskytovanie služieb v oblasti in-
formačných technológií; počítačové programo-
vanie; tvorba softvéru; inštalácia počítačového 
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
údržba počítačového softvéru; požičiavanie počí-
tačového softvéru; poskytovanie softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS); zhotovovanie kó-
pií počítačových programov; návrh počítačových 
systémov; analýzy počítačových systémov; diaľ-
kové monitorovanie počítačových systémov; kon-
figurácia počítačových systémov a sietí; vývoj 
počítačového hardvéru; prenájom počítačového 
hardvéru; navrhovanie a vývoj elektronických da-
tabáz; inštalácia a údržba databázového softvéru; 
hosting počítačových databáz; obnovovanie počí-
tačových databáz; hĺbková analýza údajov (data 
mining); prevod (konverzia) počítačových prog-
ramov alebo údajov (nie fyzický); prevod údajov 
alebo dokumentov z fyzických médií na elektro-
nické médiá; zálohovanie údajov mimo pracovi-
ska; uchovávanie elektronických údajov; posky-
tovanie počítačových technológií prostredníctvom 
internetu (cloud computing); poradenstvo pri tvor-
be webových stránok; tvorba a udržiavanie we-
bových stránok (pre tretie osoby); prenájom počí-
tačových serverov (serverhosting); prenájom we-
bových serverov; technologické poradenstvo; in-
žinierska činnosť. 
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45 - Správa licencií (právne služby); udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
registrácia doménových mien (právne služby); 
online služby sociálnych sietí; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 45 tohto zoznamu. 

(540) Asseco SPIN 
(731) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1557-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); nástroje na vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačový 
softvér pre správu ubytovacích a reštauračných 
prevádzok (nahraté počítačové programy); počí-
tačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počí-
tačové softvérové platformy; počítačové operač-
né programy (nahraté); počítačové programy na 
spracovanie údajov; systémy na spracovanie úda-
jov; elektronické databázy nahraté na počítačo-
vých médiách; počítačový softvér na správu da-
tabáz; softvér pre dátovú komunikáciu; počítačo-
vý firmvér; počítačový hardvér; počítače; peri-
férne zariadenia počítačov; zariadenia na nahrá-
vanie, prenos, spracovanie a reprodukovanie zvu-
ku, obrazov alebo údajov; magnetické nosiče úda-
jov; optické nosiče údajov; elektronické publiká-
cie (sťahovateľné). 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo v oblasti správy informačných techno-
lógií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; obchodné admi-
nistratívne služby v oblasti internetového pre-
daja; maloobchodné a veľkoobchodné služby to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; správa 
počítačových súborov; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
reklama; marketing; zostavovanie štatistík; prie-
skum trhu; obchodné sprostredkovateľské služby 
pri uzatváraní obchodných transakcií v oblasti 
predaja počítačového softvéru, firmvéru a hard-
véru; obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 37, 38, 41, 42 a 45 tohto zozna-
mu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov (okrem 
počítačového softvéru); inštalácia, údržba a op-
ravy počítačového hardvéru; modernizácia počí-
tačového hardvéru; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 37 
tohto zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; služby elektronického prenosu údajov 
medzi sieťovými počítačovými systémami; pre- 
 
 
 
 

nos digitálnych súborov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; poskytovanie užívateľ- 
ského prístupu do svetovej počítačovej siete; pos-
kytovanie prístupu do databáz; prenájom prístu-
pového času do počítačových databáz; poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; ško-
lenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; služby v oblasti vzdelávania 
a školenia v počítačovej problematike; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poradenské a konzultač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu. 
42 - Poradenstvo v oblasti informačných a počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poradenstvo 
v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvéru 
a hardvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývo-
ja počítačového softvéru a hardvéru pre správu 
ubytovacích a reštauračných prevádzok; pora-
denstvo v oblasti počítačovej a internetovej bez-
pečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; 
externé poskytovanie služieb v oblasti informač-
ných technológií; počítačové programovanie; tvor-
ba softvéru; tvorba softvéru pre správu ubytova-
cích a reštauračných prevádzok; inštalácia počí-
tačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; požičia-
vanie počítačového softvéru; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; návrh počí-
tačových systémov; analýzy počítačových systé-
mov; diaľkové monitorovanie počítačových sys-
témov; konfigurácia počítačových systémov a sie-
tí; vývoj počítačového hardvéru; prenájom počí-
tačového hardvéru; navrhovanie a vývoj elektro-
nických databáz; inštalácia a údržba databázové-
ho softvéru; hosting počítačových databáz; ob-
novovanie počítačových databáz; hĺbková analý-
za údajov (data mining);prevod (konverzia) počí-
tačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; zálohovanie údajov 
mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie počítačových technológií 
prostredníctvom internetu (cloud computing); po-
radenstvo pri tvorbe webových stránok; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); prenájom počítačových serverov (serverhos-
ting); prenájom webových serverov; technolo-
gické poradenstvo; inžinierska činnosť. 
45 - Správa licencií (právne služby); udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
registrácia doménových mien (právne služby); 
online služby sociálnych sietí; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 45 tohto zoznamu. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, modrá 
(731) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1567-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); nástroje na vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačový 
softvér pre správu ubytovacích a reštauračných 
prevádzok (nahraté počítačové programy); počí-
tačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počí-
tačové softvérové platformy; počítačové operač-
né programy (nahraté); počítačové programy na 
spracovanie údajov; systémy na spracovanie úda-
jov; elektronické databázy nahraté na počítačo-
vých médiách; počítačový softvér na správu da-
tabáz; softvér pre dátovú komunikáciu; počítačo-
vý firmvér; počítačový hardvér; počítače; peri-
férne zariadenia počítačov; zariadenia na nahrá-
vanie, prenos, spracovanie a reprodukovanie zvu-
ku, obrazov alebo údajov; magnetické nosiče úda-
jov; optické nosiče údajov; elektronické publiká-
cie (sťahovateľné). 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo v oblasti správy informačných techno-
lógií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; obchodné admi-
nistratívne služby v oblasti internetového pre-
daja; maloobchodné a veľkoobchodné služby to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; správa 
počítačových súborov; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
reklama; marketing; zostavovanie štatistík; prie-
skum trhu; obchodné sprostredkovateľské služby 
pri uzatváraní obchodných transakcií v oblasti 
predaja počítačového softvéru, firmvéru a hard-
véru; obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 37, 38, 41, 42 a 45 tohto zozna-
mu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov (okrem 
počítačového softvéru); inštalácia, údržba a op-
ravy počítačového hardvéru; modernizácia počí-
tačového hardvéru; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 37 
tohto zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; služby elektronického prenosu údajov 
medzi sieťovými počítačovými systémami; pre-
nos digitálnych súborov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; poskytovanie užívateľ- 
 
 

ského prístupu do svetovej počítačovej siete; pos-
kytovanie prístupu do databáz; prenájom prístu-
pového času do počítačových databáz; poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; ško-
lenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; služby v oblasti vzdelávania 
a školenia v počítačovej problematike; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poradenské a konzultač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu. 
42 - Poradenstvo v oblasti informačných a počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poradenstvo 
v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvéru 
a hardvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývo-
ja počítačového softvéru a hardvéru pre správu 
ubytovacích a reštauračných prevádzok; pora-
denstvo v oblasti počítačovej a internetovej bez-
pečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; 
externé poskytovanie služieb v oblasti informač-
ných technológií; počítačové programovanie; 
tvorba softvéru; tvorba softvéru pre správu uby-
tovacích a reštauračných prevádzok; inštalácia 
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačo-
vého softvéru; údržba počítačového softvéru; po-
žičiavanie počítačového softvéru; poskytovanie 
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); zho-
tovovanie kópií počítačových programov; návrh 
počítačových systémov; analýzy počítačových 
systémov; diaľkové monitorovanie počítačových 
systémov; konfigurácia počítačových systémov  
a sietí; vývoj počítačového hardvéru; prenájom 
počítačového hardvéru; navrhovanie a vývoj elek-
tronických databáz; inštalácia a údržba databázo-
vého softvéru; hosting počítačových databáz; ob-
novovanie počítačových databáz; hĺbková analý-
za údajov (data mining);prevod (konverzia) počí-
tačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; zálohovanie údajov 
mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie počítačových technológií 
prostredníctvom internetu (cloud computing); po-
radenstvo pri tvorbe webových stránok; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); prenájom počítačových serverov (serverhos-
ting); prenájom webových serverov; technolo-
gické poradenstvo; inžinierska činnosť. 
45 - Správa licencií (právne služby); udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
registrácia doménových mien (právne služby); 
online služby sociálnych sietí; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 45 tohto zoznamu. 

(540) Asseco BLUEGASTRO 
(731) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(210) 1571-2017 
(220) 13.6.2017 

 11 (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); nástroje na vývoj počítačového softvéru; 
počítačové programy (sťahovateľné); počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové 
softvérové platformy; počítačové operačné prog-
ramy (nahraté); počítačové programy na spraco-
vanie údajov; systémy na spracovanie údajov; 
elektronické databázy nahraté na počítačových 
médiách; počítačový softvér na správu databáz; 
softvér pre dátovú komunikáciu; počítačový fir-
mvér; počítačový hardvér; počítače; periférne za-
riadenia počítačov; zariadenia na nahrávanie, pre-
nos, spracovanie a reprodukovanie zvuku, obra-
zov alebo údajov; magnetické nosiče údajov; op-
tické nosiče údajov; elektronické publikácie (sťa-
hovateľné). 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo v oblasti správy informačných techno-
lógií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; obchodné admi-
nistratívne služby v oblasti internetového pre-
daja; maloobchodné a veľkoobchodné služby to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; správa 
počítačových súborov; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
reklama; marketing; zostavovanie štatistík; prie-
skum trhu; obchodné sprostredkovateľské služby 
pri uzatváraní obchodných transakcií v oblasti 
predaja počítačového softvéru, firmvéru a hard-
véru; obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 37, 38, 41, 42 a 45 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov (okrem 
počítačového softvéru); inštalácia, údržba a op-
ravy počítačového hardvéru; modernizácia počí-
tačového hardvéru; poradenské a konzultačné služ-
by v oblasti služieb uvedených v triede 37 tohto 
zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; služby elektronického prenosu údajov 
medzi sieťovými počítačovými systémami; pre-
nos digitálnych súborov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; poskytovanie užívateľ-
ského prístupu do svetovej počítačovej siete; po-
skytovanie prístupu do databáz; prenájom prístu-
pového času do počítačových databáz; poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; ško-
lenia; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; služby v oblasti vzdelávania 
a školenia v počítačovej problematike; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poradenské a konzultač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu. 
42 - Poradenstvo v oblasti informačných a počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií  
 
 

o počítačových technológiách a programovaní pros-
tredníctvom webových stránok; poradenstvo v ob-
lasti návrhu a vývoja počítačového softvéru  
a hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačovej  
a internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti 
ochrany údajov; externé poskytovanie služieb  
v oblasti informačných technológií; počítačové 
programovanie; tvorba softvéru; inštalácia počí-
tačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; požičia-
vanie počítačového softvéru; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; návrh počí-
tačových systémov; analýzy počítačových systé-
mov; diaľkové monitorovanie počítačových sys-
témov; konfigurácia počítačových systémov a sie-
tí; vývoj počítačového hardvéru; prenájom počí-
tačového hardvéru; navrhovanie a vývoj elektro-
nických databáz; inštalácia a údržba databázové-
ho softvéru; hosting počítačových databáz; ob-
novovanie počítačových databáz; hĺbková analý-
za údajov (data mining); prevod (konverzia) po-
čítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; zálohovanie údajov 
mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie počítačových technológií 
prostredníctvom internetu (cloud computing); po-
radenstvo pri tvorbe webových stránok; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); prenájom počítačových serverov (serverhos-
ting); prenájom webových serverov; technolo-
gické poradenstvo; inžinierska činnosť. 
45 - Správa licencií (právne služby); udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
registrácia doménových mien (právne služby); 
online služby sociálnych sietí. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá 
(731) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1618-2017 
(220) 21.6.2017 

 11 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Poradenské služby v oblasti obchodného a pod-

nikateľského riadenia; obchodné alebo podnika-
teľské informácie pre zákazníkov z databáz ban-
ky; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných 
médií, telekomunikačných prostriedkov, elektro-
nických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a sve-
tovej počítačovej siete (internet); obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triede 35 a 36 
tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných 
médií, telekomunikačných prostriedkov, elektro-
nických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a sve-
tovej počítačovej siete (internet). 
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36 - Bankovníctvo; elektronické bankovníctvo; 
bankové služby; bankové služby priamo k zákaz-
níkom (homebanking); finančníctvo; prijímanie 
vkladov; prijímanie termínovaných vkladov; ve-
denie bankových účtov klientov; vedenie vklad-
ných knižiek; vydávanie cenín a cenných papie-
rov; investovanie do cenných papierov na vlastný 
účet; kapitálové investície; klíring (bezhotovost-
né zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a zá-
väzkov); klíring (zúčtovávanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); pre-
vod kapitálu; bankové služby poskytované pros-
tredníctvom bankomatov; finančné záruky, kau-
cie, ručenie; otváranie akreditívov; obchodovanie 
na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami  
a devízovými hodnotami a v oblasti termínova-
ných obchodov a opcií vrátane kurzových a úro-
kových obchodov; obchodovanie s prevoditeľ-
nými cennými papiermi; správa cenných papie-
rov klienta na jeho účet; služby depozitára cen-
ných papierov; úschovné služby; úschova v bez-
pečnostných schránkach; úschova cenností; po-
radenstvo v oblasti bankovníctva a financií; fi-
nančné analýzy; poskytovanie bankových a fi-
nančných informácií; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet); sprostredkovanie (maklérstvo) služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet). 
38 - Elektronická pošta; posielanie správ; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítača; audiokomunikačné služby; dátové ko-
munikačné služby; telefonická komunikácia; ko-
munikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov. 

(540) mPôžička Biznis 
(731) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1621-2017 
(220) 21.6.2017 

 11 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Poradenské služby v oblasti obchodného  

a podnikateľského riadenia; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie pre zákazníkov z databáz 
banky; poskytovanie služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikač-
ných médií, telekomunikačných prostriedkov, 
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mai-
lu) a svetovej počítačovej siete (internet); obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triede 
35 a 36 tohto zoznamu prostredníctvom komuni-
kačných médií, telekomunikačných prostriedkov, 
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mai-
lu) a svetovej počítačovej siete (internet). 
36 - Bankovníctvo; elektronické bankovníctvo; 
bankové služby; bankové služby priamo k zákaz-
níkom (homebanking); finančníctvo; prijímanie 
vkladov; prijímanie termínovaných vkladov; ve-
denie bankových účtov klientov; vedenie vklad- 
 

ných knižiek; vydávanie cenín a cenných papie-
rov; investovanie do cenných papierov na vlastný 
účet; kapitálové investície; klíring (bezhotovost-
né zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a zá-
väzkov); klíring (zúčtovávanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); 
prevod kapitálu; bankové služby poskytované pros-
tredníctvom bankomatov; finančné záruky, kau-
cie, ručenie; otváranie akreditívov; obchodovanie 
na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami  
a devízovými hodnotami a v oblasti termínova-
ných obchodov a opcií vrátane kurzových a úro-
kových obchodov; obchodovanie s prevoditeľ-
nými cennými papiermi; správa cenných papie-
rov klienta na jeho účet; služby depozitára cen-
ných papierov; úschovné služby; úschova v bez-
pečnostných schránkach; úschova cenností; po-
radenstvo v oblasti bankovníctva a financií; fi-
nančné analýzy; poskytovanie bankových a fi-
nančných informácií; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet); sprostredkovanie (maklérstvo) služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet). 
38 - Elektronická pošta; posielanie správ; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítača; audiokomunikačné služby; dátové ko-
munikačné služby; telefonická komunikácia; ko-
munikácia mobilnými telefónmi; komunikácia pros-
tredníctvom počítačových terminálov. 

(540) mPôžička Plus 
(731) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1622-2017 
(220) 21.6.2017 

 11 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Poradenské služby v oblasti obchodného  

a podnikateľského riadenia; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie pre zákazníkov z databáz 
banky; poskytovanie služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikač-
ných médií, telekomunikačných prostriedkov, 
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mai-
lu) a svetovej počítačovej siete (internet); ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
de 35 a 36 tohto zoznamu prostredníctvom ko-
munikačných médií, telekomunikačných prostried-
kov, elektronických médií, elektronickej pošty 
(e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet). 
36 - Bankovníctvo; elektronické bankovníctvo; 
bankové služby; bankové služby priamo k zákaz-
níkom (homebanking); finančníctvo; prijímanie 
vkladov; prijímanie termínovaných vkladov; ve-
denie bankových účtov klientov; vedenie vklad-
ných knižiek; vydávanie cenín a cenných papie-
rov; investovanie do cenných papierov na vlastný 
účet; kapitálové investície; klíring (bezhotovost-
né zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a zá-
väzkov); klíring (zúčtovávanie vzájomných po- 
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hľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); 
prevod kapitálu; bankové služby poskytované 
prostredníctvom bankomatov; finančné záruky, 
kaucie, ručenie; otváranie akreditívov; obchodo-
vanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valu-
tami a devízovými hodnotami a v oblasti termí-
novaných obchodov a opcií vrátane kurzových  
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevodi-
teľnými cennými papiermi; správa cenných pa-
pierov klienta na jeho účet; služby depozitára 
cenných papierov; úschovné služby; úschova  
v bezpečnostných schránkach; úschova cenností; 
poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; fi-
nančné analýzy; poskytovanie bankových a fi-
nančných informácií; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet); sprostredkovanie (maklérstvo) služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet). 
38 - Elektronická pošta; posielanie správ; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítača; audiokomunikačné služby; dátové ko-
munikačné služby; telefonická komunikácia; ko-
munikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov. 

(540) mRezerva Biznis 
(731) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1626-2017 
(220) 21.6.2017 

 11 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Poradenské služby v oblasti obchodného  

a podnikateľského riadenia; obchodné alebo 
podnikateľské informácie pre zákazníkov z data-
báz banky; poskytovanie služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikač-
ných médií, telekomunikačných prostriedkov, 
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mai-
lu) a svetovej počítačovej siete (internet); ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
de 35 a 36 tohto zoznamu prostredníctvom ko-
munikačných médií, telekomunikačných prostried-
kov, elektronických médií, elektronickej pošty 
(e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet). 
36 - Bankovníctvo; elektronické bankovníctvo; 
bankové služby; bankové služby priamo k zákaz-
níkom (homebanking); finančníctvo; prijímanie 
vkladov; prijímanie termínovaných vkladov; ve-
denie bankových účtov klientov; vedenie vklad-
ných knižiek; vydávanie cenín a cenných papie-
rov; investovanie do cenných papierov na vlastný 
účet; kapitálové investície; klíring (bezhotovost-
né zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a zá-
väzkov); klíring (zúčtovávanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); 
prevod kapitálu; bankové služby poskytované pros-
tredníctvom bankomatov; finančné záruky, kau-
cie, ručenie; otváranie akreditívov; obchodovanie 
na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami  
 

a devízovými hodnotami a v oblasti termínova-
ných obchodov a opcií vrátane kurzových a úro-
kových obchodov; obchodovanie s prevoditeľ-
nými cennými papiermi; správa cenných papie-
rov klienta na jeho účet; služby depozitára cen-
ných papierov; úschovné služby; úschova v bez-
pečnostných schránkach; úschova cenností; po-
radenstvo v oblasti bankovníctva a financií; fi-
nančné analýzy; poskytovanie bankových a fi-
nančných informácií; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet); sprostredkovanie (maklérstvo) služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet). 
38 - Elektronická pošta; posielanie správ; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítača; audiokomunikačné služby; dátové ko-
munikačné služby; telefonická komunikácia; ko-
munikácia mobilnými telefónmi; komunikácia pros-
tredníctvom počítačových terminálov. 

(540) mKreditka e-shop 
(731) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1631-2017 
(220) 21.6.2017 

 11 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Poradenské služby v oblasti obchodného a pod-

nikateľského riadenia; obchodné alebo podnika-
teľské informácie pre zákazníkov z databáz ban-
ky; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných 
médií, telekomunikačných prostriedkov, elektro-
nických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a sve-
tovej počítačovej siete (internet); obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triede 35 a 36 
tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných 
médií, telekomunikačných prostriedkov, elektro-
nických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a sve-
tovej počítačovej siete (internet). 
36 - Bankovníctvo; elektronické bankovníctvo; 
bankové služby; bankové služby priamo k zákaz-
níkom (homebanking); finančníctvo; prijímanie 
vkladov; prijímanie termínovaných vkladov; ve-
denie bankových účtov klientov; vedenie vklad-
ných knižiek; vydávanie cenín a cenných papie-
rov; investovanie do cenných papierov na vlastný 
účet; kapitálové investície; klíring (bezhotovost-
né zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a zá-
väzkov); klíring (zúčtovávanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); 
prevod kapitálu; bankové služby poskytované 
prostredníctvom bankomatov; finančné záruky, 
kaucie, ručenie; otváranie akreditívov; obchodo-
vanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valu-
tami a devízovými hodnotami a v oblasti termí-
novaných obchodov a opcií vrátane kurzových  
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevodi-
teľnými cennými papiermi; správa cenných pa-
pierov klienta na jeho účet; služby depozitára  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 181 
 

cenných papierov; úschovné služby; úschova v bez-
pečnostných schránkach; úschova cenností; po-
radenstvo v oblasti bankovníctva a financií; fi-
nančné analýzy; poskytovanie bankových a fi-
nančných informácií; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet); sprostredkovanie (maklérstvo) služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet). 
38 - Elektronická pošta; posielanie správ; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítača; audiokomunikačné služby; dátové ko-
munikačné služby; telefonická komunikácia; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov. 

(540) mKreditka Plus 
(731) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1655-2017 
(220) 28.6.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné). 

16 - Periodiká; časopisy (periodiká); tlačené pub-
likácie. 
35 - Reklama; kancelárske práce; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov. 
41 - Online vydávanie elektronických časopisov. 

(540) 

  
 

(591) sivá, modrá, biela 
(731) PRONTE media, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1663-2017 
(220) 27.6.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; vitamíny; výživové 

doplnky. 

(540) ENDIOTIKUM 
(731) SANOFI, 54, rue La Boétie, 750 08 Paris, FR; 
(740) Bachratá Magdaléna, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1665-2017 
(220) 27.6.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; vitamíny; výživové 

doplnky. 

(540) PROBIEX 
(731) SANOFI, 54, rue La Boétie, 750 08 Paris, FR; 
(740) Bachratá Magdaléna, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1670-2017 
(220) 27.6.2017 

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

administratíva; kancelárske práce; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom interne-
tu; prepisovanie a spracovanie textov blogových 
príspevkov a elektronických kníh (kancelárske 
práce, reklamné účely) ; správa počítačových sú-
borov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky). 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová čin-
nosť; organizovanie a vedenie kurzov sebauve-
domenia; organizovanie kurzov sebauvedomenia 
prostredníctvom internetu; organizovanie kurzov 
osobnostného rozvoja prostredníctvom internetu; 
písanie blogov a elektronických kníh (písanie tex-
tov); poradenstvo v oblasti fyzického kondičného 
cvičenia. 
44 - Poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti (psy-
chologické služby); poradenstvo v oblasti rozvo-
ja osobnosti prostredníctvom internetu (psycho-
logické služby); poradenstvo v oblasti stravova-
nia (zdravotné poradenstvo). 

(540) 

  
 

(591) ružová a zelená (dve prevládajúce farby), biela 
(731) Healthy Way, s. r. o., Slanská 11934/92, 080 01 

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

 
 

(210) 1687-2017 
(220) 21.6.2017 

 11 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Poradenské služby v oblasti obchodného  

a podnikateľského riadenia; obchodné alebo 
podnikateľské informácie pre zákazníkov z data-
báz banky; poskytovanie služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikač-
ných médií, telekomunikačných prostriedkov, 
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) 
a svetovej počítačovej siete (internet); obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35  
a 36 tohto zoznamu prostredníctvom komunikač-
ných médií, telekomunikačných prostriedkov, 
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mai-
lu) a svetovej počítačovej siete (internet). 
36 - Bankovníctvo; elektronické bankovníctvo; 
bankové služby; bankové služby priamo k zákaz-
níkom (homebanking); finančníctvo; prijímanie 
vkladov; prijímanie termínovaných vkladov; ve-
denie bankových účtov klientov; vedenie vklad-
ných knižiek; vydávanie cenín a cenných papie-
rov; investovanie do cenných papierov na vlastný 
účet; kapitálové investície; klíring (bezhotovost-
né zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a zá-
väzkov); klíring (zúčtovávanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie);  
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prevod kapitálu; bankové služby poskytované pros-
tredníctvom bankomatov; finančné záruky, kau-
cie, ručenie; otváranie akreditívov; obchodovanie 
na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami  
a devízovými hodnotami a v oblasti termínova-
ných obchodov a opcií vrátane kurzových a úro-
kových obchodov; obchodovanie s prevoditeľ-
nými cennými papiermi; správa cenných papie-
rov klienta na jeho účet; služby depozitára cen-
ných papierov; úschovné služby; úschova v bez-
pečnostných schránkach; úschova cenností; po-
radenstvo v oblasti bankovníctva a financií; fi-
nančné analýzy; poskytovanie bankových a fi-
nančných informácií; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet); sprostredkovanie (maklérstvo) služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (in-
ternet). 
38 - Elektronická pošta; posielanie správ; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítača; audiokomunikačné služby; dátové ko-
munikačné služby; telefonická komunikácia; ko-
munikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov. 

(540) mKreditka Biznis 
(731) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1736-2017 
(220) 8.7.2017 

 11 (511) 25, 41, 43 
(511) 25 - Baretky; pokrývky hlavy; športové čiapky; 

šilty proti slnku (pokrývky hlavy); klobúky; če-
lenky (oblečenie); čiapky; odevy; obuv; tričká. 
41 - Zábava; informácie o možnostiach zábavy; 
online poskytovanie informácií týkajúcich sa vý-
chovy, vzdelávania, zábavy, športových a kultúr-
nych udalostí prostredníctvom internetu; on line 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových 
sietí); tvorba televíznych programov; tvorba pub-
licistických, spravodajských, zábavných a vzde-
lávacích programov; nahrávanie videofilmov (nie 
reklamných); televízna zábava; organizovanie kul-
túrnych, športových, vzdelávacích a zábavných 
podujatí; divadelné predstavenia; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; prenájom kinema-
tografických prístrojov; produkcia filmov (nie 
reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelá-
vania; výchovno-zábavné klubové služby; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; organizovanie ple-
sov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie školení; organizovanie živých vys-
túpení; plánovanie a organizovanie večierkov; na-
hrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); elektronická  
 

edičná činnosť v malom (DTP služby); online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); online vydávanie elektronic-
kých kníh, novín a časopisov; požičiavanie au-
dioprístrojov; organizovanie a vedenie konferen-
cií prostredníctvom internetu; organizovanie a ve-
denie seminárov a tvorivých dielní (výučba) pros-
tredníctvom internetu; online poskytovanie digi-
tálnej hudby (bez možnosti kopírovania); posky-
tovanie informácie o možnostiach rekreácie po-
skytované prostredníctvom internetu; tvorba roz-
hlasových programov; fotografické reportáže; 
nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organi-
zovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier 
(nie na reklamné účely); organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; 
zábavné súťažné hry (okrem reklamných); tele-
vízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefo-
nickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby 
s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia; služby umelec-
kých galérií poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia; zábavné par-
ky; služby poskytované prázdninovými tábormi 
(zábava); poskytovanie športovísk; poskytovanie 
zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie  
a vedenie kongresov; fitnes kluby (zdravotné  
a kondičné cvičenia); požičiavanie športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); tábo-
ry na športové sústredenia; prenájom tenisových 
kurtov; služby osobných trénerov (fitnes cviče-
nia); poradenské a konzultačné služby týkajúce 
sa služieb v triede 41 tohto zoznamu. 
43 - Kaviarne; hotelierske služby; reštauračné (stra-
vovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; bary 
(služby); rýchle občerstvenie snackbary); ubyto-
vacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom pre-
chodného ubytovania; penzióny; turistické uby-
tovne; rezervácie ubytovania v penziónoch; re-
zervácie ubytovania v hoteloch; prázdninové tá-
bory (ubytovacie služby); motely (služby); dodá-
vanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering). 

(540) IN VINO 
(731) WINE & WEIN, s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 

Bratislava, SK; 
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1803-2017 
(220) 19.7.2017 

 11 (511) 3, 5, 16, 28, 35, 39, 41 
(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; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, 
obväzový materiál; materiály na plombovanie  
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zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné príprav-
ky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, her-
bicídy. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-
reby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na kan-
celárske použitie alebo pre domácnosť; potreby 
pre výtvarníkov a návrhárov; štetce; učebné  
a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká 
na balenie; typy (tlačové písmo), štočky. 
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(731) Schovancová Martina, Plzeňská 113, 252 19 Rud-
ná u Prahy, CZ; 

(740) Hédin Nicolas, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1810-2017 
(220) 19.7.2017 

 11 (511) 6, 7, 9, 12, 35, 37, 42 
(511) 6 - Hliníkové profily; kovové vetracie žalúzie; 

hliníkové lisované profily; hliníkové profily pre 
informačné a zobrazovacie prístroje; kotvy; ko-
vania pre stavebníctvo; kovové bloky; kovové 
konštrukcie (stavebné materiály); kovové inšta-
lačné priečky (stavebné materiály); kovové hla-
vice pilierov (stavebné materiály); kovové dosky 
(stavebné materiály); kovové kontrolné kryty; 
kovové uholníky (rohové konzoly); kovové kostry 
stavieb; kovové nosníky; kovový stavebný mate-
riál; drobný železiarsky tovar; kovové stavebné 
konštrukcie; kovové prenosné stavby. 
7 - Priemyselné roboty; manipulátory (zariadenia 
na nakladanie a vykladanie); automatické mani-
pulátory (stroje); ohýbačky (stroje); strihacie stro-
je; rezacie stroje; kovoobrábacie stroje; vŕtacie 
stroje; sústruhy (obrábacie stroje); frézovačky 
(stroje); drviace stroje; brúsky (stroje); galvani-
začné stroje; pokovovacie stroje; banské stroje. 
9 - Magnety; meracie prístroje; detektory; elek-
trické monitorovacie prístroje; indikátory strát 
elektrickej energie; indikátory množstva; indiká-
tory teploty; diaľkové ovládače. 
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po 
zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach. 
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; reklama; 
marketing; podpora predaja (pre tretie osoby). 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); demolácia  
 

budov; banské dobývanie prírodných zdrojov; ni-
čenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom 
hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); dezin-
fekcia; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
prenájom buldozérov; prenájom bagrov a rýpa-
diel; prenájom stavebných žeriavov. 
42 - Kontrola kvality; skúšky materiálov; vedec-
ký výskum. 

(540) 

  
 

(731) CSM Industry s.r.o., Daxnerova 756, 980 61 Ti-
sovec, SK; 

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

(210) 1815-2017 
(220) 19.7.2017 

 11 (511) 6, 7, 9, 12, 35, 37, 42 
(511) 6 - Hliníkové profily; kovové vetracie žalúzie; 

hliníkové lisované profily; hliníkové profily pre 
informačné a zobrazovacie prístroje; kotvy; ko-
vania pre stavebníctvo; kovové bloky; kovové 
konštrukcie (stavebné materiály); kovové inšta-
lačné priečky (stavebné materiály); kovové hla-
vice pilierov (stavebné materiály); kovové dosky 
(stavebné materiály); kovové kontrolné kryty; 
kovové uholníky (rohové konzoly); kovové kos-
try stavieb; kovové nosníky; kovový stavebný 
materiál; drobný železiarsky tovar; kovové sta-
vebné konštrukcie; kovové prenosné stavby. 
7 - Priemyselné roboty; manipulátory (zariadenia 
na nakladanie a vykladanie); automatické mani-
pulátory (stroje); ohýbačky (stroje); strihacie stro-
je; rezacie stroje; kovoobrábacie stroje; vŕtacie 
stroje; sústruhy (obrábacie stroje); frézovačky (stro-
je); drviace stroje; brúsky (stroje); galvanizačné 
stroje; pokovovacie stroje; banské stroje. 
9 - Magnety; meracie prístroje; detektory; elek-
trické monitorovacie prístroje; indikátory strát 
elektrickej energie; indikátory množstva; indiká-
tory teploty; diaľkové ovládače. 
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po 
zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach. 
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; reklama; 
marketing; podpora predaja (pre tretie osoby). 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); demolácia 
budov; banské dobývanie prírodných zdrojov; ni-
čenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom 
hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); dezin-
fekcia; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
prenájom buldozérov; prenájom bagrov a rýpa-
diel; prenájom stavebných žeriavov. 
42 - Kontrola kvality; skúšky materiálov; vedec-
ký výskum. 

(540) UDS 
(731) CSM Industry s.r.o., Daxnerova 756, 980 61 Ti-

sovec, SK; 
(740) Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 1823-2017 
(220) 19.7.2017 

 11 (511) 6, 7, 9, 12, 35, 37, 42 
(511) 6 - Hliníkové profily; kovové vetracie žalúzie; 

hliníkové lisované profily; hliníkové profily pre 
informačné a zobrazovacie prístroje; kotvy; ko-
vania pre stavebníctvo; kovové bloky; kovové 
konštrukcie (stavebné materiály); kovové inšta-
lačné priečky (stavebné materiály); kovové hla-
vice pilierov (stavebné materiály); kovové dosky 
(stavebné materiály); kovové kontrolné kryty; 
kovové uholníky (rohové konzoly); kovové kos-
try stavieb; kovové nosníky; kovový stavebný 
materiál; drobný železiarsky tovar; kovové sta-
vebné konštrukcie; kovové prenosné stavby. 
7 - Priemyselné roboty; manipulátory (zariadenia 
na nakladanie a vykladanie); automatické mani-
pulátory (stroje); ohýbačky (stroje); strihacie stro-
je; rezacie stroje; kovoobrábacie stroje; vŕtacie 
stroje; sústruhy (obrábacie stroje); frézovačky 
(stroje); drviace stroje; brúsky (stroje); galvani-
začné stroje; pokovovacie stroje; banské stroje. 
9 - Magnety; meracie prístroje; detektory; elek-
trické monitorovacie prístroje; indikátory strát 
elektrickej energie; indikátory množstva; indiká-
tory teploty; diaľkové ovládače. 
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po 
zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach. 
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; reklama; 
marketing; podpora predaja (pre tretie osoby). 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); demolácia 
budov; banské dobývanie prírodných zdrojov; ni-
čenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom 
hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); dezin-
fekcia; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
prenájom buldozérov; prenájom bagrov a rýpa-
diel; prenájom stavebných žeriavov. 
42 - Kontrola kvality; skúšky materiálov; vedec-
ký výskum. 

(540) 

  
 

(591) žltá, čierna, biela 
(731) CSM Industry s.r.o., Daxnerova 756, 980 61 Ti-

sovec, SK; 
(740) Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1825-2017 
(220) 19.7.2017 

 11 (511) 3, 5, 28, 32, 35, 41 
(511) 3 - Kozmetické krémy; kozmetické gély; kozme-

tické telové mlieka; oleje; masážne krémy (nie na 
lekárske použitie). 
5 - Vitamínové prípravky; minerálne výživové 
doplnky; výživové doplnky so stopovými prvka-
mi; vitamínové a multivitamínové výživové do-
plnky; diétne potraviny na lekárske použitie; diét- 
 

ne nápoje na lekárske použitie; diétne látky na 
lekárske použitie; výživové doplnky kombinujú-
ce vitamíny, minerály, stopové prvky a bylinné 
výťažky; výživové doplnky obohatené vitamín-
mi, minerálmi alebo stopovými prvkami; posil-
ňujúce prípravky (toniká); výživové doplnky na 
lekárske použitie; výživové doplnky zvyšujúce 
energiu a fyzickú aktivitu konzumenta; potraviny 
obohatené vitamínmi a minerálmi vo forme kon-
centrátu na lekárske použitie; proteínové výživo-
vé doplnky vo forme koncentrátov; výživové do-
plnky pre potreby výživy atlétov a osôb venujú-
cich sa športu, ktoré prispievajú k lepšiemu vý-
konu; bylinné zmesi a bylinné extrakty na diete-
tické účely s liečebnými účinkami a zmesi uve-
dených extraktov a prípravkov; diétne prísady do 
jedla s liečebnými účinkami; hygienické výrobky 
na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá a ba-
toľatá; diétne potraviny na lekárske použitie; 
farmaceutické kozmetické prípravky na ošetro-
vanie pokožky. 
28 - Športové potreby; gymnastické zariadenia; 
posilňovacie stroje; stroje na telesné cvičenia. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje 
pre diabetikov; sirupy a iné prípravky na prípra-
vu nápojov; ovocné šťavy; nealkoholické nápoje 
z ovocných štiav; nealkoholické energetické ná-
poje; iontové nápoje. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 3, 5, 28 a 32 tohto 
zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby  
s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 28 a 32 toh-
to zoznamu; on line poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov uve-
dených v triedach 3, 5, 28 a 32 tohto zoznamu; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovar-
mi uvedenými v triedach 3, 5, 28 a 32 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu; inzertné služby; 
podpora predaja (pre tretie osoby); komerčné in-
formačné služby prostredníctvom Internetu za 
účelom obchodu; predvádzanie tovaru; reklama 
on-line v počítačovej sieti; rozširovanie vzoriek 
tovarov; reklama; marketing; administratívne 
služby; obchodné poradenstvo týkajúce sa franší-
zy; rozširovanie reklamných oznamov; vydáva-
nie reklamných textov. 
41 - Vydávanie elektronických kníh a časopisov 
on-line; fotografovanie; vydávanie kníh, časopisov 
a periodík; požičiavanie kinofilmov a elektronic-
kých nosičov, predovšetkým s obrazovými dáta-
mi; kurzy telesného cvičenia; gymnastický vý-
cvik; organizovanie a vedenie seminárov v oblas-
ti fitnes, rekreačných aktivít a tréningu; organi-
zovanie a vedenie kongresov v oblasti fitnes, re-
kreačných aktivít a tréningu; poskytovanie špor-
tovísk; fitnes centrá (služby); konzultácie a pora-
denstvo ohľadne cvičenia, posilňovania a zdra-
vého životného štýlu, organizovanie športových 
súťaží; nahrávanie inštruktážnych filmov so zame-
raním na fitnes, posilňovanie a zdravý životný štýl. 

(540) 

  
 

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

ha - Černý Most, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
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(210) 1866-2017 
(220) 26.7.2017 

 11 (511) 20, 37 
(511) 20 - Police na knihy; servírovacie stoly a pulty; 

písacie stoly; kancelársky nábytok; nábytok; sto-
ly; školský nábytok; postele; police; kovový ná-
bytok; skrinky s umývadlom (nábytok); stojany 
na knihy; drevené časti nábytku; stolové dosky; 
dvierka na nábytok; nábytkové police; písacie 
stoly; kovové sedadlá; sofy; pohovky; rámy pos-
telí; kovové stoly; toaletné stolíky; stojany na ta-
niere; vitríny (nábytok); taburetky; skrinky na 
hračky; detské vysoké stoličky; stolíky pod počí-
tače; knižnice (nábytok); stojany na oblečenie; 
detské postieľky; šatníky. 
37 - Inštalácia kuchynských zariadení. 

(540) 

  
 

(731) Belica Peter, Žiacka 16, 921 01 Piešťany 1, SK; 
(740) Ručkayová Adriana, JUDr., Nové Mesto nad Vá-

hom, SK; 
 
 

(210) 1886-2017 
(220) 31.7.2017 

 11 (511) 16, 21, 24, 25, 32, 35, 41 
(511) 16 - Papierové servítky; papierové podložky pod 

poháre; letáky; papierové pasparty; plagáty; veľ-
ké plošné plagáty; podložky pod pivové poháre; 
útržkové bloky; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; papierové obaly na fľaše; papiero-
vé, lepenkové alebo kartónové etikety; pohľadni-
ce; jedálne lístky z papiera. 
21 - Plastové poháre; papierové poháre; sklenené 
poháre; poháre; keramické hrnčeky; keramické 
džbány; keramické holby; keramické stojany na 
jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; 
porcelánové podnosy; keramické podnosy; papie-
rové podnosy; porcelánové džbány; fľaše. 
24 - Tkaniny; obrusy (okrem papierových); tex-
tilné obrúsky na stolovanie; textilné prestieranie 
na stolovanie 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky, šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze 
piva. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
organizovanie súťaží na reklamné účely. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športo-
vých a kultúrnych podujatí. 

(540) 

  
 

 
 
 

(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 
150 00 Praha 5, CZ; 

(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-
celária, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1887-2017 
(220) 31.7.2017 

 11 (511) 16, 21, 24, 25, 32, 35, 41 
(511) 16 - Papierové servítky; papierové podložky pod 

poháre; letáky; papierové pasparty; plagáty; veľ-
ké plošné plagáty; podložky pod pivové poháre; 
útržkové bloky; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; papierové obaly na fľaše; papierové 
lepenkové alebo kartónové etikety; pohľadnice; 
jedálne lístky z papiera. 
21 - Plastové poháre; papierové poháre; sklenené 
poháre; poháre; keramické hrnčeky; keramické 
džbány; keramické holby; keramické stojany na 
jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; 
porcelánové podnosy; keramické podnosy; papie-
rové podnosy; porcelánové džbány; fľaše. 
24 - Tkaniny; obrusy (okrem papierových); tex-
tilné obrúsky na stolovanie; textilné prestieranie 
na stolovanie 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky, šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze pi-
va. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
organizovanie súťaží na reklamné účely. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športo-
vých a kultúrnych podujatí. 

(540) 

  
 

(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 
150 00 Praha 5, CZ; 

(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-
celária, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1888-2017 
(220) 31.7.2017 

 11 (511) 16, 21, 24, 25, 32, 35, 41 
(511) 16 - Papierové servítky; papierové podložky pod 

poháre; letáky; papierové pasparty; plagáty; veľ-
ké plošné plagáty; podložky pod pivové poháre; 
útržkové bloky; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; papierové obaly na fľaše; papiero-
vé, lepenkové alebo kartónové etikety; pohľadni-
ce; jedálne lístky z papiera. 
21 - Plastové poháre; papierové poháre; sklenené 
poháre; poháre; keramické hrnčeky; keramické 
džbány; keramické holby; keramické stojany na 
jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; 
porcelánové podnosy; keramické podnosy; papie-
rové podnosy; porcelánové džbány; fľaše. 
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24 - Tkaniny; obrusy (okrem papierových); tex-
tilné obrúsky na stolovanie; textilné prestieranie 
na stolovanie 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky, šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze 
piva. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
organizovanie súťaží na reklamné účely. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športo-
vých a kultúrnych podujatí. 

(540) 

  
 

(591) zelená,červená,zlatá 
(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

150 00 Praha 5, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1889-2017 
(220) 31.7.2017 

 11 (511) 16, 21, 24, 25, 32, 35, 41 
(511) 16 - Papierové servítky; papierové podložky pod 

poháre; letáky; papierové pasparty; plagáty; veľ-
ké plošné plagáty; podložky pod pivové poháre; 
útržkové bloky; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; papierové obaly na fľaše; papiero-
vé, lepenkové alebo kartónové etikety; pohľadni-
ce; jedálne lístky z papiera. 
21 - Plastové poháre; papierové poháre; sklenené 
poháre; poháre; keramické hrnčeky; keramické 
džbány; keramické holby; keramické stojany na 
jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; 
porcelánové podnosy; keramické podnosy; papie-
rové podnosy; porcelánové džbány; fľaše. 
24 - Tkaniny; obrusy (okrem papierových); tex-
tilné obrúsky na stolovanie; textilné prestieranie 
na stolovanie 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky, šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
organizovanie súťaží na reklamné účely. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športo-
vých a kultúrnych podujatí. 

(540) 

  
 

(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 
150 00 Praha 5, CZ; 

(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-
celária, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1890-2017 
(220) 31.7.2017 

 11 (511) 16, 21, 24, 25, 32, 35, 41 
(511) 16 - Papierové servítky; papierové podložky pod 

poháre; letáky; papierové pasparty; plagáty; veľ-
ké plošné plagáty; podložky pod pivové poháre; 
útržkové bloky; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; papierové obaly na fľaše; papiero-
vé, lepenkové alebo kartónové etikety; pohľadni-
ce; jedálne lístky z papiera. 
21 - Plastové poháre; papierové poháre; sklenené 
poháre; poháre; keramické hrnčeky; keramické 
džbány; keramické holby; keramické stojany na 
jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; 
porcelánové podnosy; keramické podnosy; papie-
rové podnosy; porcelánové džbány; fľaše. 
24 - Tkaniny; obrusy (okrem papierových); tex-
tilné obrúsky na stolovanie; textilné prestieranie 
na stolovanie 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky, šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
organizovanie súťaží na reklamné účely. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športo-
vých a kultúrnych podujatí. 

(540) 

  
 

(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 
150 00 Praha 5, CZ; 

(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-
celária, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1916-2017 
(220) 1.8.2017 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Vedenie účtovných kníh. 

36 - Realitné kancelárie; prenájom nehnuteľností; 
sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľ-
ností; finančné odhady nehnuteľností; správa ná-
jomných domov; sprostredkovanie finančných slu-
žieb; oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, ne-
hnuteľnosti); finančný lízing; finančný lízing mo-
torových vozidiel; finančný lízing strojov a za-
riadení; poskytovanie splátkových pôžičiek; zme-
nárenské služby; pôžičky (finančné úvery); vy-
dávanie kreditných kariet; služby finančného ma- 
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nažmentu; správa verených peňazí; poisťovníc-
tvo; oceňovanie umeleckých diel; organizovanie 
dobročinných zbierok; sprostredkovanie na burze 
cenných papierov; faktoring; finančné záruky; 
bankové hypotéky (poskytovanie pôžičiek); in-
formácie o poistení; kapitálové investície; klíring 
(bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľa-
dávok a záväzkov). 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, sivá 
(731) HERRYS s. r. o., Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, 

SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1951-2017 
(220) 9.8.2017 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Avivážne prípravky; bieliace pracie prostried-

ky; vosky na obuv; krémy na kožu; prípravky na 
čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie 
na použitie vo výrobnom procese); prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); 
čistiace prípravky; pracie prostriedky. 

(540) BRISTON 
(731) BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124, 925 21 Slád-

kovičovo, SK; 
 
 

(210) 1952-2017 
(220) 9.8.2017 

 11 (511) 9, 41 
(511) 9 - Stroboskopy; reproduktorové skrinky; repro-

duktory, amplióny; akustické membrány; audio-
vizuálne prijímače; svetelné tabule; elektronické 
informačné tabule; ozvučnice ampliónov. 
41 - Diskotéky (služby); fotografovanie; služby 
diskdžokejov. 

(540) PARILLA SOUND 
(731) PARILLA SOUND, s.r.o, Na Hanišovú 466/16, 

976 37 Hrochoť, SK; 
 
 

(210) 1960-2017 
(220) 7.8.2017 

 11 (511) 6, 7, 11, 19, 35, 37, 40 
(511) 6 - Kovové potrubia ventilačných a klimatizač-

ných zariadení; kovové rúry ústredného kúrenia. 
7 - Kompresory chladiacich zariadení; ventily 
(časti strojov); spätné ventily, klapky (časti stro-
jov); redukčné ventily (časti strojov); výtlačné 
ventily (časti strojov). 
11 - Zariadenia na chladenie vody; prístroje na 
chladenie vzduchu; ventilátory (klimatizácia); chla-
diace prvky do pecí; vykurovacie telesá; regene-
rátory tepla; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie  
 

zariadenia; zariadenia na teplovodné kúrenie; vý-
hrevné kotly; vykurovacie telesá na kúrenie tu-
hými, tekutými alebo plynnými palivami; elek-
trické vykurovacie telesá; vyhrievacie telesá; kli-
matizačné prístroje; vodovody; výmenníky tepla 
(nie časti strojov); chladiace zariadenia a stroje; 
chladiace prístroje a zariadenia; filtre do klimati-
zácií; klimatizačné zariadenia; ochladzovacie prí-
stroje a zariadenia; zariadenia na filtrovanie vzdu-
chu; vetracie zariadenia; klimatizačné zariadenia 
do vozidiel; zariadenia na teplovodné kúrenie; 
radiátory ústredného kúrenia; radiátory (na kúre-
nie); prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplá-
renským kotlom; termostatické ventily (časti ús-
tredného kúrenia); komínové rúry, dymovody; 
komínové dúchadlá, ventilátory; ventilátory (čas-
ti vetracích zariadení); elektrické ventilátory (sto-
lové); potrubia (časti sanitnej inštalácie); vodovody. 
19 - Nekovové ventilačné a klimatizačné potrubia. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; riade-
nie obchodnej činnosti v stavebníctve. 
37 - Inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; 
inštalácie a opravy pecí; inštalácia, údržba a op-
ravy strojov; inštalácie a opravy chladiacich za-
riadení; inštalácie a opravy vykurovacích zaria-
dení; klampiarstvo a inštalatérstvo; stavebníctvo 
(stavebná činnosť). 
40 - Prenájom klimatizačných zariadení. 

(540) 

  
 

(591) bledomodrá, modrá, čierna 
(731) Pro - Klima, s.r.o., Karpatské námestie 7, 831 06 

Bratislava, SK; 
(740) Bartek Dušan, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1968-2017 
(220) 11.8.2017 

 11 (511) 35, 37, 42 
(511) 35 - Riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve. 

37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný do-
zor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 
42 - Architektonické služby; architektonické po-
radenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; na-
vrhovanie interiérov. 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá, zelená, žltá 
(731) Čomor Martin, Ing. arch., Vajnorská 1358/88, 

831 04 Bratislava, SK; 
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(210) 2003-2017 
(220) 11.8.2017 

 11 (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné prístroje; elektrické a elektronické 
prístroje na spracovanie, zaznamenávanie, ucho-
vávanie, prenos, vyhľadávanie, obnovovanie ale-
bo príjem dát; prístroje na nahrávanie, prenos 
alebo reprodukciu zvuku, obrazov a kódovaných 
dát; televízne prístroje; hologramy; počítače; pe-
riférne zariadenia pre počítače; elektronické ob-
vody na prenos programovaných dát; magnetické 
nosiče údajov (disky, pásky); magnetické karty; 
sťahovateľné počítačové programy; elektronické 
publikácie poskytované on-line z počítačových 
báz dát alebo z internetu (sťahovateľné); mode-
my; počítačový softvér na umožnenie vyhľadá-
vania dát; digitálna hudba sťahovateľná poskyto-
vaná z počítačových báz dát alebo z internetu; 
digitálna hudba sťahovateľná poskytovaná z MP3 
internetových webových stránok; MP3 prehráva-
če; satelitné vysielače a prijímače; elektrické vo-
diče a káble; odporové vodiče; elektródy; rádiové 
telefónne prístroje; telefóny; mobilné telefóny;  
a telefónne slúchadlá; časti a súčasti telefónov; 
adaptéry na použitie s telefónmi; nabíjačky baté-
rií na použitie s telefónmi; jednotky na upevnenie 
na stole alebo v aute so zabudovaným reproduk-
torom umožňujúce použitie telefónneho slúchad-
la bez držania rukami (handsfree); handsfree (slú-
chadlá so zabudovaným mikrofónom na telefo-
novanie bez držania telefónu); držiaky telefón-
nych prístrojov do auta; tašky, puzdrá a obaly 
špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie 
prenosných telefónov a ich súčastí; počítačové 
osobné organizéry; antény; batérie, akumulátory; 
mikroprocesory; klávesnice; navigačné, navádza-
cie, monitorovacie, zameriavacie zariadenia na 
tvorbu máp; elektronické navigačné a zameriava-
cie prístroje; elektronické monitorovacie (iné než 
in vivo monitorovacie) prístroje; rádiové prístro-
je; prístroje na elektrické riadenie a testovanie 
(iné než in vivo testovacie); signalizačné, kon-
trolné a učebné prístroje a nástroje; optické a elek-
tro-optické prístroje a nástroje; videofilmy; čipo-
vé telefónne karty; exponované filmy; kreslené 
filmy; fotoaparáty; kamery; magnetofóny; elek-
trické a elektronické príslušenstvo a periférne za-
riadenia určené a prispôsobené na použitie s po-
čítačmi; časti a súčasti tovarov uvedených v trie-
de 9 tohto zoznamu. 
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; fi-
remné listiny; knihárske potreby; tlačené reklam-
né materiály; letáky; písacie potreby; papiernický 
tovar; kancelárske potreby okrem nábytku; pagi-
novačky. 
18 - Dáždniky a slnečníky; kufre a cestovné tašky; 
peňaženky; imitácie kože; kožušiny; koža (suro-
vina alebo polotovar). 
25 - Baretky; pokrývky hlavy; športové čiapky; 
šilty proti slnku (pokrývky hlavy); klobúky; če-
lenky (oblečenie); čiapky; odevy; obuv; tričká. 
28 - Hračky; hry; stavebnice; prístroje na hry. 
 
 

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; pred-
vádzanie tovaru na reklamné účely a podporu 
predaja; lepenie plagátov; obchodná správa licen-
cií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prezen-
tácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktu-
alizovanie reklamných materiálov; prenájom re-
klamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; 
on-line reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefó-
nov; reklamné agentúry; televízna reklama; re-
klamné služby prostredníctvom akéhokoľvek 
média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej 
siete, informačnej siete, elektronickej siete, ko-
munikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie; dražby prostredníctvom internetu; ad-
ministratívne spracovanie a organizovanie zásiel-
kových služieb; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); predplatné telekomunikačných služieb (pre 
tretie osoby); fakturácie; fotokopírovacie služby; 
prehľad tlače (výstrižkové služby). 
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financova-
nia; služby v oblasti peňažníctva; poisťovanie  
a financovanie nadobudnutia telekomunikačných 
prístrojov, systémov a zariadení; úverové kredit-
né karty (služby); úverové debetné karty (služ-
by); poskytovanie služieb elektronického prevo-
du peňazí a on-line transakčných služieb; služby 
v oblasti bankovníctva; služby investičného a fi-
nančného manažmentu; počítačom riadené finanč-
né služby; finančné ohodnocovania on-line; služ-
by realitných kancelárií; správa nehnuteľností  
a s tým súvisiace poskytovanie informácií; pos-
kytovanie finančných informácií; cenové ponuky 
(kotácie) na burzy cenných papierov; informačné 
služby týkajúce sa cenných papierov a akcií; mak-
lérstvo v oblasti cenných papierov a obligácií; 
organizovanie dobročinných zbierok; finančné 
sponzorstvo; poskytovanie informačných služieb 
on-line z počítačových báz dát alebo z internetu 
týkajúcich sa poisťovníctva, finančníctva, peňaž-
níctva, domáceho a internetového bankovníctva  
o cenných papieroch a akciách, maklérstve cen-
ných papierov a obligáciách. 
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37 - Inštalácie, údržba a opravy telekomunikač-
ných prístrojov a systémov; inštalácie, údržba  
a opravy telefónov; inštalácie, údržba a opravy 
mobilných telefónov a telefónnych slúchadiel; 
inštalácie, údržba a opravy paginovacích prístro-
jov; inštalácie, údržba a opravy rádiových tele-
fónnych prístrojov; inštalácie, údržba a opravy 
počítačového hardvéru; inštalácie, údržba a opra-
vy satelitných vysielačov a prijímačov; poskyto-
vanie informácií týkajúcich sa služieb uvedených 
v triede 37 tohto zoznamu poskytované on-line  
z počítačových databáz alebo z internetu; posky-
tovanie informácií týkajúcich sa výstavby, údržby 
a opravy budov prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia; poskytovanie informácií týkajú-
cich sa údržby a opravy vozidiel prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia; profesionálne ne-
obchodné poradenské a konzultačné služby týka-
júce sa inštalačných údržbových a opravárskych 
služieb v triede 37 tohto zoznamu, poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo z internetu. 
38 - Telefonické služby; telekomunikačné služby; 
elektronické komunikačné služby; faxové a tele-
faxové komunikačné služby; bezdrôtové vysiela-
nie; mobilné telefonické služby; počítačová ko-
munikácia; poskytovanie telekomunikačného pri-
pojenia do svetovej počítačovej siete; prenájom 
telekomunikačných prístrojov; prenos elektro-
nickej pošty; prenos údajov; online informačné 
služby týkajúce sa telekomunikácií; satelitné ko-
munikačné služby; rozhlasované alebo televízne 
vysielanie; kontinuálny prenos rozhlasových ale-
bo televíznych programov (streaming); videotex-
tové služby; teletextové služby; služby elektro-
nického systému výberu a vysielania údajov tele-
víznymi káblami alebo telefónnymi linkami; od-
kazové videoslužby; videokonferenčné služby; 
telefónne videoslužby; poskytovanie užívateľ-
ského prístupu k internetu; poskytovanie teleko-
munikačného pripojenia k internetu; poskytova-
nie prístupu do databáz; poskytovanie prístupu  
k internetovým stránkam s digitálnou hudbou; 
doručovanie digitálnej hudby prostredníctvom te-
lekomunikácií; telekomunikačné prístupové služ-
by; spravodajské kancelárie; prenos správ a in-
formácií o aktuálnom dianí; poskytovanie infor-
mácií v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto 
zoznamu; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; poskytovanie prístupu do databáz; pro-
fesionálne neobchodné poradenské a konzultačné 
služby týkajúce sa komunikačných služieb v trie-
de 38 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; zábava; informácie o možnos-
tiach zábavy; poskytovanie informácií týkajúcich 
sa výchovy, vzdelávania, zábavy, športových  
a kultúrnych udalostí poskytované on-line z počí-
tačových databáz alebo z internetu; on line po-
skytovanie počítačových hier (z počítačových 
sietí); tvorba televíznych programov; tvorba pub-
licistických, spravodajských, zábavných a vzde-
lávacích programov; nahrávanie videofilmov (nie 
reklamných); televízna zábava; organizovanie kul-
túrnych, športových, vzdelávacích a zábavných 
podujatí; divadelné predstavenia; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; požičiavanie pre-
mietacích zariadení; požičiavanie zvukových ale-
bo obrazových nahrávacích zariadení; produkcia 
filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; posky- 
 

tovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zá-
bavy a vzdelávania; výchovnozábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie koncertov; or-
ganizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie 
vedomostných súťaží; organizovanie zábavných 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie školení; organi-
zovanie živých vystúpení; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); 
reportérske služby; vydávanie textov (okrem re-
klamných); elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); on-
line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; požičiavanie audioprístrojov; organizo-
vanie a vedenie konferencií, seminárov a tvori-
vých dielní (výučba) poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; online poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie  
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzde-
lávaní poskytované online 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; zábavné súťažné hry; 
televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce tele-
fonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služ-
by s použitím mobilných telefónov; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia; interaktívne 
a diaľkové výučbové kurzy a zasadania poskyto-
vané online prostredníctvom telekomunikačného 
spojenia alebo počítačovej siete; služby umelec-
kých galérií poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia; profesionálne 
neobchodné poradenské a konzultačné služby tý-
kajúce sa služieb v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Externé poskytovanie služieb v oblasti in-
formačných technológií; navrhovanie a vývoj 
počítačového softvéru; inštalácia počítačového 
softvéru; vývoj počítačového hardvéru; hosťova-
nie na počítačových stránkach (webových strán-
kach); prenájom softvéru; prenájom počítačové-
ho hardvéru; poradenské a konzultačné služby  
a poskytovanie informácií v oblasti informačných 
technológií; ochrana počítačov proti počítačovým 
vírusom; zhotovovanie kópií počítačových prog-
ramov; prevod (konverzia) počítačových prog-
ramov alebo údajov (nie fyzický); inžinierska čin-
nosť; požičiavanie počítačového hardvéru a soft-
véru (v kaviarňach, baroch, jedálňach, bistrách, 
reštauráciách, espresách alebo denných baroch na 
prístup k internetu a jeho používanie tretími oso-
bami); údržba a aktualizácia počítačového sof-
tvéru; počítačové programovanie; poskytovanie 
informácií v oblasti počítačového softvéru a hard-
véru; počítačové programovanie poskytované on-
-line; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); uchováva-
nie elektronických údajov (doménových mien); 
poskytovanie informácií v oblasti služieb uvede-
ných v triede 42 tohto zoznamu; poradenstvo  
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v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoz-
namu on-line z počítačových databáz alebo pros-
tredníctvom internetu; predpovede počasia. 
45 - Bezpečnostné služby na ochranu osôb a ma-
jetku (fyzická ochrana); strážne služby; právne 
služby; mediačné služby; arbitrážne služby; služ-
by v oblasti ochrany duševného vlastníctva; in-
formačné, konzultačné a poradenské služby týka-
júce sa právnych záležitostí; spravovanie autor-
ských práv; udeľovanie licencií na počítačové 
programy (právne služby); správa licencií (práv-
ne služby). 

(540) 4KA SLOBODA 
(731) SWAN Mobile, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2096-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 14 
(511) 14 - Náramky (klenotnícke výrobky); hodiny; ná-

hrdelníky (klenotnícke výrobky); drahé kamene; 
náušnice; ružence. 

(540) 

  
 

(591) fialová, sivá 
(731) KRYSTALIA s.r.o., Na Veľký Diel 10, 010 01 

Žilina, SK; 
 
 

(210) 2097-2017 
(220) 28.8.2017 

 11 (511) 14, 20, 41 
(511) 14 - Drahé kamene; náramky (klenotnícke vý-

robky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); ná-
ušnice. 
20 - Bytové zariadenie (dekoračné predmety). 
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia. 

(540) 

  
 

(591) fialová, biela 
(731) KRYSTALIA s.r.o., Na Veľký Diel 10, 010 01 

Žilina 1, SK; 
 
 

(210) 2123-2017 
(220) 30.8.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Chlieb; sendviče; jemné pečivárske výrobky; 

pečivo (rožky); pečivo s mäsovou náplňou. 
 
 

(540) Chlebodarca/chlebodarcovia 
(731) Kreativ gang s.r.o., Hlboká cesta 42, 010 01 Žili-

na, SK; 
(740) Mikloška Lukáš, JUDr., Žilina, SK; 

 
 

(210) 2132-2017 
(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 karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné min-
cové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné 
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 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 trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; správa 
počítačových súborov; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; personálne poradenstvo; pred-
vádzanie tovaru; lepenie plagátov; obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); vydávanie reklamných textov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov;  
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reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné 
služby prostredníctvom akéhokoľvek média, pros-
tredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, infor-
mačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej 
siete alebo počítačovej siete; poskytovanie infor-
mácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchod-
ného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prenájom reklamných materiálov; obchod-
né sprostredkovateľské služby; spracovanie tex-
tov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné infor-
mačné 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; 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 predstavenia; 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 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 pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie  
o 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, čierna, šedá, oranžová 
(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) 2134-2017 
(220) 5.9.2017 

 11 (511) 9, 12 
(511) 9 - Simulátory vedenia a riadenia dopravných pros-

triedkov. 
12 - Sedadlá automobilov. 

(540) 

  
 

(591) biela, červená, šedá, čierna 
(731) KLENEK s.r.o., Watsonova 53, 040 01 Košice, 

SK; 
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(210) 2136-2017 
(220) 5.9.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na liečbu kardiovas-

kulárnych ochorení. 

(540) CARMIPAD 
(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, CH; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2147-2017 
(220) 7.9.2017 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41, 43, 45 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); nosi-

če zvukových nahrávok; magnetické nosiče úda-
jov; optické nosiče údajov; audiovizuálne kom-
paktné disky; počítačové programy (sťahovateľné); 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné). 
16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; časopisy (pe-
riodiká); katalógy; prospekty; plagáty; knihy; novi-
ny; grafické reprodukcie; fotografie (tlačoviny). 
28 - Stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; 
opasky pre vzpieračov (športové potreby); boxo-
vacie vrecia; činky. 
35 - Reklama; vydávanie reklamných textov; in-
zertné služby; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; spracovanie textov; písanie reklamných tex-
tov; vydávanie reklamných textov; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); správa počítačo-
vých súborov; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); zásielkové re-
klamné služby; tvorba reklamných filmov; veľ-
koobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triedach 9 a 16 tohto zoznamu. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos elektronickej pošty; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos digitálnych súborov. 
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem re-
klamných); online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; písanie textov (okrem reklamných); 
zalamovanie textov (nie na reklamné účely); elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
produkcia filmov (nie reklamných); tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; televízna zába-
va; rozhlasová zábava; nahrávacie štúdiá (služby); 
nahrávanie videopások; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on line poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); on line poskytovanie digitál-
nej hudby (bez možnosti kopírovania); fotogra-
fické reportáže; fotografovanie; vzdelávanie; zá-
bava; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; akadémie (vzdelávanie); telesná výchova; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vy-
učovanie; školenia; poskytovanie športovísk; skú-
šanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); fit-
nes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); orga-
nizovanie športových súťaží; informácie o mož- 
 

nostiach rekreácie; koučovanie (školenie); prená-
jom športových plôch; služby osobných trénerov 
(fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; škol-
ské služby (vzdelávanie); individuálne vyučova-
nie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; turistické prehliadky so sprie-
vodcom. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); do-
movy dôchodcov; prenájom prechodného ubyto-
vania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske 
služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; re-
zervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie pre-
chodného ubytovania; motely (služby); prenájom 
prednáškových sál; recepčné služby pre dočasné 
ubytovanie (správa príchodov a odchodov). 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, fialová, zelená, šedá, biela 
(731) MORE THAN, s.r.o., Novosadná 280/2, 851 10 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2153-2017 
(220) 8.9.2017 

 11 (511) 35, 39 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, oranžová 
(731) Bánovský Dušan, Mgr., Malá okružná 1014/13, 

958 01 Partizánske, SK; 
 
 

(210) 2158-2017 
(220) 7.9.2017 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 43 
(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; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; 
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny;  
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cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do 
pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prí-
sady); koreniny; konzumný ľad. 
31 - Nespracované obilie; poľnohospodárske a zá-
hradnícke výrobky, výrobky lesného hospodár-
stva (surové, nespracované); živé zvieratá; čer-
stvé ovocie a zelenina; semená (surové, nespra-
cované); živé rastliny a kvety; krmivo pre zviera-
tá; slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(731) Martinusová Barbora, Ing., Farská ulica 63/7016, 
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, SK; 

(740) HARŠÁNY advokáti, s.r.o., Trnava, SK; 
 
 

(210) 2165-2017 
(220) 12.9.2017 

 11 (511) 10, 25, 44 
(511) 10 - Brušné pásy; podporné bandáže (ortopedic-

ké); zdravotná obuv; ortopedické pomôcky; prie-
tržové pásy; ortopedické vložky do topánok; or-
topedické pásy; ortopedická obuv; protézy (ume-
lé končatiny); podporné vložky na ploché nohy; 
ortopedické vložky; korzety na lekárske použitie; 
nákolenníky (ortopedické bandáže na kolená); 
ortopedické oddeľovače prstov na nohách. 
25 - Obuv; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurova-
cie topánky; vložky do topánok; zvršky topánok; 
plátenná obuv; dreváky; sandále; podpätky na 
obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); podošvy na 
obuv; topánky; podpätky; topánky na šport; špor-
tová obuv; členkové topánky. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; 
terapeutické služby; zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá,fialová,zelená 
(731) PROT - TOP s.r.o., Chrenová 634/5, 925 23 Jelka, 

SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 2178-2017 
(220) 12.9.2017 

 11 (511) 35, 36, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné 
kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; fotokopírovacie služby; spros-
tredkovateľne práce; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtov-
ných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchod-
né alebo podnikové audity (revízia účtov); pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie 
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti 
podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné 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; admi-
nistratívna správa hotelov; odborné obchodné 
riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov 
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  
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 správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); subdodávateľské služby (obchodné služby); 
fakturácie; písanie reklamných textov; zostavo-
vanie štatistík; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organi-
zovanie módnych prehliadok na podporu predaja; 
tvorba reklamných filmov; obchodný manažment 
pre športovcov; marketing; telemarketingové 
služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služ-
by s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdra-
votníckymi prípravkami a s lekárskymi potreba-
mi; prenájom predajných stánkov; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských kontaktných 
informácií; optimalizácia internetových vyhľadá-
vačov na podporu predaja; optimalizácia obcho-
dovania na webových stránkach; platené reklam-
né služby typu „klikni sem“; obchodné spros-
tredkovateľské služby; obchodný manažment pre 
poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjedná-
vanie a uzatváranie obchodných transakcií pre 
tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počí-
tačových databázach; riadenie obchodnej činnosti 
v stavebníctve; poskytovanie obchodných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; on line 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie 
reklamných materiálov; externé administratívne 
riadenie podnikov; podávanie daňových priznaní; 
podnikové riadenie refundovaných programov 
(pre tretie osoby); prenájom bilbordov; písanie 
životopisov (pre tretie osoby); indexovanie we-
bových stránok na obchodné alebo reklamné úče-
ly; správa programov pre pravidelných cestujú-
cich v leteckej doprave; plánovanie stretnutí (kan-
celárske práce); správa spotrebiteľských vernost-
ných programov; písanie textov scenárov na re-
klamné účely; záznamy písomnej komunikácie  
a údajov; aktualizácia a údržba informácií v re-
gistroch; zostavovanie zoznamov informácií na 
obchodné alebo reklamné účely; obchodné spro-
stredkovateľské služby v oblasti priraďovania 
potenciálnych súkromných investorov k podnika-
teľom, ktorí žiadajú o financovanie; výroba tele-
šopingových programov; poradenstvo v oblasti 
komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poraden-
stvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodova-
nie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuár-
ske služby (poistno-matematické); prenájom ne-
hnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úve-
rové agentúry; realitné kancelárie; sprostredko-
vanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa 
inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie pois-
tenia; colné deklarácie (finančné služby); pois-
ťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľ-
ností; organizovanie dobročinných zbierok; zria-
ďovanie fondov; kapitálové investície; finančné 
záručné služby; zmenárenské služby; vydávanie 
cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčto-
vávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; organizovanie zbierok; pôžičky (finančné 
úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady 
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, neh-
nuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre 
tretie osoby); financovanie (služby); finančné 
riadenie; záložne; správa nehnuteľností; správa 
nájomných domov; uzatváranie poistiek proti po- 
 

žiaru; prenájom bytov; prenájom poľnohospodár-
skych fariem; zdravotné poistenie; poistenie v ná-
mornej doprave; bankové hypotéky; služby spo-
riteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze  
s cennými papiermi; životné poistenie; ubytova-
cie kancelárie (prenájom bývania); finančné ana-
lýzy; oceňovanie starožitností; oceňovanie ume-
leckých diel; overovanie šekov; finančné pora-
denstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníc-
tva; spracovanie platieb kreditnými kartami; 
spracovanie platieb debetnými kartami; elektro-
nický prevod kapitálu; finančné informácie; in-
formácie o poistení; oceňovanie šperkov; oceňo-
vanie numizmatických zbierok; vyberanie nájom-
ného; oceňovanie známok; vydávanie cenných 
papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na 
burze; vydávanie kreditných kariet; prenájom 
kancelárskych priestorov; služby v oblasti vyplá-
cania dôchodkov; finančné sponzorstvo; bankové 
služby priamo k zákazníkom (homebanking); 
likvidácia podnikov (finančné služby); odhado-
vanie nákladov na opravu (finančné odhadova-
nie); obchodovanie na burze s uhlíkovými emi-
siami; finančné ohodnocovanie nezoťatého dre-
va; finančné ohodnocovanie vlny; záložné pôžič-
ky; konzervatívne fondy (služby); sprostredko-
vanie na burze cenných papierov; poradenstvo  
v oblasti splácania dlhov; organizovanie financo-
vania stavebných projektov; poskytovanie finan-
čných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; finančné riadenie refundovaných platieb 
(pre tretie osoby); investovanie do fondov; spros-
tredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; 
poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach 
prostredníctvom členskej karty; finančné záruky; 
prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov. 
45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoločnos-
ti; detektívne kancelárie; zoznamovacie služby; 
nočné stráženie; otváranie bezpečnostných zám-
kov; požičiavanie spoločenských odevov; kremá-
cia; pátranie po nezvestných osobách; pohrebné 
služby; pohrebné obrady; požičiavanie odevov; 
strážne služby; svadobné agentúry; poradenstvo 
v oblasti fyzickej bezpečnosti; zostavovanie ho-
roskopov; hasenie požiarov; organizovanie nábo-
ženských obradov; adopčné agentúry; monitoro-
vanie poplašných a bezpečnostných zariadení; 
opatrovanie detí doma; prehliadky batožiny z bez-
pečnostných dôvodov; obývanie bytov a domov 
počas neprítomnosti majiteľov; opatrovanie zvie-
rat (chovaných v domácnosti) doma; pátranie po 
minulosti osôb; straty a nálezy; mediačné služby; 
bezpečnostné prehliadky tovární; prenájom pro-
tipožiarnych alarmov; prenájom hasiacich prí-
strojov; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti 
práv duševného vlastníctva; spravovanie autor-
ských práv; udeľovanie licencií na práva dušev-
ného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti 
práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť 
právne poradenstvo; právny výskum; advokátske 
služby; udeľovanie licencií na počítačové prog-
ramy (právne služby); registrácia doménových 
mien (právne služby); služby rozhodcovských 
súdov; prenájom trezorov; genealogický výskum; 
plánovanie a príprava svadobných obradov; onli-
ne služby sociálnych sietí; vypúšťanie holubov 
pri rôznych príležitostiach; balzamovanie; vypra-
covávanie právnych dokumentov; pátranie po  
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ukradnutom majetku; správa licencií (právne služ-
by); astrologické poradenstvo; špiritistické pora-
denstvo; veštenie z kariet; individuálne módne 
poradenstvo; štylizovanie súkromných listov; ve-
denie pohrebných obradov; dohodovanie zmlúv 
pre tretie osoby (právne služby); vedenie nábo-
ženských obradov; vodenie psov von; prenájom 
názvov internetových domén; pomoc pri oblie-
kaní kimona. 

(540) Advokátska kancelária 
 JUDr. Pavol Kollár 
(731) Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o., 

Lehotského 4, 811 06 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2184-2017 
(220) 11.9.2017 

 11 (511) 35, 36, 45 
(511) 35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zos-

tavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo pod-
nikové audity (revízia účtov); previerky účtov-
níctva; vypracovávanie daňových priznaní; po-
dávanie daňových priznaní; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; príprava miezd a výplatných 
listín; poradenstvo týkajúce sa všetkých služieb 
uvedených v tejto triede tohto zoznamu. 
36 - Daňové odhady (služby); finančné poraden-
stvo; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; lik-
vidácia podnikov (finančné služby); poradenstvo 
týkajúce sa všetkých služieb uvedených v tejto 
triede tohto zoznamu. 
45 - Poradenstvo v oblasti obchodného práva 
(právne služby); dohodovanie zmlúv pre tretie 
osoby (právne služby). 

(540) 

  
 

(591) čierna, ružovočervená 
(731) VELOX, s.r.o., Bárdošova 33, 831 01 Bratislava, 

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

 
 

(210) 2187-2017 
(220) 13.9.2017 

 11 (511) 3, 5, 10, 11, 21, 44 
(511) 3 - Prípravky na čistenie zubov (neliečivé); leš-

tiace prípravky na zubné protézy; gély na biele-
nie zubov; pásiky na bielenie zubov. 
5 - Zubné abrazíva; lepidlá na zubné protézy; al-
koholy na lekárske použitie; zliatiny drahých ko-
vov pre zubné lekárstvo; zubné amalgámy; kau-
čuk pre zubné lekárstvo; zubné cementy; mate-
riály na plombovanie zubov; materiály na zubné 
odtlačky; zubné laky; zubné tmely; porcelán na 
zubné protézy; prípravky na uľahčenie prerezá-
vania zubov; dezinfekčné prípravky na hygienic-
ké použitie; zubné amalgámy zo zlata; zubole-
kárske liečivá; ústne vody na lekárske použitie; 
liečivé prípravky na čistenie zubov. 
 
 
 
 

10 - Krúžky na prerezávanie zubov; röntgenové 
prístroje na lekárske použitie; zubárske kreslá; 
umelé zuby; vrtáky na zubárske frézky; zubárske 
prístroje a nástroje; čapy na umelé zuby; umelé 
chrupy; zubárske zrkadlá; lekárske alebo zubole-
kárske kreslá; lampy na lekárske použitie; zubár-
ske prístroje elektrické; rúška (pre nemocničný 
personál); chrániče zubov na stomatologické po-
užitie. 
11 - Zubárske vypaľovacie pece. 
21 - Zubné kefky; dentálne nite. 
44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; lekárske služby; zubné lekárstvo. 

(540) 

  
 

(591) červená 
(731) Mihalik Martin, Ružinovská 4814/1, 821 02 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2188-2017 
(220) 13.9.2017 

 11 (511) 3, 5, 10, 11, 21, 44 
(511) 3 - Prípravky na čistenie zubov (neliečivé); leš-

tiace prípravky na zubné protézy; gély na biele-
nie zubov; pásiky na bielenie zubov. 
5 - Zubné abrazíva; lepidlá na zubné protézy; al-
koholy na lekárske použitie; zliatiny drahých ko-
vov pre zubné lekárstvo; zubné amalgámy; kau-
čuk pre zubné lekárstvo; zubné cementy; mate-
riály na plombovanie zubov; materiály na zubné 
odtlačky; zubné laky; zubné tmely; porcelán na 
zubné protézy; prípravky na uľahčenie prerezá-
vania zubov; dezinfekčné prípravky na hygienic-
ké použitie; zubné amalgámy zo zlata; zubole-
kárske liečivá; ústne vody na lekárske použitie; 
liečivé prípravky na čistenie zubov. 
10 - Krúžky na prerezávanie zubov; röntgenové 
prístroje na lekárske použitie; zubárske kreslá; 
umelé zuby; vrtáky na zubárske frézky; zubárske 
prístroje a nástroje; čapy na umelé zuby; umelé 
chrupy; zubárske zrkadlá; lekárske alebo zubole-
kárske kreslá; lampy na lekárske použitie; zubár-
ske prístroje elektrické; rúška (pre nemocničný 
personál); chrániče zubov na stomatologické po-
užitie. 
11 - Zubárske vypaľovacie pece. 
21 - Zubné kefky; dentálne nite. 
44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; lekárske služby; zubné lekárstvo. 

(540) 

  
 

(591) sivá 
(731) Mihalik Martin, Ružinovská 4814/1, 821 02 Bra-

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

Bratislava, SK; 
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(210) 2190-2017 
(220) 14.9.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Vínne destiláty. 
(540) 

  
 

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

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

(210) 2197-2017 
(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); on line 
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; 
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); do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); domovy dôchodcov; kaviarne; samo-
obslužné jedálne; závodné jedálne; prenájom pre-
chodného ubytovania; penzióny; turistické uby-
tovne; hotelierske služby; reštauračné (stravova-
cie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle ob-
čerstvenie (snackbary); bary (služby); prázdnino-
vé tábory (ubytovacie služby); rezervácie pre-
chodného ubytovania; motely (služby); požičia-
vanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; 
prenájom prednáškových sál; požičiavanie prí-
strojov 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); turecké 
kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská (služby); 
kadernícke salóny; zotavovne pre rekonvalescen-
tov; nemocnice (služby); zdravotnícka starostli-
vosť; masáže; lekárske služby; služby optikov;  
 
 

fyzioterapia; sanatóriá; zubné lekárstvo; opatro-
vateľské ústavy; sociálne útulky (hospice); mani-
kúra; ošetrovateľské služby; farmaceutické pora-
denstvo; psychologické služby; prenájom zdra-
votníckeho vybavenia; aromaterapeutické služby; 
telemedicínske služby; sauny (služby); soláriá 
(služby); termálne kúpele; služby vizážistov; le-
kárnické 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) 

  
 

(591) zelená, zlatá, biela 
(731) DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o., Hor- 

ská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba, SK; 
 
 

(210) 2198-2017 
(220) 18.9.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Zábavné parky. 
(540) 

  
 

(591) oranžová, zelená, hnedá 
(731) EURO CENTRÁL s.r.o., Zimná 57, 052 01 Spiš-

ská Nová Ves 1, SK; 
 
 

(210) 2200-2017 
(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); on line  
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 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; 
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); do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); domovy dôchodcov; kaviarne; samo-
obslužné jedálne; závodné jedálne; prenájom pre-
chodného ubytovania; penzióny; turistické uby-
tovne; hotelierske služby; reštauračné (stravova-
cie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle ob-
čerstvenie (snackbary); bary (služby); prázdnino-
vé tábory (ubytovacie služby); rezervácie pre-
chodného ubytovania; motely (služby); požičia-
vanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; 
prenájom prednáškových sál; požičiavanie prístro-
jov na prípravu jedál; prenájom automatov na pit-
nú vodu; prenájom osvetľovacích zariadení; re-
cepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa 
príchodov a odchodov). 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); turecké 
kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská (služ-
by); kadernícke salóny; zotavovne pre rekonva-
lescentov; nemocnice (služby); zdravotnícka sta-
rostlivosť; masáže; lekárske služby; služby opti-
kov; fyzioterapia; sanatóriá; zubné lekárstvo; opat-
rovateľské ústavy; sociálne útulky (hospice); ma-
nikúra; ošetrovateľské služby; farmaceutické po-
radenstvo; psychologické služby; prenájom zdra-
votníckeho vybavenia; aromaterapeutické služby; 
telemedicínske služby; sauny (služby); soláriá 
(služby); termálne kúpele; služby vizážistov; le-
kárnické 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) 2206-2017 
(220) 18.9.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Zábava; filmové štúdiá; rozhlasová zábava; 

vydávanie textov (okrem reklamných); vyučova-
nie; vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie 
reklamných); vydávanie kníh; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov; tvorba divadelných 
alebo iných predstavení; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
informácie o výchove a vzdelávaní; organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; postsynchroni-
zácia, dabing; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; poradenstvo pri voľbe povolania  
(v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služ-
by; koučovanie (školenie). 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, červená, žltá 
(731) Weber Martin, Mgr., Belinského 9, 851 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2215-2017 
(220) 19.9.2017 

 11 (511) 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 
35, 38, 39, 42, 43, 45 

(511) 9 - Odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie 
dopravným nehodám; osobné ochranné prostried-
ky proti nehodám; detektory kovov na priemy-
selné alebo vojenské použitie; radary; zvukové 
nahrávacie zariadenia; zameriavacie ďalekohľa-
dy na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia 
proti odcudzeniu; nepriestrelné vesty; počítačové 
operačné programy (nahraté); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); monitorovacie 
počítačové programy; elektronické diáre; počíta-
čové programy (sťahovateľné); dekoratívne mag-
nety; podložky pod myš; počítačové hry (soft-
vér); sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; 
šnúrky na mobilné telefóny; digitálne fotorámi-
ky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
nepriestrelné odevy; kryty na smartfóny; puzdrá 
na smartfóny; reflexné vesty; obaly na vreckové 
počítače (pda). 
13 - Plynové zbrane na slzotvorný plyn; strelné 
zbrane; ohňostroje; bengálske ohne; pušky; sum-
ky (puzdrá na náboje); lovecké zbrane; munícia, 
strelivo; puzdrá na pušky; vzduchové pištole 
(zbrane); petardy. 
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14 - Náramkové hodinky; prívesky na kľúče; prí-
vesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotníc-
ke výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; elek-
trické hodiny a hodinky; spony na kravaty; min-
ce; medaily; hodinky; kazety na hodinky; odz-
naky z drahých kovov; krúžky na kľúče (s príve-
skom alebo ozdobou); prívesky na kľúče. 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
spony na perá; knižné zarážky; noviny; periodi-
ká; atlasy; podložky pod pivové poháre; držiaky 
na písacie potreby; brožúry; pečate; pečatidlá; 
zošity; poznámkové zošity; mapy; obaly na dokla-
dy; knihy; obaly (papiernický tovar); obtlačky; 
puzdrá na perá, peračníky; písacie potreby; em-
blémy (papierové pečate); pečiatky; tlačivá (for-
muláre); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publiká-
cie; príručky; ťažidlo na papiere; záložky do kníh; 
stojany na fotografie; dosky na spisy; plniace pe-
rá; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodi-
ká); záložky do kníh; podložky na písanie; puz-
drá na pečiatky; poštové známky; ročenky; kalen-
dáre; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo 
lepenkové obaly na fľaše; oznámenia (papiernic-
ký tovar); papierové zástavy; písacie súpravy (pa-
piernický tovar); kalamáre; samolepky (papier-
nický tovar); puzdrá na pasy; sponky na bankov-
ky; značkovacie perá (papiernický tovar); letáky; 
obálky na dokumenty (papiernický tovar); papie-
rové alebo lepenkové baliace materiály (výplňo-
vé, tlmiace); papierové stolové vlajky; papierové 
trojcípe vlajočky. 
18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); puzdrá 
na navštívenky; obojky pre zvieratá; dáždniky; 
obaly na dáždniky; náprsné tašky; diplomatické 
kufríky; kabelky; spoločenské kabelky; puzdrá 
na kľúče; kufríky; športové tašky; obaly na kre-
ditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky. 
20 - Príborníky; korkové fľaškové zátky; drevené 
alebo plastové pútače; plastové nádoby (obaly); 
stojany na pušky; drevené obaly na fľaše; plasto-
vé kľúče; plastové štítky. 
21 - Pivové poháre; poháre, šálky, hrnčeky na pi-
tie; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termos-
ky); fľaše; karafy; sklené nádoby; napínače na 
kravaty; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); 
tašky alebo kufríky na toaletné potreby; hrnce, 
hrnčeky; porcelán; vázy; hrnčiarsky tovar; jedá-
lenské súpravy (riad); tanieriky pod šálky; maľo-
vané sklené výrobky; hrnčeky; porcelán; kera-
mické, kameninové alebo sklenené umelecké 
predmety; bonboniéry (prázdne); tanieriky pod 
fľaše (nie papierové, nie textilné); džbány; krčahy; 
papierové alebo plastové poháre; sklené poháre. 
25 - Obuv; baretky; čiapky; pletené šály; prilie-
havé čiapky; svetre; pulóvre; košele; odevy; kos-
týmy, obleky; kravaty; šatky, šály; športové trič-
ká, dresy; manžety (časti odevov); uniformy; sa-
ká; topánky; tričká; športové tielka. 
26 - Brošne (doplnky oblečenia); pracky na opa-
sky; monogramy (značky na bielizeň); pracky 
(odevné doplnky); odznaky na odevy, nie z dra-
hých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné vý-
robky (galantéria); ozdobné brošne; pásky, stuhy 
na vyznamenania; gombíky; patentné gombíky. 
28 - Pištole (hračky); atrapy, napodobneniny to-
varov; hry. 
 
 

30 - Sušienky; keksy; cukríky; čokoláda; cukro-
vinky; perníky, medovníky; keksy. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; 
destilované nápoje; koktaily; víno; likéry; lieho-
viny; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické 
nápoje s ovocím; rum; vodka; whisky. 
34 - Zápalky; cigary; puzdrá na cigary; kazety na 
cigary; tabatierky na cigary; puzdrá na cigarety; 
kazety na cigarety; tabatierky na cigarety; cigarety. 
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; te-
levízna reklama; reklamné agentúry; nábor zames-
tnancov; tvorba reklamných filmov; marketing; 
telemarketingové služby. 
38 - Spravodajské kancelárie. 
39 - Záchranné služby; taxislužba. 
42 - Poradenstvo v oblasti internetovej bezpeč-
nosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kó-
dovanie údajov; monitorovanie počítačových 
systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osob-
ných identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické 
monitorovanie činnosti kreditných kariet na zis-
tenie podvodov prostredníctvom internetu. 
43 - Kaviarne; penzióny; turistické ubytovne; reš-
tauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstve-
nie (snackbary); bary (služby); motely (služby). 
45 - Osobní strážcovia; detektívne kancelárie; nočné 
stráženie; otváranie bezpečnostných zámkov; pát-
ranie po nezvestných osobách; strážne služby; mo-
nitorovanie poplašných a bezpečnostných zaria-
dení; prehliadky batožiny z bezpečnostných dô-
vodov; pátranie po minulosti osôb; bezpečnostné 
prehliadky tovární; právny výskum; vypracováva-
nie právnych dokumentov; pátranie po ukradnu-
tom majetku. 

(540) 

  
 

(731) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2217-2017 
(220) 19.9.2017 

 11 (511) 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 
35, 38, 39, 42, 43, 45 

(511) 9 - Odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie 
dopravným nehodám; osobné ochranné prostried-
ky proti nehodám; detektory kovov na priemy-
selné alebo vojenské použitie; radary; zvukové 
nahrávacie zariadenia; zameriavacie ďalekohľa-
dy na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia 
proti odcudzeniu; nepriestrelné vesty; počítačové 
operačné programy (nahraté); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); monitorovacie po- 
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 čítačové programy; elektronické diáre; počítačo-
vé programy (sťahovateľné); dekoratívne magne-
ty; podložky pod myš; počítačové hry (softvér); 
sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; šnúr-
ky na mobilné telefóny; digitálne fotorámiky; 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
nepriestrelné odevy; kryty na smartfóny; puzdrá 
na smartfóny; reflexné vesty; obaly na vreckové 
počítače (pda). 
13 - Plynové zbrane na slzotvorný plyn; strelné 
zbrane; ohňostroje; bengálske ohne; pušky; sum-
ky (puzdrá na náboje); lovecké zbrane; munícia, 
strelivo; puzdrá na pušky; vzduchové pištole (zbra-
ne); petardy. 
14 - Náramkové hodinky; prívesky na kľúče; prí-
vesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotníc-
ke výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; 
elektrické hodiny a hodinky; spony na kravaty; 
mince; medaily; hodinky; kazety na hodinky; 
odznaky z drahých kovov; krúžky na kľúče (s prí-
veskom alebo ozdobou); prívesky na kľúče. 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
spony na perá; knižné zarážky; noviny; periodi-
ká; atlasy; podložky pod pivové poháre; držiaky 
na písacie potreby; brožúry; pečate; pečatidlá; 
zošity; poznámkové zošity; mapy; obaly na do-
klady; knihy; obaly (papiernický tovar); obtlač-
ky; puzdrá na perá, peračníky; písacie potreby; 
emblémy (papierové pečate); pečiatky; tlačivá 
(formuláre); pohľadnice; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; príručky; ťažidlo na papiere; záložky do 
kníh; stojany na fotografie; dosky na spisy; pl-
niace perá; perá (kancelárske potreby); časopisy 
(periodiká); záložky do kníh; podložky na písa-
nie; puzdrá na pečiatky; poštové známky; ročen-
ky; kalendáre; stojany na perá a ceruzky; papie-
rové alebo lepenkové obaly na fľaše; oznámenia 
(papiernický tovar); papierové zástavy; písacie 
súpravy (papiernický tovar); kalamáre; samolep-
ky (papiernický tovar); puzdrá na pasy; sponky 
na bankovky; značkovacie perá (papiernický to-
var); letáky; obálky na dokumenty (papiernický 
tovar); papierové alebo lepenkové baliace mate-
riály (výplňové, tlmiace); papierové stolové vlaj-
ky; papierové trojcípe vlajočky. 
18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); puzdrá 
na navštívenky; obojky pre zvieratá; dáždniky; 
obaly na dáždniky; náprsné tašky; diplomatické 
kufríky; kabelky; spoločenské kabelky; puzdrá 
na kľúče; kufríky; športové tašky; obaly na kre-
ditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky. 
20 - Príborníky; korkové fľaškové zátky; drevené 
alebo plastové pútače; plastové nádoby (obaly); 
stojany na pušky; drevené obaly na fľaše; plasto-
vé kľúče; plastové štítky. 
21 - Pivové poháre; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; 
tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky); 
fľaše; karafy; sklené nádoby; napínače na krava-
ty; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); tašky 
alebo kufríky na toaletné potreby; hrnce, hrnčeky; 
porcelán; vázy; hrnčiarsky tovar; jedálenské súpravy 
(riad); tanieriky pod šálky; maľované sklené vý-
robky; hrnčeky; porcelán; keramické, kamenino-
vé alebo sklenené umelecké predmety; bonbonié-
ry (prázdne); tanieriky pod fľaše (nie papierové, 
nie textilné); džbány; krčahy; papierové alebo 
plastové poháre; sklené poháre. 
 

25 - Obuv; baretky; čiapky; pletené šály; prilie-
havé čiapky; svetre; pulóvre; košele; odevy; kos-
týmy, obleky; kravaty; šatky, šály; športové trič-
ká, dresy; manžety (časti odevov); uniformy; sa-
ká; topánky; tričká; športové tielka. 
26 - Brošne (doplnky oblečenia); pracky na opa-
sky; monogramy (značky na bielizeň); pracky 
(odevné doplnky); odznaky na odevy, nie z dra-
hých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné vý-
robky (galantéria); ozdobné brošne; pásky, stuhy 
na vyznamenania; gombíky; patentné gombíky. 
28 - Pištole (hračky); atrapy, napodobneniny to-
varov; hry. 
30 - Sušienky; keksy; cukríky; čokoláda; cukro-
vinky; perníky, medovníky; keksy. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; des-
tilované nápoje; koktaily; víno; likéry; liehoviny; 
alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické ná-
poje s ovocím; rum; vodka; whisky. 
34 - Zápalky; cigary; puzdrá na cigary; kazety na 
cigary; tabatierky na cigary; puzdrá na cigarety; 
kazety na cigarety; tabatierky na cigarety; cigarety. 
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; te-
levízna reklama; reklamné agentúry; nábor zames-
tnancov; tvorba reklamných filmov; marketing; 
telemarketingové služby. 
38 - Spravodajské kancelárie. 
39 - Záchranné služby; taxislužba. 
42 - Poradenstvo v oblasti internetovej bezpeč-
nosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kó-
dovanie údajov; monitorovanie počítačových sys-
témov na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných 
identifikačných údajov na zistenie krádeže iden-
tity prostredníctvom internetu; elektronické mo-
nitorovanie činnosti kreditných kariet na zistenie 
podvodov prostredníctvom internetu. 
43 - Kaviarne; penzióny; turistické ubytovne; reš-
tauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstve-
nie (snackbary); bary (služby); motely (služby). 
45 - Osobní strážcovia; detektívne kancelárie; nočné 
stráženie; otváranie bezpečnostných zámkov; pát-
ranie po nezvestných osobách; strážne služby; 
monitorovanie poplašných a bezpečnostných za-
riadení; prehliadky batožiny z bezpečnostných dô-
vodov; pátranie po minulosti osôb; bezpečnostné 
prehliadky tovární; právny výskum; vypracováva-
nie právnych dokumentov; pátranie po ukradnu-
tom majetku. 

(540) 

  
 

(731) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 
Bratislava, SK; 

 
 



200 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

(210) 2222-2017 
(220) 19.9.2017 

 11 (511) 12, 35, 36 
(511) 12 - Automobily; nákladné autá, kamióny; osobné 

automobily; športové autá; zabezpečovacie za-
riadenia proti odcudzeniu vozidiel. 
35 - Sekretárske služby; grafická úprava tlačovin 
na reklamné účely; marketing; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
reklama; rozhlasová reklama; telemarketingové 
služby; televízna reklama; lepenie plagátov; vy-
dávanie reklamných textov; zásielkové reklamné 
služby; obchodné sprostredkovateľské služby. 
36 - Finančné informácie; finančné poradenstvo; 
financovanie (služby); finančný lizing; informá-
cie o poistení'; konzultačné služby v oblasti pois-
ťovníctva; platenie splátok; pôžičky (finančné úve-
ry); poisťovníctvo; sprostredkovanie poistenia. 

(540) 

  
 

(731) AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Panónska 
cesta 39, 851 04 Bratislava, SK; 

(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2224-2017 
(220) 22.5.2013 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, sušené a tepelne spracova-
né ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; 
marmelády; vajcia; sušené vajcia; mlieko a mlieč-
ne výrobky; potravinárske oleje a tuky; margarín; 
maslo; párky; syr; polievky; prípravky na výrobu 
polievok; jogurt; paradajkový pretlak; smažené 
zemiakové lupienky; zemiakové lupienky; spra-
cované sušené ovocie; spracované arašidy; ďatle; 
spracované oriešky; sušené hrozienka; nakladané 
uhorky. 
30 - Chlieb; rožky; cestá na zákusky; cestá na ko-
láče; pizza; pudingy; sendviče; žemle na ham-
burgery; torty; koláče; kukuričné tortilly (mexic-
ké placky „chalupas“); quesadillas (plnené tortil-
ly); enchiladas (kukuričné tortilly plnené mäsom 
a ochutené čili korením); pečivo na hotdogy; 
jemné pečivárske výrobky; sušienky, keksy; ká-
va; kukuričná múka; cukrárske výrobky; med; 
ságo; droždie; horčica; ocot; cestoviny; škrob (pot-
raviny); koláče z piškótového cesta; sladké žem-
le; arašidové cukrovinky; ovsené vločky; kuku-
ričné lupienky; žuvačky; pražená kukurica; men-
tolové cukríky; cukrárenská mäta; muškátové 
orechy; omáčky okrem omáčok na šaláty; tortil-
lové lupienky; mliečny karamel (dulce de leche). 

(540) THINS 
(646) 011837564, 22.05.2013 
(731) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación Pa-

seo de la Reforma No. 1000 Colonia Peña Blanca 
Santa Fé, Delagación Álvaro Obregón, C.P.01210 
Mexico, Distrito Federal, MX; 

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

 

(210) 2232-2017 
(220) 19.9.2017 

 11 (511) 9, 15 
(511) 9 - Zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; audio-

vizuálne vyučovacie prístroje; hudobné mincové 
automaty; magnetofóny; magnetické pásky; rep-
roduktorové skrinky; gramofónové prenosky; no-
siče zvukových nahrávok; metronómy; diktafó-
ny; reproduktory, amplióny; gramofóny; rádiá; 
audiovizuálne prijímače; mikrofóny; zariadenia 
na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; 
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; gra-
mofónové ihly; televízne prijímače; elektrónky 
(rádiotechnika); videopásky; videorekordéry; oz-
vučnice ampliónov; audiovizuálne kompaktné 
disky; optické kompaktné disky; počítačový soft-
vér (nahraté počítačové programy); magnetické 
nosiče údajov; prehrávače kompaktných diskov; 
videokazety; slúchadlá; dvd prehrávače; prenos-
né multimediálne prehrávače; počítačové softvé-
rové aplikácie (sťahovateľné); elektrické a elek-
tronické prístroje dodávajúce efekty hudobným 
nástrojom; zvukové rozhrania; ekvalizéry (zaria-
denia na úpravu zvuku); reproduktory nízkych 
frekvencií. 
15 - Basové hudobné nástroje; kolíky na hudobné 
nástroje; klaviatúry hudobných nástrojov; hu-
dobné nástroje; struny na hudobné nástroje; stru-
nové hudobné nástroje; ladičky; puzdrá na hu-
dobné nástroje; gitary; elektronické hudobné ná-
stroje; brnkadlá; brnkadlá na strunové nástroje; 
kobylky hudobných nástrojov; nožné páky na 
hudobné nástroje; klávesy hudobných nástrojov; 
notové stojany; hudobné syntetizátory; stojany na 
hudobné nástroje; klávesy na zvesenie na krk. 

(540) Grazioso 
(731) The Only Band Agency, Palisády 33, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 2235-2017 
(220) 14.9.2017 

 11 (511) 24, 25, 40 
(511) 24 - Kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); textí-

lie; posteľné pokrývky; obliečky na matrace; ob-
rusy (okrem papierových); plachty; prikrývky; 
posteľná bielizeň; stolová bielizeň (nie papiero-
vá); bytový textil; obliečky na vankúše; textilné 
alebo plastové závesy; obliečky na vankúše; deky 
pre zvieratá chované v domácnosti. 
25 - Obuv; pančuchy; čiapky; pletené šály; spod-
ná bielizeň; opasky (časti odevov); župany; svet-
re; pulóvre; ponožky; košele; odevy; pokrývky 
hlavy; kombinézy (oblečenie); korzety; kostýmy, 
obleky; konfekcia (odevy); nohavice; vrchné oša-
tenie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); 
vesty; kabáty; legíny; sukne; oblečenie pre bábät-
ká; plážové oblečenie; pyžamá; šaty; bundy; saká; 
plavky; tričká; nohavicové sukne; športové tiel-
ka; trikoty (cvičebné úbory). 
40 - Dámske krajčírstvo, šitie; strihanie látok 
(strihová služba); krajčírstvo. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
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(731) veronikaIN fashion, s.r.o., Mlynská 629/2, 957 01 
Bánovce nad Bebravou, SK; 

(740) Heger Pavol, JUDr., Trenčín, SK; 
 
 

(210) 2238-2017 
(220) 19.9.2017 

 11 (511) 9, 35, 41, 45 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; optické nosiče 

údajov; nosiče zvukových nahrávok; videokaze-
ty; gramofónové platne; magnetické disky; op-
tické disky; optické kompaktné disky; audiovizu-
álne kompaktné disky; magnetické pásky; pásky 
na záznam zvuku; videopásky; elektronické pub-
likácie (sťahovateľné); sťahovateľné hudobné sú-
bory; elektronické partitúry (sťahovateľné); sťa-
hovateľné obrazové súbory; počítačové softvéro-
vé aplikácie (sťahovateľné). 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); odborné obchodné riadenie umeleckých čin-
ností; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; rozširovanie reklamných ozna-
mov; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama. 
41 - Zábava; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; tvorba rozhlasových a televíznych prog-
ramov; televízna zábava; poskytovanie nesťaho-
vateľných televíznych programov prostredníc-
tvom služieb na prenos videí (na požiadanie); or-
ganizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); organizovanie 
živých vystúpení; nahrávanie videopások; online 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); nahrávacie štúdiá (služby); výchov-
no-zábavné klubové služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); požičiavanie zvukových nahrávok; poži-
čiavanie kinematografických filmov; požičiava-
nie audioprístrojov; produkcia filmov (nie reklam-
ných); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; hudobné skladateľské služ-
by; vydávanie textov (okrem reklamných); hu-
dobná tvorba; rozhlasová zábava; online posky-
tovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopíro-
vania); poskytovanie nesťahovateľných filmov 
prostredníctvom služieb na prenos videí (na po-
žiadanie). 
45 - Spravovanie autorských práv; poradenstvo  
v oblasti práv duševného vlastníctva; udeľovanie 
licencií na práva duševného vlastníctva; správa 
licencií (právne služby). 

(540) 

  
 

(731) The Only Band Agency, Palisády 33, 811 06 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(210) 2248-2017 
(220) 21.9.2017 

 11 (511) 35, 36, 37, 42, 44 
(511) 35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ok-

nami, s dvermi, s podlahou, so strešnou krytinou, 
s kuchyňami, s nábytkom, s krbmi, sporákmi, pe-
cami a záhradnými grilmi a s ostatným príslušen-
stvom a zariadením domov; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s oknami, s dvermi, s pod-
lahou, so strešnou krytinou, s kuchyňami, s ná-
bytkom, s krbmi, sporákmi, pecami a záhradnými 
grilmi a s ostatným príslušenstvom a zariadením 
domov prostredníctvom internetu; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; analýzy nákla-
dov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pred-
vádzanie tovaru; spracovanie textov; vyhľadáva-
nie informácií v počítačových súboroch (pre tre-
tie osoby); obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; správa počítačových súborov; ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; obchodné alebo podnikové audity (revízia 
účtov); fakturácie; zostavovanie štatistík; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); zásielkové reklamné služ-
by; subdodávateľské služby (obchodné služby); 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; ak-
tualizácia a údržba údajov v počítačových data-
bázach; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; 
marketing; reklama; vydávanie reklamných tex-
tov; prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; televízna reklama; rozhlasová re-
klama; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; prieskum trhu; prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; on line re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; opti-
malizácia obchodovania na webových stránkach; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; on line poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; rozširovanie reklamných oznamov; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
lepenie plagátov; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamných materiálov; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 
37, 42 a 44 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom a vývozom; poskytovanie rád  
a informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo 
verbálne. 
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie (mak-
lérstvo); sprostredkovanie nehnuteľností; prená-
jom nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; 
ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnu-
teľností; správa nájomných domov; prenájom by-
tov; prenájom kancelárskych priestorov; prená-
jom zdieľaných kancelárskych priestorov; prená-
jom poľnohospodárskych fariem; vyberanie ná-
jomného; informácie o poistení; organizovanie  
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financovania stavebných projektov; finančné in-
formácie; financovanie (služby); odhadovanie nák-
ladov na opravu (finančné odhadovanie); pôžičky 
(finančné úvery). 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavanie 
domov na kľúč; obnova a rekonštrukcie byto-
vých domov (stavebná činnosť); stavebný dozor; 
izolovanie stavieb; murovanie, murárske práce; 
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); stavebné 
poradenstvo; stavebné informácie; informácie  
o opravách; čistenie exteriérov budov; inštalácie 
a opravy výťahov; asfaltovanie; čistenie interiérov 
budov; čistenie okien; inštalácie a opravy okien  
a dverí; inštalácie a opravy interiérového a exte-
riérového tienenia; inštalácie a opravy zasklenia 
balkónov, lodžií a terás; inštalácie a opravy kli-
matizačných zariadení; inštalácia, údržba a opra-
vy strojov; inštalovanie a opravy elektrických 
spotrebičov; inštalácia kuchynských zariadení; 
čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horá-
kov; opravy púmp a čerpadiel; inštalácie a opra-
vy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy pop-
lašných systémov proti vlámaniu; inštalácie a op-
ravy vykurovacích zariadení; inštalácie a opravy 
pecí; čistenie komínov; inštalácie a opravy kli-
matizačných zariadení; demolácia budov; tapeto-
vanie; interiérové a exteriérové maľovanie a na-
tieranie; klampiarstvo a inštalatérstvo; antikoróz-
ne úpravy; sadrovanie, štukovanie; montovanie 
lešení; vŕtanie studní; opravy elektrických vede-
ní; kladenie káblov; údržba nábytku; čalúnnické 
opravy; hladenie alebo brúsenie pemzou; šmir-
gľovanie; inštalácie a opravy chladiacich zaria-
dení; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
kladenie povrchov komunikácií; pokrývačské prá-
ce; tesárske práce; údržba bazénov; inštalácie  
a opravy zavlažovacích zariadení; opravy zámok; 
čistenie ciest; deratizácia; dezinfekcia. 
42 - Architektonické poradenstvo; architektonic-
ké služby; navrhovanie interiérov; geodézia (ze-
memeračstvo); štúdie technických projektov; vy-
pracovanie stavebných výkresov; inžinierska čin-
nosť; urbanistické plánovanie; expertízy (inžinier-
ske práce); poradenstvo v oblasti úspory energie; 
technologické poradenstvo. 
44 - Služby záhradných architektov; záhradníc-
tvo; záhradkárske služby; rastlinné škôlky; údrž-
ba trávnikov; ničenie buriny; krajinotvorba; za-
lesňovanie. 

(540) 

  
 

(591) zelená 
(731) HKK,s. r. o., Riečna 1852/45C, 020 01 Púchov, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 2250-2017 
(220) 22.9.2017 

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

ľadové kocky (do nápojov); ľadová káva; frappé 
(ľadové mliečne nápoje); ľadové mliečne kávové 
nápoje; ľadové mliečne čokoládové nápoje; ľa-
dové mliečne kakaové nápoje; ľadový čaj; mra- 
 

 zené cukrovinky; mrazené cukrovinky obsahujú-
ce zmrzlinu; mrazené jogurty (mrazené potraviny); 
mrazené jogurtové cukrovinky; zmrzliny; ovocné 
zmrzliny; smotanové zmrzliny; zmrzlinové výrob-
ky (zmrzliny); mrazené zmrzlinové krémy (zmrzli-
ny); prísady do zmrzlín (spojivá); šerbety (zmrz-
linové nápoje); mrazené mliečne cukrárenské vý-
robky; zmrzlinové cukrovinky; zmrzlinové de-
zerty; ľadová drť. 

(540) 

  
 

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

 
 

(210) 2252-2017 
(220) 22.9.2017 

 11 (511) 35, 42 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; rozširovanie reklamných oznamov; per-
sonálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie 
reklamných materiálov; odborné posudky efek-
tívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; prenájom reklam-
ných materiálov; vydávanie reklamných textov; 
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
marketingový prieskum; správa počítačových sú-
borov; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; podpora predaja (pre tretie osoby); 
spracovanie textov; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; pla-
tené reklamné služby typu „klikni sem“; aktuali-
zácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklam-
ných materiálov; plánovanie stretnutí (kancelárske 
práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); 
záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktua-
lizácia a údržba informácií v registroch; zostavo-
vanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; 
aktualizovanie počítačového softvéru; obnovo-
vanie počítačových databáz; údržba počítačového 
softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh 
počítačových systémov; zhotovovanie kópií počí-
tačových programov; prevod údajov alebo do-
kumentov z fyzických médií na elektronické mé- 
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diá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); inštalácia počítačo-
vého softvéru; prevod (konverzia) počítačových 
programov alebo údajov (nie fyzický); poraden-
stvo v oblasti počítačových programov; prenájom 
webových serverov; poskytovanie softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v ob-
lasti informačných technológií; prenájom počíta-
čových serverov (serverhosting); externé posky-
tovanie služieb v oblasti informačných technológií; 
technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti 
počítačových technológií. 

(540) VISMAN 
(731) Farkašovský Ján, Mgr., Odorín 262, 053 22 Odo-

rín, SK; 
 
 

(210) 2253-2017 
(220) 22.9.2017 

 11 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Papierové alebo lepenkové etikety; katalógy; 

lepenkové alebo papierové obaly na fľaše. 
29 - Potravinársky slnečnicový olej. 
35 - Prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri 
organizovaní obchodnej činnosti; reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; marketin-
gový prieskum; odborné obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; zásobovacie služby pre tre-
tie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podni-
ky); subdodávateľské služby (obchodné služby); 
marketing. 

(540) 

  
 

(591) žltá, zelená, hnedá, biela, čierna 
(731) IMPOL, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, 

SK; 
 
 

(210) 2254-2017 
(220) 22.9.2017 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Poradenstvo pri riadení podnikov. 
(540) 

  
 

(591) Biela (#FFFFFF); sýta žltá (#F8E71C); svetlosi-
vá (#c6c9e9); tmavomodrá (#1f298a); modrá 
(#414cb7). 

(731) 2BCognitus s.r.o., Lackova 25, 040 18 Košice - 
Krásna, SK; 

 
 

(210) 2258-2017 
(220) 21.9.2017 

 11 (511) 9, 16, 41 
(511) 9 - Audiovizuálne kompaktné disky; počítačový 

softvér (nahraté počítačové programy); elektro-
nické vreckové slovníky; počítačové programy; 
elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahova-
teľné obrazové súbory; počítačové softvérové ap-
likácie (sťahovateľné). 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
obrazy; ceruzky; vyučovacie pomôcky okrem 
prístrojov a zariadení; knihy; obaly (papiernický 
tovar); písacie potreby; grafické zobrazenia; pa-
pierové alebo kartónové vývesné tabule; samo-
lepky (papiernický tovar); letáky. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydá-
vanie kníh; výchovnozábavné klubové služby; 
informácie o výchove a vzdelávaní; online vydá-
vanie elektronických kníh a časopisov; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez možnos-
ti kopírovania); online poskytovanie videozázna-
mov (bez možnosti kopírovania). 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, oranžová, zelená, hnedá, modrá, 
tyrkysová, ružová 

(731) Happy Family, s.r.o., Gagarinova 1716/3, 911 01 
Trenčín, SK; 

(740) Hrubý Jakub, Košice, SK; 
 
 

(210) 2262-2017 
(220) 25.9.2017 

 11 (511) 3, 8, 11, 21, 26, 44 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; vlasové vody; mydlá; 

rúže; skrášľovacie masky (kozmetické príprav-
ky); laky na nechty; prípravky na líčenie; farby 
na vlasy; farebné tónovače na vlasy; prípravky na 
vlasovú onduláciu; kozmetické krémy; kozme-
tické ceruzky; odličovacie prípravky; líčidlá; 
šampóny; laky na vlasy; špirály na riasy, maska-
ry; lesky na pery. 
8 - Nožnice; pinzety; kliešte na kučeravenie vla-
sov; kulmy na vlasy; žiletky, čepele holiacich ná-
strojov; nožnice na strihanie vlasov (elektrické 
alebo neelektrické); ručné strojčeky na strihanie. 
11 - Sušiče na vlasy. 
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21 - Zásobníky na papierové utierky; obaly na mydlá; 
hrebene; kozmetické pomôcky; riedke hrebene 
na rozčesávanie vlasov; tašky alebo kufríky na 
toaletné potreby; puzdrá na hrebene; kefy. 
26 - Stuhy do vlasov; sponky do vlasov; ozdoby 
do vlasov; vlásenky na tvarovanie účesov; štipce do 
vlasov; ihlice do vlasov; sieťky na vlasy; umelé 
vlasy; vrkoče (zapletené vlasy); príčesky; pra-
mienky na predlžovanie vlasov; ľudské vlasy; na-
táčky na vlasy. 
44 - Kadernícke salóny; salóny krásy; služby vi-
zážistov. 

(540) 

  
 

(731) Bebe hair s.r.o., Mliekárenská 5, 821 09 Bratisla-
va, SK; 

 
 

(210) 2263-2017 
(220) 25.9.2017 

 11 (511) 45 
(511) 45 - Advokátske služby; právny výskum; vypra-

covávanie právnych dokumentov; správa licencií 
(právne služby); dohodovanie zmlúv pre tretie 
osoby (právne služby). 

(540) 

  
 

(591) tmavosivá, oranžová 
(731) BADUCCI Legal, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 2265-2017 
(220) 25.9.2017 

 11 (511) 4 
(511) 4 - Palivá; minerálne palivá; priemyselné tuky; 

mazacie oleje; benzín (palivo); motorová nafta; 
palivové plyny; mazacie tuky; priemyselný rep-
kový olej; nafta; priemyselný kostný olej; moto-
rové palivá; benzén; benzol; palivové oleje; ne-
chemické prísady do motorových palív; priemy-
selné oleje; motorové oleje; etanol (palivo). 

(540) 

  
 

(591) modrá, sivá, zelená 

(731) UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Lit-
vinov, CZ; 

(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-
celária, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2266-2017 
(220) 25.9.2017 

 11 (511) 4 
(511) 4 - Palivá; minerálne palivá; priemyselné tuky; 

mazacie oleje; benzín (palivo); motorová nafta; 
palivové plyny; mazacie tuky; priemyselný rep-
kový olej; nafta; priemyselný kostný olej; moto-
rové palivá; benzén; benzol; palivové oleje; ne-
chemické prísady do motorových palív; priemy-
selné oleje; motorové oleje; etanol (palivo). 

(540) 

  
 

(591) červená, sivá, zelená 
(731) UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Lit-

vinov, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2269-2017 
(220) 25.9.2017 

 11 (511) 9, 35 
(511) 9 - Kryt webovej kamery. 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varom uvedeným v triede 9 tohto zoznamu; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom 
uvedeným v triede 9 tohto zoznamu poskytované 
prostredníctvom internetu, on-line webových strá-
nok a počítačových komunikačných sietí; marke-
ting; reklama; on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti. 

(540) 

  
 

(591) biela; červená; čierna 
(731) Iľko Ivan, Jána Bottu 2784/1, 917 08 Trnava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna,Bratislava, SK; 
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(210) 2281-2017 
(220) 4.10.2017 

 11 (511) 14, 25 
(511) 14 - Spony na kravaty. 

25 - Opasky (časti odevov); košele; košele s krátkym 
rukávom; kravaty; vesty; manžety (časti odevov); 
saká. 

(540) 

  
 

(731) koŠelus, s.r.o., Komenského 1, 982 01 Tornaľa, SK; 
 
 

(210) 2285-2017 
(220) 26.9.2017 

 11 (511) 18, 25, 42 
(511) 18 - Peňaženky; cestovné kufre; dáždniky; náprsné 

tašky; nákupné tašky; plážové tašky; kabelky; ces-
tovné tašky. 
25 - Spodná bielizeň; krátke pánske spodky (tre-
nírky); župany; ponožky; spodná bielizeň pohl-
cujúca pot; detské nohavičky (bielizeň); pyžamá; 
krátke priliehavé pánske spodky (slipy); body 
(spodná bielizeň); masky na spanie; dámske no-
havičky; legínsy; pončá; tielka (spodná bielizeň); 
tričká; podprsenky; plážové oblečenie; legíny; 
korzety; plavky. 
42 - Módne návrhárstvo. 

(540) 

  
 

(731) Fideli Berg, s.r.o., Hyacintová 3234/11, 263 01 
Praha, CZ; 

 
 

(210) 2288-2017 
(220) 27.9.2017 

 11 (511) 25, 35, 40 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

35 - Reklama, obchodný manažment, obchodná 
administratíva, kancelárske práce. 
40 - Dámske krajčírstvo, šitie; krajčírstvo. 

(540) SAINT DOT 
(731) Čviriková Katarína, Mgr., Platanová 3226/9, 010 07 

Žilina, SK; 
 
 

(210) 2310-2017 
(220) 29.9.2017 

 11 (511) 19, 35, 36, 37, 39 
(511) 19 - Bridlica; bridlica (strešná krytina); bridlico-

vá múčka; strešné krokvy; striebronosný piesok; 
hrnčiarska hlina; žiaruvzdorný kameň; asfalt; as-
faltové dlažby; drevené obloženie; nekovové ba- 
 

 

 lustrády (stĺpikové zábradlia); bitúmeny; dechto-
vá lepenka (stavebníctvo); baraky, búdy; trhové 
stánky; strešné šindle; skladacie dvere (nie kovo-
vé); betón; dielce, výrobky alebo prefabrikáty  
z betónu; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre 
stavebníctvo; drevo (polotovar); stavebné drevo; 
rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované 
drevo; pílené drevo; drevené dlážky; drevené dy-
hy; dyhové drevo; drevené stenové obloženia; 
cement; smola, živica; tehly; hlina na tehly; spo-
jivá na výrobu brikiet; kesóny na stavebné práce 
pod vodou; vápenec; nekovové strešné odkvapo-
vé žľaby; lepenka pre stavebníctvo; asfaltová le-
penka pre stavebníctvo; hrnčiarska hlina (surovi-
na); šamot; komínové plášte; stavebné konštruk-
cie (nekovové); materiály na stavbu a povrchy 
ciest; vápno; stavebná malta; sadra; komíny (ne-
kovové); ohňovzdorné cementové omietky; betó-
nové dlaždice; betónové podpery, stĺpy; bridlice; 
priečky (nekovové); konštrukcie (nekovové); 
stavebný papier; stavebné sklo; ozdobné lišty 
(nekovové); rímsy (nekovové); strešné uholníky 
(nekovové); uholníky (nekovové); okná (neko-
vové); dvere (nekovové); poklopy (nekovové); 
strešné krytiny (nekovové); surová krieda; kre-
meň; stupne schodov (nekovové); nekovové od-
kvapové rúry; nekovové vodovodné potrubia; 
vodovodné ventily (nekovové, nie plastové); le-
šenia (nekovové); stĺpy elektrického vedenia (ne-
kovové); odbočky, prípojky potrubia (nekovové); 
bitúmenové pokrývacie vrstvy na strechy; nosní-
ky (nekovové); prasačníky (nekovové); stajne (ne-
kovové); podpery (nekovové); plstený materiál pre 
stavebníctvo; lejárske formy (nekovové); cement 
na vymazávanie pecí; cement na vymazávanie vy-
sokých pecí; kameň; tabuľové sklo (stavebný ma-
teriál); hlina; uhoľný decht; granit; štrk; kameni-
ny pre stavebníctvo; kameninové rúry; sadra; ža-
lúzie (nekovové); troska (stavebný materiál); 
slinkový odpad; vlysy na parketové dlážky; von-
kajšie rolety (nekovové, nie textilné); odpaľova-
cie rampy (nekovové); lišty (nekovové); spojo-
vacie materiály na opravy ciest; lisovaný korok 
pre stavebníctvo; parkety (parketové podlahy); 
nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); 
preklady (nekovové); svetelná dlažba; makadam; 
pomníky (nekovové); Sorelov cement; prenosné 
stavby (nekovové); mramor; sklenené granuly na 
dopravné značky; pásy a platne zo syntetických 
materiálov na dopravné značky; nekovové strieš-
ky (stavebníctvo); stožiare (nekovové); drevo na 
výrobu sudov, sudovina; mozaiky pre stavebníc-
tvo; tvárne drevo; rímsy (nekovové); omietky 
(stavebný materiál); vonkajšie plášte budov (ne-
kovové); úžľabia stavieb (nekovové); olivín pre 
stavebníctvo; okenice (nekovové); palisády (ne-
kovové); ploty (nekovové); pažnice, štetovnice 
(nekovové); nekovové signalizačné panely (nie 
svetelné, nie mechanické); stavebné obklady stien 
a priečok (nekovové); nekovové klziská (staveb-
níctvo); tyče, žrde, bidlá; stavebný kameň; umelý 
kameň; slinok; tuf; kamenárske výrobky; dlážky 
(nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); 
drevené dosky pre stavebníctvo; stavebné obkla-
dové materiály (nekovové); škridly (nekovové); 
brány (nekovové); výplne dverí (nekovové); te-
legrafné stĺpy (nekovové); trámy (nekovové);  
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 nekovové prefabrikáty nástupíšť; murárske vane 
a nádrže; materiály na cestné povrchy; dverové 
prahy (nekovové); trstina pre stavebníctvo; ne-
kovové míľniky (nie svetelné, nie mechanické); 
nekovové značky (nie svetelné, nie mechanické); 
piesok okrem lejárskeho; prenosné skleníky (ne-
kovové); kremeň; silá (nekovové); sochy z ka-
meňa, betónu a mramoru; decht; terakota; strechy 
(nekovové); nekovové altánky (stavebníctvo); že-
lezničné podvaly (nekovové); rámové konštruk-
cie (nekovové); pletivo (nekovové); nekovové 
neohybné rúry pre stavebníctvo; krídlové okná 
(nekovové); izolačné sklo pre stavebníctvo; oken-
né sklo (nie na okná automobilov); vitrážové ok-
ná; tabuľové sklo pre stavebníctvo; nekovové vo-
liéry (stavebníctvo); dosky, latky; xylolit; neko-
vové kotevné pilóty; plávajúce móla na kotvenie 
lodí (nekovové); lamelové obloženie (nekovové); 
akváriá (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); lepenkové platne pre stavebníctvo; bus-
ty z kameňa, betónu alebo mramoru; prenosné 
kabíny na prezliekanie (nekovové); kabíny na 
striekanie farieb (nekovové); nekovové stĺpy; oken-
né rámy (nekovové); dverové rámy (nekovové); 
zárubne (nekovové); skleníkové rámy (nekovo-
vé); vápnitý slieň; komínové nadstavce (nekovo-
vé); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (ne-
kovové); dlaždicové podlahy (nekovové); neko-
vové krypty; rúrkové komínové nadstavce (ne-
kovové); komínové rúry (nekovové); samostatné 
továrenské komíny (nekovové); dlaždice (neko-
vové); drenážne nekovové rúry; klapky, ventily 
drenážnych rúrok (okrem kovových a plasto-
vých); schodiská (nekovové); nekovové stavebné 
panely; kamenné, betónové alebo mramorové fi-
guríny; kamenné, betónové alebo mramorové soš-
ky; pomníky (nekovové); cestné zvodidlá (neko-
vové); murované poštové schránky; vylisovaná 
(aglomerovaná) cukrová trstina (stavebný mate-
riál); nekovové tlakové potrubia; nekovové venti-
lačné a klimatizačné potrubia; geotextílie; hrubý 
štrk (stavebný materiál); vinylové koľajnice (sta-
vebný materiál); nekovové rámiky na sieťky pro-
ti hmyzu; strechy so solárnymi článkami (neko-
vové); lávky (nekovové); žiaruvzdorné nekovové 
stavebné materiály; nekovové prefabrikované 
domy (súbor dielcov); porfýr (kameň); nekovové 
rigoly; nekovové turnikety; drevené podlahové 
dosky; nekovové podlahové dlažby; nekovové 
škridly; nekovové obkladačky; nekovové dlaždi-
ce pre stavebníctvo; krištáľ; nekovové protipo-
žiarne dvere; smaltované sklo pre stavebníctvo; 
nekovové piliere pre stavebníctvo; nekovové uhol-
níky pre stavebníctvo; nekovové plášte pre sta-
vebníctvo; plastové záhradné obrubníky; gumové 
ložiská na seizmickú izoláciu budov; nekovové 
pancierovanie; nekovové vlajkové žrde. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom; analýza nákladov; sprostredkovateľ-
ne práce; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh;  
 

zostavovanie výpisov z účtov; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; per-
sonálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení pod-
nikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných 
alebo priemyselných podnikov; rozširovanie vzo-
riek tovarov; odborné posudky efektívnosti pod-
nikov; 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; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; marketingový prieskum; správa počítačových 
súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpo-
vede; organizovanie obchodných alebo rekla-
mných výstav; obchodného alebo podnikateľské 
informácie; prieskum verejnej mienky; príprava 
miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; 
služby poskytované pri premiestňovaní podni-
kov; prenájom reklamných plôch; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); sekretárske služby; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
zásobovanie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby 
(obchodné služby); fakturácie; zostavovanie šta-
tistík; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; vyhľadávanie sponzorov; marketing; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských kon-
taktných informácií; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby; obchodný manažment pre poskyto-
vateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie  
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; riadenie obchodnej činnosti  
v stavebníctve; poskytovanie obchodných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; online 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie 
reklamných materiálov; externé administratívne 
riadenie podnikov; indexovanie webových strá-
nok na obchodné a reklamné účely; plánovanie 
stretnutí (kancelárske práce); zostavovanie zoz-
namov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; obchodné sprostredkovateľské služby v ob-
lasti priraďovania potenciálnych súkromných in-
vestorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o finan-
covanie; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťa-
hy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komu-
nikácie (reklama); dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; správcovstvo ma-
jetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; sprá-
va nájomných domov; prenájom bytov; prenájom 
kancelárskych priestorov; prenájom zdieľaných 
kancelárskych priestorov. 
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37 - Asfaltovanie; čistenie interiérov budov; pre-
nájom buldozérov; prenájom stavebných strojov 
a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); sta-
vebný dozor; demolácia budov; antikorózne úpra-
vy; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stav-
ba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti 
(stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; vý-
stavba tovární; izolovanie stavieb; inštalácia, údržba 
a opravy strojov; murárske práce; interiérové  
a exteriérové maľovanie a natieranie; montovanie 
lešení; murovanie, murárske práce; stavebné in-
formácie; stavebné poradenstvo; maľovanie a na-
tieranie; tesárske práce. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, dop-
rava; skladovanie tovarov (úschova); vykladanie 
nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie; usklad-
ňovanie; prenájom skladísk; prenájom doprav-
ných prostriedkov; prenájom miest na parkova-
nie; prenájom vozidiel; doprava, preprava; spros-
tredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie 
dopravy; informácie o skladovaní; prenájom skla-
dovacích kontajnerov; balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, žltá 
(731) Raab Stanislav, Pod Laščeky 300/19, 010 03 Ži-

lina - Považský Chlmec, SK; 
(740) HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o., 

Žilina, SK; 
 
 

(210) 2311-2017 
(220) 29.9.2017 

 11 (511) 19, 35, 36, 37, 39 
(511) 19 - Bridlica; bridlica (strešná krytina); bridlico-

vá múčka; strešné krokvy; striebronosný piesok; 
hrnčiarska hlina; žiaruvzdorný kameň; asfalt; as-
faltové dlažby; drevené obloženie; nekovové ba-
lustrády (stĺpikové zábradlia); bitúmeny; dechto-
vá lepenka (stavebníctvo); baraky, búdy; trhové 
stánky; strešné šindle; skladacie dvere (nie kovo-
vé); betón; dielce, výrobky alebo prefabrikáty  
z betónu; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre 
stavebníctvo; drevo (polotovar); stavebné drevo; 
rezivo (stavebné drevo); preglejka; spracované 
drevo; pílené drevo; drevené dlážky; drevené dy-
hy; dyhové drevo; drevené stenové obloženia; 
cement; smola, živica; tehly; hlina na tehly; spo-
jivá na výrobu brikiet; kesóny na stavebné práce 
pod vodou; vápenec; nekovové strešné odkvapo-
vé žľaby; lepenka pre stavebníctvo; asfaltová le-
penka pre stavebníctvo; hrnčiarska hlina (surovi-
na); šamot; komínové plášte; stavebné konštruk-
cie (nekovové); materiály na stavbu a povrchy 
ciest; vápno; stavebná malta; sadra; komíny (ne-
kovové); ohňovzdorné cementové omietky; betó-
nové dlaždice; betónové podpery, stĺpy; bridlice; 
priečky (nekovové); konštrukcie (nekovové); sta-
vebný papier; stavebné sklo; ozdobné lišty (neko-
vové); rímsy (nekovové); strešné uholníky (ne- 
 

 kovové); uholníky (nekovové); okná (nekovové); 
dvere (nekovové); poklopy (nekovové); strešné 
krytiny (nekovové); surová krieda; kremeň; stup-
ne schodov (nekovové); nekovové odkvapové rú-
ry; nekovové vodovodné potrubia; vodovodné 
ventily (nekovové, nie plastové); lešenia (neko-
vové); stĺpy elektrického vedenia (nekovové); 
odbočky, prípojky potrubia (nekovové); bitúme-
nové pokrývacie vrstvy na strechy; nosníky (ne-
kovové); prasačníky (nekovové); stajne (nekovo-
vé); podpery (nekovové); plstený materiál pre 
stavebníctvo; lejárske formy (nekovové); cement 
na vymazávanie pecí; cement na vymazávanie 
vysokých pecí; kameň; tabuľové sklo (stavebný 
materiál); hlina; uhoľný decht; granit; štrk; ka-
meniny pre stavebníctvo; kameninové rúry; sad-
ra; žalúzie (nekovové); troska (stavebný mate-
riál); slinkový odpad; vlysy na parketové dlážky; 
vonkajšie rolety (nekovové, nie textilné); odpa-
ľovacie rampy (nekovové); lišty (nekovové); spo-
jovacie materiály na opravy ciest; lisovaný korok 
pre stavebníctvo; parkety (parketové podlahy); 
nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); 
preklady (nekovové); svetelná dlažba; makadam; 
pomníky (nekovové); Sorelov cement; prenosné 
stavby (nekovové); mramor; sklenené granuly na 
dopravné značky; pásy a platne zo syntetických 
materiálov na dopravné značky; nekovové strieš-
ky (stavebníctvo); stožiare (nekovové); drevo na 
výrobu sudov, sudovina; mozaiky pre stavebníc-
tvo; tvárne drevo; rímsy (nekovové); omietky (sta-
vebný materiál); vonkajšie plášte budov (neko-
vové); úžľabia stavieb (nekovové); olivín pre sta-
vebníctvo; okenice (nekovové); palisády (neko-
vové); ploty (nekovové); pažnice, štetovnice (ne-
kovové); nekovové signalizačné panely (nie sve-
telné, nie mechanické); stavebné obklady stien  
a priečok (nekovové); nekovové klziská (staveb-
níctvo); tyče, žrde, bidlá; stavebný kameň; umelý 
kameň; slinok; tuf; kamenárske výrobky; dlážky 
(nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); 
drevené dosky pre stavebníctvo; stavebné obkla-
dové materiály (nekovové); škridly (nekovové); 
brány (nekovové); výplne dverí (nekovové); te-
legrafné stĺpy (nekovové); trámy (nekovové); 
nekovové prefabrikáty nástupíšť; murárske vane 
a nádrže; materiály na cestné povrchy; dverové 
prahy (nekovové); trstina pre stavebníctvo; ne-
kovové míľniky (nie svetelné, nie mechanické); 
nekovové značky (nie svetelné, nie mechanické); 
piesok okrem lejárskeho; prenosné skleníky (ne-
kovové); kremeň; silá (nekovové); sochy z ka-
meňa, betónu a mramoru; decht; terakota; strechy 
(nekovové); nekovové altánky (stavebníctvo); že-
lezničné podvaly (nekovové); rámové konštruk-
cie (nekovové); pletivo (nekovové); nekovové 
neohybné rúry pre stavebníctvo; krídlové okná 
(nekovové); izolačné sklo pre stavebníctvo; 
okenné sklo (nie na okná automobilov); vitrážové 
okná; tabuľové sklo pre stavebníctvo; nekovové 
voliéry (stavebníctvo); dosky, latky; xylolit; ne-
kovové kotevné pilóty; plávajúce móla na kotve-
nie lodí (nekovové); lamelové obloženie (neko-
vové); akváriá (konštrukcie); nekovové vystužo-
vacie materiály pre stavebníctvo; netrieštivé sklo; 
nekovové bazény (stavebníctvo); konštrukčné ma-
teriály (nekovové); stavebné materiály (nekovo-
vé); debnenie pre stavebníctvo (nekovové); zaria- 
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 denia na umiestnenie bicyklov (nekovové); dlaž-
by (nekovové); lepenkové platne pre stavebníc-
tvo; busty z kameňa, betónu alebo mramoru; pre-
nosné kabíny na prezliekanie (nekovové); kabíny 
na striekanie farieb (nekovové); nekovové stĺpy; 
okenné rámy (nekovové); dverové rámy (nekovo-
vé); zárubne (nekovové); skleníkové rámy (ne-
kovové); vápnitý slieň; komínové nadstavce (ne-
kovové); dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo 
(nekovové); dlaždicové podlahy (nekovové); ne-
kovové krypty; rúrkové komínové nadstavce (ne-
kovové); komínové rúry (nekovové); samostatné 
továrenské komíny (nekovové); dlaždice (neko-
vové); drenážne nekovové rúry; klapky, ventily 
drenážnych rúrok (okrem kovových a plastových); 
schodiská (nekovové); nekovové stavebné pane-
ly; kamenné, betónové alebo mramorové figurí-
ny; kamenné, betónové alebo mramorové sošky; 
pomníky (nekovové); cestné zvodidlá (nekovo-
vé); murované poštové schránky; vylisovaná (ag-
lomerovaná) cukrová trstina (stavebný materiál); 
nekovové tlakové potrubia; nekovové ventilačné 
a klimatizačné potrubia; geotextílie; hrubý štrk 
(stavebný materiál); vinylové koľajnice (staveb-
ný materiál); nekovové rámiky na sieťky proti 
hmyzu; strechy so solárnymi článkami (nekovo-
vé); lávky (nekovové); žiaruvzdorné nekovové 
stavebné materiály; nekovové prefabrikované do-
my (súbor dielcov); porfýr (kameň); nekovové ri-
goly; nekovové turnikety; drevené podlahové 
dosky; nekovové podlahové dlažby; nekovové 
škridly; nekovové obkladačky; nekovové dlaždi-
ce pre stavebníctvo; krištáľ; nekovové protipožiarne 
dvere; smaltované sklo pre stavebníctvo; neko-
vové piliere pre stavebníctvo; nekovové uholníky 
pre stavebníctvo; nekovové plášte pre stavebníc-
tvo; plastové záhradné obrubníky; gumové loži-
ská na seizmickú izoláciu budov; nekovové pan-
cierovanie; nekovové vlajkové žrde. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos- 
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom; analýza nákladov; sprostredkovateľ-
ne práce; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; 
zostavovanie výpisov z účtov; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; per-
sonálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení 
podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; rozši-
rovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efek-
tívnosti podnikov; obchodné odhady; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklam-
ných materiálov; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný ale-
bo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); stenografické služby; reklamné 
agentúry; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; marketingový prieskum; správa po-
čítačových súborov; odborné obchodné alebo pod-
nikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomic-
ké) predpovede; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; obchodného alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zames- 
 

tnancov; služby poskytované pri premiestňovaní 
podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; zásobovanie služby pre tretie osoby (ná-
kup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); 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); fakturácie; zos-
tavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; mar-
keting; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských kontaktných informácií; obchodné spro-
stredkovateľské služby; obchodný manažment 
pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vy-
jednávanie a uzatváranie obchodných transakcií 
pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; riadenie obchodnej 
činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; na-
vrhovanie reklamných materiálov; externé admi-
nistratívne riadenie podnikov; indexovanie we-
bových stránok na obchodné a reklamné účely; 
plánovanie stretnutí (kancelárske práce); zosta-
vovanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské 
služby v oblasti priraďovania potenciálnych súk-
romných investorov k podnikateľom, ktorí žiada-
jú o financovanie; poradenstvo v oblasti komuni-
kácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v ob-
lasti komunikácie (reklama); dohodovanie ob-
chodných zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; správcovstvo ma-
jetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; 
správa nájomných domov; prenájom bytov; pre-
nájom kancelárskych priestorov; prenájom zdie-
ľaných kancelárskych priestorov. 
37 - Asfaltovanie; čistenie interiérov budov; pre-
nájom buldozérov; prenájom stavebných strojov 
a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); sta-
vebný dozor; demolácia budov; antikorózne úpra-
vy; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stav-
ba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti 
(stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; vý-
stavba tovární; izolovanie stavieb; inštalácia, údržba 
a opravy strojov; murárske práce; interiérové  
a exteriérové maľovanie a natieranie; montovanie 
lešení; murovanie, murárske práce; stavebné in-
formácie; stavebné poradenstvo; maľovanie a na-
tieranie; tesárske práce. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, dop-
rava; skladovanie tovarov (úschova); vykladanie 
nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie; usklad-
ňovanie; prenájom skladísk; prenájom doprav-
ných prostriedkov; prenájom miest na parkova-
nie; prenájom vozidiel; doprava, preprava; spros-
tredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie 
dopravy; informácie o skladovaní; prenájom skla-
dovacích kontajnerov; balenie tovarov. 
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(540) 
 

  
 

(731) Raab Stanislav, Pod Laščeky 300/19, 010 03 Ži-
lina - Považský Chlmec, SK; 

(740) HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o., 
Žilina, SK; 

 
 

(210) 2312-2017 
(220) 29.9.2017 

 11 (511) 35, 38, 41, 42 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; rozširovanie reklamných ozna-
mov; sprostredkovateľne práce; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení; poradenstvo pri or-
ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvá-
dzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; rozmnožovanie dokumen-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; roz-
širovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom 
reklamných materiálov; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných 
textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
stenografické služby; prepisovanie správ (kance-
lárske práce); reklamné agentúry; poradenské služ-
by pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie 
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu 
predaja; marketingový prieskum; správa počíta-
čových súborov; odborné obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
prenájom reklamných plôch; podpora predaja 
(pre tretie osoby); sekretárske služby; spracova-
nie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; prenájom fo-
tokopírovacích strojov; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informá-
cií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; služby porovnávania cien; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre 
tretie osoby); administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); fakturácie; pí-
sanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vy-
hľadávanie sponzorov; tvorba reklamných fil-
mov; marketing; telemarketingové služby; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských 
kontaktných informácií; optimalizácia interneto- 
 

 vých vyhľadávačov na podporu predaja; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; navrhovanie reklamných materiálov; exter-
né administratívne riadenie podnikov; podnikové 
riadenie refundovaných programov (pre tretie oso-
by); prenájom bilbordov; indexovanie webových 
stránok na obchodné alebo reklamné účely; plá-
novanie stretnutí (kancelárske práce); pripomína-
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; vý-
roba telešopingových programov; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); do-
hodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
38 - Telefonické služby; telefonická komunikácia; 
komunikácia mobilnými telefónmi; prenos správ 
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
čov; prenos elektronickej pošty; informácie v ob-
lasti telekomunikácií; komunikácia prostredníc-
tvom optických sietí; prenájom modemov; prená-
jom telekomunikačných prístrojov; prenájom te-
lefónov; elektronické zobrazovacie tabule (tele-
komunikačné služby) ; poskytovanie telekomu-
nikačného pripojenia do svetovej počítačovej sie-
te; telekonferenčné služby; poskytovanie užíva-
teľského prístupu do svetovej počítačovej siete; 
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; 
poskytovanie prístupu do databáz; online posie-
lanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; 
bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; 
poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny 
prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; 
prenos videonahrávok na objednávku. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzde-
lávanie; školenia; požičiavanie zvukových na-
hrávok; produkcia filmov (nie reklamných); vy-
dávanie kníh; organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie kongresov; informá-
cie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie tvori-
vých dielní (výučba); organizovanie predstavení 
(manažérske služby); písanie textov scenárov nie 
na reklamné účely; online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových 
sietí); online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); fotografické 
reportáže; fotografovanie; prekladateľské služby; 
písanie textov; kaligrafické služby; zalamovanie  
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textov (nie na reklamné účely); koučovanie (ško-
lenie); odborné preškoľovanie; školské služby 
(vzdelávanie); online poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); online poskyto-
vanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); individuálne vyučovanie; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; 
písanie televíznych a filmových scenárov (tvor-
ba); vyučovanie pomocou simulátorov; poskyto-
vanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom 
služieb na prenos videí (na požiadanie). 
42 - Technický výskum; navrhovanie obalov, oba-
lové dizajnérstvo; požičiavanie počítačov; počí-
tačové programovanie; tvorba softvéru; aktuali-
zovanie počítačového softvéru; poradenstvo v ob-
lasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; gra-
fické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového soft-
véru; obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; analýzy počítačových sys-
témov; návrh počítačových systémov; zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; prevod úda-
jov alebo dokumentov z fyzických médií na elek-
tronické médiá; tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počíta-
čových stránkach (webových stránkach); inštalá-
cia počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fy-
zický); poradenstvo v oblasti počítačových prog-
ramov; prenájom webových serverov; ochrana 
počítačov proti počítačovým vírusom; poskyto-
vanie internetových vyhľadávačov; digitalizácia 
dokumentov (skenovanie); diaľkové monitorovanie 
počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe 
webových stránok; poskytovanie softvéru pros-
tredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v ob-
lasti informačných technológií; vedecký výskum; 
prenájom počítačových serverov (serverhosting); 
zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchováva-
nie elektronických údajov; poskytovanie infor-
mácií o počítačových technológiách a programo-
vaní prostredníctvom webových stránok; posky-
tovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); externé po-
skytovanie služieb v oblasti informačných tech-
nológií; technologické poradenstvo; poradenstvo 
v oblasti počítačových technológií; poradenstvo 
v oblasti telekomunikačných technológií; pora-
denstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; tech-
nické písanie; navrhovanie interiérov; odbloko-
vanie mobilných telefónov; monitorovanie počí-
tačových systémov na zisťovanie porúch; tvorba 
a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačnotechnologic-
ké služby); poradenstvo v oblasti internetovej 
bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany úda-
jov; kódovanie údajov; monitorovanie počítačo-
vých systémov na zistenie neoprávneného vstupu 
alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie 
osobných identifikačných údajov na zistenie krá-
deže identity prostredníctvom internetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) zelená 
(731) Lemonweb s.r.o., Matúškovo 333, 925 01 Matúš-

kovo, SK; 
(740) Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Galanta, 

SK; 
 
 

(210) 2313-2017 
(220) 29.9.2017 

 11 (511) 9, 28, 35 
(511) 9 - Optické prístroje a nástroje; pozorovacie ná-

stroje. 
28 - Hračky; stavebnice. 
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 9 a 28 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(731) Beňo Ján, Ing., Alexandra Wágnera 5060/12B, 984 01 
Lučenec, SK; 

 
 

(210) 2315-2017 
(220) 27.9.2017 

 11 (511) 3, 5, 16, 35, 41, 44 
(511) 3 - Mydlá (neliečivé); voňavkárske výrobky, esen-

ciálne oleje, kozmetické prípravky (neliečivé), 
vlasové vody (neliečivé). 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne potra-
viny a diétne látky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí. 
16 - Tlačoviny. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva. 
41 - Športová a kultúrna činnosť. 
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu 
ľudí. 

(540) ENVY - krása je voľba 
(731) Klinika ENVY, s.r.o., Nerudova 14, 040 01 Ko-

šice - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(740) Filičko Vladimír, JUDr., PhD., Košice, SK; 

 
 

(210) 2316-2017 
(220) 28.9.2017 

 11 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Obchodné manažérske poradenstvo v oblasti 

dopravy a doručovania. 
39 - Odborné poradenstvo týkajúce sa dopravy. 
41 - Výcvikové a školiace služby v oblasti logisti-
ky; organizovanie konferencii v oblasti logistiky. 
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(540) 

  
 

(591) tmavočervená, oranžová 
(731) Logistics Consulting s.r.o., Kňažická 37, 951 97 

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

 
 

(210) 2318-2017 
(220) 2.10.2017 

 11 (511) 4, 6, 11, 37 
(511) 4 - Alkoholové palivá; drevené zapaľovacie trie-

sky; podpaľovače; palivové drevo. 
6 - Kovové zásteny ku kozubom; kozubové rošty 
na nožičkách (kozlíky). 
11 - Pece; kachle; pece a piecky okrem labora-
tórnych; kozuby; rošty na opekanie mäsa; kozuby 
(domové). 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); murárske 
práce. 

(540) SVAROGUS 
(731) SVAROGUS s.r.o., Roľnícka 2/B, 831 07 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2319-2017 
(220) 2.10.2017 

 11 (511) 4, 6, 11, 37 
(511) 4 - Alkoholové palivá; drevené zapaľovacie trie-

sky; podpaľovače; palivové drevo. 
6 - Kovové zásteny ku kozubom; kozubové rošty 
na nožičkách (kozlíky). 
11 - Pece; kachle; pece a piecky okrem labora-
tórnych; kozuby; rošty na opekanie mäsa; kozuby 
(domové). 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); murárske prá-
ce. 

(540) 

  
 

(591) čierna, hnedá (medená) 
(731) SVAROGUS s.r.o., Roľnícka 2/B, 831 07 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2321-2017 
(220) 24.9.2017 

 11 (511) 3, 5, 9, 14, 16, 18, 25, 26, 35, 41, 42, 44 
(511) 3 - Lepidlá na lepenie umelých vlasov; mydlá; 

kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na hole-
nie; rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; 
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); bie-
liace krémy na pokožku; bieliace prípravky na  
 

 kožu; ústne vody (nie na lekárske použitie); laky na 
nechty; prípravky na líčenie; vlasové vody; esen-
ciálne oleje z cédrového dreva; farby na vlasy; 
farebné tónovače na vlasy; prípravky na vlasovú 
onduláciu; umelé mihalnice; kozmetické príprav-
ky na mihalnice; citrónové esenciálne oleje; ko-
línske vody; farbivá na toaletné použitie; kozme-
tické taštičky; kozmetické prípravky; vata na 
kozmetické použitie; kozmetické ceruzky; koz-
metické krémy; krémy na kožu; odličovacie prí-
pravky; prípravky na čistenie zubov; odfarbova-
če; odlakovače; levanduľová voda; voňavky; toa-
letné vody; depilačné prípravky; epilačné prí-
pravky; depilačný vosk; éterické esencie; esen-
ciálne oleje; výťažky z kvetov (parfuméria); lí-
čidlá; základné zložky kvetinových parfumov; 
vydymovacie prípravky (parfumy); gaultierový 
olej; vazelína na kozmetické použitie; tuky na koz-
metické použitie; peroxid vodíka na kozmetické 
použitie; heliotropín; oleje na kozmetické použi-
tie; jazmínový olej; levanduľový olej; čistiace ole-
je; voňavkárske oleje; ružový olej; oleje na toa-
letné použitie; ionón (parfuméria); kozmetické 
pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; toaletné 
prípravky; mätové výťažky (esenciálne oleje); 
mäta na voňavkárske použitie; kozmetické prí-
pravky na obočie; pižmo (parfuméria); neutra-
lizačné prípravky na trvalú onduláciu; šampóny; 
parfumy; umelé nechty; prípravky na ošetrovanie 
nechtov; voňavkárske výrobky; kozmetické prí-
pravky na starostlivosť o pleť; mydlá proti pote-
niu nôh; pemza; pomády na kozmetické použitie; 
púder (kozmetika); prípravky na holenie; dezo-
doračné mydlá; mydielka; ceruzky na obočie; mas-
tencový prášok (toaletný púder); kozmetické far-
by; terpény (esenciálne oleje); antiperspiranty (koz-
metické výrobky); mydlá proti poteniu; kozme-
tické prípravky na opaľovanie; aromatické látky 
(esenciálne oleje); aromatické prísady do nápo-
jov (esenciálne oleje); soli do kúpeľa nie na le-
kárske použitie; farby na fúzy a brady; kozmetic-
ké prípravky na zoštíhlenie; lepidlá na nalepova-
nie umelých mihalníc; dezodoranty (parfuméria); 
ozdobné kozmetické obtlačky; adstringentné prí-
pravky na kozmetické použitie; bieliace príprav-
ky na kozmetické použitie; prípravky na čistenie 
umelých chrupov; obrúsky napustené pleťovými 
vodami; leštiace prípravky na zubné protézy; 
kozmetické lepidlá; vody po holení; laky na vla-
sy; špirály na riasy, maskary; voňavé zmesi (pot-
pourris); spreje na osvieženie dychu; gély na bie-
lenie zubov; kadidlové tyčinky; osviežovače dy-
chu; 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; ozdobné nálepky na nechty; ochranné 
prípravky na opaľovanie; cedrátové esenciálne oleje; 
henna (kozmetické farbivo); puzdrá na rúže; prí-
pravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); vla-
sové kondicionéry; prípravky na vyrovnávanie 
vlasov; obrúsky napustené odličovacími príprav-
kami; kolagénové prípravky na kozmetické po-
užitie; pásiky na bielenie zubov; potravinárske 
aromatické prísady (esenciálne oleje); fytokoz-
metické prípravky; neliečivé umývacie prípravky 
na osobnú hygienu; bylinkové výťažky na koz-
metické použitie; odlakovače na nechty; očné  
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 výplachové roztoky, nie na lekárske použitie; va-
ginálne výplachové roztoky na osobnú hygienu 
alebo dezodoráciu. 
5 - Posilňujúce prípravky (toniká); diétne potra-
viny na lekárske použitie; liečivé kúpeľové soli; 
diétne nápoje na lekárske použitie; diagnostické 
prípravky na lekárske použitie; liečivé nápoje; 
diétne látky na lekárske použitie; výživové vlák-
niny; obrúsky napustené farmaceutickými pleťo-
vými vodami; minerálne výživové doplnky; ús-
tne vody na lekárske použitie; výživové doplnky; 
medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov; 
prípravky na intímnu hygienu na lekárske použi-
tie; lubrikačné gély; liečivé prípravky na vypla-
chovanie očí; tabletky na potlačenie chuti do jed-
la; tabletky na chudnutie; samoopaľovacie tab-
letky; antioxidačné tabletky; bielkovinové výži-
vové doplnky; výživové doplnky z ľanových se-
mien; výživové doplnky z ľanového oleja; výži-
vové doplnky z obilných klíčkov; výživové do-
plnky z kvasníc; včelia materská kašička (výži-
vový doplnok); propolisové výživové doplnky; 
peľové výživové doplnky; enzýmové výživové do-
plnky; glukózové výživové doplnky; lecitínové 
výživové doplnky; alginátové výživové doplnky; 
kazeínové výživové doplnky; proteínové výživo-
vé doplnky; prípravky na liečbu akné; vatové ty-
činky na lekárske použitie; farmaceutické prí-
pravky; prípravky z mikroorganizmov na lekár-
ske alebo zverolekárske použitie; fytoterapeutic-
ké prípravky na lekárske použitie; bylinkové vý-
ťažky na lekárske použitie; gély na erotickú sti-
muláciu; imunostimulátory; výživové prípravky  
s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske 
použitie; liečivé prípravky na čistenie zubov; prí-
pravky na odstraňovanie vší; šampóny proti všiam; 
antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté myd-
lá; vody po holení s liečivými účinkami; šampó-
ny s liečivými účinkami; toaletné prípravky s lie-
čivými účinkami; vlasové vody s liečivými účin-
kami; suché šampóny s liečivými účinkami; dez-
infekčné mydlá; mydlá s liečivými účinkami. 
9 - Gramofónové platne; magnetky; magnetické 
pásky; kreslené filmy; videopásky; exponované 
kinematografické filmy; audiovizuálne kompakt-
né disky; optické kompaktné disky; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); elektro-
nické informačné tabule; videokazety; kazety na 
videohry; elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); počítačové programy (sťahovateľné); počíta-
čové hry (softvér); sťahovateľné hudobné súbo-
ry; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; 
tašky na notebooky; obaly na notebooky; počíta-
čové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítačky 
elektronických kníh; tablety (prenosné počítače); 
smartfóny; mobilné telefóny; digitálne tabule; 
obaly na elektronické tablety; elektronické inter-
aktívne tabule. 
14 - Jantárové šperky; jantárové korálky; amulety 
(klenotnícke výrobky); strieborná niť (klenotníc-
ke výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); ná-
ramkové hodinky; remienky na náramkové ho-
dinky; prívesky (klenotnícke výrobky); brošne 
(klenotnícke výrobky); retiazky (klenotnícke vý-
robky); retiazky na hodinky; náhrdelníky (kle-
notnícke výrobky); spony na kravaty; mince; 
diamanty; retiazky z drahých kovov (klenotnícke  
 
 

výrobky); nite z drahých kovov (klenotnícke vý-
robky); šperky zo slonoviny; gagátové ozdoby; 
medené žetóny; klenotnícke výrobky; klenoty; me-
dailóny (klenotnícke výrobky); medaily; hodin-
ky; zlaté nite (klenotnícke výrobky); ozdobné ih-
lice; korálky (klenotnícke výrobky); polodraho-
kamy; drahé kamene; spinely (drahé kamene); so-
chy z drahých kovov; prstene (klenotnícke vý-
robky); umelecké diela z drahých kovov; škatuľ-
ky, schránky z drahých kovov; klenotnícke vý-
robky na pokrývky hlavy; náušnice; klenotnícke 
výrobky na obuv; manžetové gombíky; busty  
z drahých kovov; hodinkové puzdrá (súčasť ho-
diniek); kazety na hodinky; figuríny z drahých 
kovov; sošky z drahých kovov; ihlice (klenotníc-
ke výrobky); ihlice na kravaty; odznaky z dra-
hých kovov; krúžky na kľúče (s príveskom alebo 
ozdobou); klenoty, šperky z emailovanej kerami-
ky; šperkovnice; korálky na výrobu šperkov; ces-
tovné obaly a puzdrá na šperky; krúžky na kľúče 
z drahých kovov; krabičky na šperky; modlitebné 
korálky misbaha; textilné vyšívané náramky (bi-
žutéria); prívesky na kľúče; ružence. 
16 - Pečiatky; plagáty; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; spisové 
obaly (papiernický tovar); obrazy (maľby) zarámo-
vané alebo nezarámované; ceruzky; noviny; pe-
riodiká; atlasy; zoraďovače, šanóny (na voľné lis-
ty); podložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; 
útržkové bloky; brožúry; pečate; pečatidlá; zošity; 
poznámkové zošity; mapy; vyučovacie pomôcky 
okrem prístrojov a zariadení; tuby z kartónu; ka-
talógy; obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický 
tovar); obtlačky; grafické vzory (tlačoviny); obál-
ky (papiernický tovar); baliaci papier; puzdrá na 
perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (pa-
pierové pečate); fotografie; pečiatky; knihárske 
textílie; tlačivá; šablóny (kancelárske potreby); 
geografické mapy; zemské glóbusy; grafické rep-
rodukcie; grafické zobrazenia; časové rozvrhy 
(tlačoviny); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publi-
kácie; príručky; listový papier; ťažidlo na papie-
re; brožované knihy; záložky do kníh; papierové 
pečate; papiernický tovar; nákresy; dosky na spi-
sy; plniace perá; šablóny na kreslenie a maľova-
nie; portréty; prospekty; knihárske potreby; perá 
(kancelárske potreby); časopisy (periodiká); bla-
hoprajné pohľadnice; puzdrá na pečiatky; pošto-
vé známky; ročenky; kalendáre; samolepky pre 
domácnosť a na kancelárske použitie; oznámenia 
(papiernický tovar); papierové zástavy; odličova-
cie papierové obrúsky; papierové servítky; papie-
rové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; sa-
molepky (papiernický tovar); komiksy; puzdrá na 
šekové knižky; hudobné blahoželania (pohľadni-
ce); obežníky; puzdrá na pasy; ozdobné papiero-
vé mašle; nákupné karty (nie na hranie); značko-
vacie perá (papiernický tovar); letáky; obálky na 
dokumenty (papiernický tovar); papierové alebo 
lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); 
tlačené poukážky; japonský ozdobný papier (wa-
shi); papierové stolové vlajky; papierové trojcípe 
vlajočky. 
18 - Peňaženky; puzdrá na navštívenky; cestovné 
kufre; dáždniky; slnečníky; kožušiny; náprsné taš-
ky; nákupné tašky; diplomatické kufríky; plážové 
tašky; kabelky; cestovné tašky; aktovky (kožená  
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 213 
 

galantéria); kožené cestovné tašky (kožená ga-
lantéria); kufre; kožené alebo kožou potiahnuté 
škatule; spoločenské kabelky; kožené alebo ko-
žou potiahnuté puzdrá; kufrík na toaletné potreby 
(prázdny); cestovné obaly na odevy; puzdrá na 
kľúče; kufríky; športové tašky; šatky na nosenie 
dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; obaly na 
kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky; 
randsels (japonské školské tašky); menovky na 
batožinu; cestovné kolieskové kufre. 
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na 
kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy; pančuchy 
absorbujúce pot; baretky; boa (ozdoba z peria le-
bo kožušiny na ovinutie okolo krku; čiapky; ple-
teniny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie to-
pánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krát-
ke kabátiky; krátke pánske spodky; priliehavé 
čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spod-
ná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky 
(časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pu-
lóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; 
podväzky; podväzky na pančuchy; košele; nápr-
senky; košele s krátkym rukávom; odevy, oble-
čenie; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny (oble-
čenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; 
kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (ob-
lečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; kostý-
my, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky 
(bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky 
hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdec-
ké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oble-
čenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšív-
ky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny; 
košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; 
futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); 
gabardénové plášte; šnurovačky; galoše; vesty; 
závoje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnas-
tické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legí-
ny; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, 
dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávni-
ky; manipuly (časti kňažského rúcha); palčiaky; 
mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožu-
šinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; 
vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; 
podprsenky; zvrchníky; tógy; uniformy; bundy; 
saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; 
plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papie-
rové; topánky; topánky na šport; nánožníky, nie 
elektricky vyhrievané; športová obuv; čelenky 
(oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapuc-
ňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spod-
ná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; 
telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené 
odevy; mantily; maškarné kostýmy; sárí; tričká; 
turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie 
čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady  
a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; pa-
pierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; 
nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky 
na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové 
sukne; dámske nohavičky; športové tielka; „va-
lenky“ (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rú-
cha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; 
kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na 
džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná. 
26 - Pracky na obuv; stuhy do vlasov; umelé bra-
dy; sponky do vlasov; klobúkové ozdoby (stuž-
kársky tovar); bordúry, lemy, obruby (na odevy);  
 

lemovky; gombíky; patentné gombíky; brošne (do-
plnky oblečenia); výšivky (galantéria); pracky na 
opasky; monogramy (značky na bielizeň); šnúrky 
do topánok; ozdoby na obuv (stužkársky tovar); 
ženilkové šnúry (stužkársky tovar); ozdoby do 
vlasov; umelé vlasy; značky na bielizeň; stužky 
na odevy; strapce; strapce (stužkársky tovar); 
čipky, krajky; žabó; vlnené šnúrky; čipkársky to-
var; čipky; značky na bielizeň (písmená); galan-
térny tovar okrem nití a priadzí; umelé fúzy; vtá-
čie perie (odevné doplnky); trblietavé šnúry 
(stužkársky tovar); trblietavé lemovky na odevy; 
pásky (stužkársky tovar); parochne; zúbkované 
lemovky; perie (odevné doplnky); brmbolce; vo-
lány na sukne a šaty; rozety (stužkársky tovar); 
volániky na odevy; pracky na obuv; príčesky; 
strieborné výšivky (galantéria); zlaté výšivky (ga-
lantéria); elastické pásky; lemovacie šnúry; prac-
ky (odevné doplnky); ozdobné brošne; mašle do 
vlasov; korálky, nie na výrobu šperkov; pramien-
ky na predlžovanie vlasov; ľudské vlasy; nášivky, 
aplikácie (galantéria); prívesky okrem klenotníc-
kych výrobkov a príveskov na kľúče. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; po-
skytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaobera-
júce sa dovozom a vývozom; rozširovanie reklam-
ných oznamov; poradenstvo pri organizovaní  
a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; aktualizo-
vanie reklamných materiálov; rozširovanie vzo-
riek tovarov; prieskum trhu; obchodné odhady; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prená-
jom reklamných materiálov; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťa-
hy s verejnosťou; televízna reklama; aranžovanie 
výkladov; predvádzanie (služby modeliek) na re-
klamné účely a podporu predaja; marketingový 
prieskum; správa počítačových súborov; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prie-
skum verejnej mienky; služby poskytované pri 
premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spra-
covanie textov; zásielkové reklamné služby; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup to-
varov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prehľad tlače (výstrižkové služby); pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; obchodná správa licencií výrob-
kov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské 
služby (obchodné služby); fakturácie; písanie re-
klamných textov; zostavovanie štatistík; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie 
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok 
na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; 
marketing; telemarketingové služby; maloobchod-
né alebo veľkoobchodné služby s farmaceutic- 
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kými, zverolekárskymi a zdravotníckymi príprav-
kami a s lekárskymi potrebami; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských kontaktných in-
formácií; optimalizácia internetových vyhľadá-
vačov na podporu predaja; optimalizácia obcho-
dovania na webových stránkach; platené reklam-
né služby typu „klikni sem“; obchodné spros-
tredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktu-
alizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklam-
ných materiálov; externé administratívne riadenie 
podnikov; prenájom bilbordov; indexovanie we-
bových stránok na obchodné alebo reklamné úče-
ly; správa spotrebiteľských vernostných progra-
mov; písanie textov scenárov na reklamné účely; 
záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktua-
lizácia a údržba informácií v registroch; zostavo-
vanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; výroba telešopingových progra-
mov; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie 
osoby. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); pro-
dukcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; televízna zábava; informácie  
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých 
vystúpení; premietanie kinematografických fil-
mov; informácie o možnostiach rekreácie; písa-
nie textov scenárov nie na reklamné účely; online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); fotografické repor-
táže; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; 
písanie textov; organizovanie módnych prehlia-
dok na zábavné účely; písanie televíznych a fil-
mových scenárov (tvorba). 
42 - Výskum v oblasti kozmetiky; módne návrhár-
stvo. 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); turec-
ké kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská; 
služby chiropraktikov; kadernícke salóny; zota-
vovne pre rekonvalescentov; nemocnice (služby); 
zdravotnícka starostlivosť; masáže; lekárske služ-
by; služby optikov; fyzioterapia; sanatóriá; zubné 
lekárstvo; manikúra; farmaceutické poradenstvo; 
plastická chirurgia; implantovanie vlasov; aroma-
terapeutické služby; tetovanie; telemedicínske služ-
by; sauny (služby); soláriá (služby); termálne kú-
pele; služby vizážistov; lekárnické služby (prí-
prava predpísaných liekov); terapeutické služby; 
zdravotné strediská; alternatívna medicína; zdra-
votné poradenstvo; depilácia voskom; ortodon-
tické služby; lekárske poradenstvo pre zdravotne 
postihnuté osoby; telový pírsing; zotavovne; spre-
vádzanie do spoločnosti; požičiavanie spoločen-
ských odevov; balzamovanie; individuálne mód-
ne poradenstvo. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) žltá 
(731) Dolná Kamila, Ing., Bajkalská 29/D, 821 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hmírová Lenka, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2324-2017 
(220) 2.10.2017 

 11 (511) 25, 41, 43 
(511) 25 - Odevy; nohavice; legíny; bundy; podbradní-

ky, nie papierové; čelenky (oblečenie); legínsy. 
41 - Zábava; telesná výchova; vyučovanie; posky-
tovanie športovísk; výchovnozábavné klubové 
služby; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); organizovanie športových súťaží; organizo-
vanie a vedenie seminárov; tábory na športové 
sústredenia; organizovanie a vedenie tvorivých diel-
ní (výučba); online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; koučovanie (školenie); služby osob-
ných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného 
cvičenia. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); pos-
kytovanie pozemkov pre kempingy; prenájom 
prechodného ubytovania; hotelierske služby; 
prázdninové tábory (ubytovacie služby). 

(540) FITMAMI 
(731) fitMAMI s.r.o., Zlešická 1852/13, 148 00 Praha, 

CZ; 
(740) Trnka Jiří, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2338-2017 
(220) 4.10.2017 

 11 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 40 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné 
kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie re-
klamných oznamov; fotokopírovacie služby; spros-
tredkovateľne práce; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; učtovníctvo; vedenie účtov-
ných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; ob-
chodné alebo podnikové audity (revízia účtov); 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo 
pri riadení podnikov; písanie na stroji; predvá-
dzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (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 služ- 
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 by; televízna reklama; prepisovanie správ (kan-
celárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné 
agentúry; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na 
reklamné účely a podporu predaja; marketingový 
prieskum; správa počítačových súborov; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prie-
skum verejnej mienky; príprava miezd a výplat-
ných listín; nábor zamestnancov; služby posky-
tované pri premiestňovaní podnikov; prenájom 
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie 
osoby); sekretárske služby; vypracovávanie da-
ňových 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 úda-
jov v počítačových databázach; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; prená-
jom fotokopírovacích strojov; on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služ-
by pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre 
iné podniky); vyhľadávanie informácií v počíta-
čových 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, zverolekár-
skymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekár-
skymi potrebami; prenájom predajných stánkov; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
kontaktných informácií; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; on line poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; navrhovanie reklamných materiálov; exter-
né administratívne riadenie podnikov; podávanie 
daňových priznaní; podnikové riadenie refundo-
vaných programov (pre tretie osoby); prenájom  
 

 bilbordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); 
indexovanie webových stránok na obchodné ale-
bo reklamné účely; správa programov pre pravi-
delných cestujúcich v leteckej doprave; plánova-
nie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie 
stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; písanie textov sce-
nárov na reklamné účely. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuár-
ske služby (poistno-matematické); prenájom ne-
hnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úve-
rové agentúry; realitné kancelárie; sprostredko-
vanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa 
inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie pois-
tenia; colné deklarácie (finančné služby); pois-
ťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľ-
ností; organizovanie dobročinných zbierok; zria-
ďovanie fondov; kapitálové investície; finančné 
záručné služby; zmenárenské služby; vydávanie 
cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčto-
vávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; organizovanie zbierok; pôžičky (finančné 
úvery); daňové odhady (služby); finančné odha-
dy a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby); financovanie (služby); finanč-
né riadenie; záložne; správa nehnuteľností; sprá-
va nájomných domov; uzatváranie poistiek proti 
požiaru; prenájom bytov; prenájom poľnohospo-
dárskych fariem; zdravotné poistenie; poistenie  
v námornej doprave; bankové hypotéky; služby 
sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na bur-
ze s cennými papiermi; životné poistenie; ubyto-
vacie kancelárie (prenájom bývania); finančné 
analýzy; oceňovanie starožitností; oceňovanie ume-
leckých diel; overovanie šekov; finančné pora-
denstvo; konzultačné služby v oblasti poisťov-
níctva; spracovanie platieb kreditnými kartami; 
spracovanie platieb debetnými kartami; elektro-
nický prevod kapitálu; finančné informácie; in-
formácie o poistení; oceňovanie šperkov; oceňo-
vanie numizmatických zbierok; vyberanie nájom-
ného; oceňovanie známok; vydávanie cenných 
papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na 
burze; vydávanie kreditných kariet; prenájom 
kancelárskych priestorov; služby v oblasti vyplá-
cania dôchodkov; finančné sponzorstvo; bankové 
služby priamo k zákazníkom (homebanking); 
likvidácia podnikov (finančné služby); odhadova-
nie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); 
obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; 
finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; finanč-
né ohodnocovanie vlny; záložné pôžičky; kon-
zervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na 
burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti splá-
cania dlhov; organizovanie financovania staveb-
ných projektov; poskytovanie finančných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; fi-
nančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie 
osoby); investovanie do fondov; sprostredkova-
nie obchodu s akciami a obligáciami; poskytova-
nie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníc-
tvom členskej karty; finančné záruky. 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prí-
strojov; inštalovanie a opravy elektrických spot-
rebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltova-
nie; údržba a opravy motorových vozidiel; údrž- 
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ba a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; 
bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údrž-
ba a opravy horákov; prenájom buldozérov; in-
štalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov  
a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlási-
čov; inštalácie a opravy poplašných systémov 
proti vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba a op-
ravy trezorov; prenájom stavebných strojov a za-
riadení; stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie  
a opravy vykurovacích zariadení; opravy obuvi; 
čistenie komínov; údržba a opravy bezpečnos- 
tných schránok; inštalácie a opravy klimatizač-
ných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; údržba, 
čistenie a opravy kože; inštalácia kuchynských 
zariadení; demolácia budov; antikorózne úpravy; 
dezinfekcia; maľovanie a opravy reklamných ta-
búľ; stavba a opravy skladov; izolovanie proti 
vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpa-
diel; čistenie okien; opravy a údržba filmových 
premietačiek; inštalácie a opravy pecí; údržba, 
čistenie a opravy kožušín; mazanie vozidiel; čis-
tenie odevov; opravy hodín a hodiniek; výstavba 
tovární; inštalácie a opravy zavlažovacích zaria-
dení; izolovanie stavieb; umývanie dopravných 
prostriedkov; pranie bielizne; pranie; inštalácia, 
údržba a opravy strojov; murárske práce; reštau-
rovanie nábytku; budovanie prístavných hrádzí; 
žehlenie odevov naparovaním; výstavba a údržba 
ropovodov; tapetovanie (papierové tapety); tape-
tovanie; opravy dáždnikov; opravy slnečníkov; 
čalúnenie nábytku; interiérové a exteriérové ma-
ľovanie a natieranie; hladenie alebo brúsenie pem-
zou; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a in-
štalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp a čer-
padiel; budovanie prístavov; deratizácia; protek-
torovanie pneumatík ; inštalácie a opravy chla-
diacich zariadení; žehlenie bielizne; precínovanie 
(opravy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel protiko-
róznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankova-
nie); inštalácie a opravy telefónov; údržba vozi-
diel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; op-
ravy vozidiel pri dopravných nehodách; prená-
jom čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v po-
ľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhrad-
níctve a lesníctve); montovanie lešení; murova-
nie, murárske práce; čistenie plienok; chemické 
čistenie; stavebné informácie; informácie o opra-
vách; ostrenie a brúsenie nožov; banské dobýva-
nie; povrchové dobývanie; kladenie povrchov 
komunikácií; šmirgľovanie; podmorské opravy; 
čistenie exteriérov budov; vulkanizovanie pneu-
matík (opravy); vŕtanie studni; výstavba obcho-
dov a obchodných stánkov; inštalácia, údržba  
a opravy počítačov; odrušovanie elektrických prí-
strojov a zariadení; opravy opotrebovaných alebo 
poškodených motorov; opravy opotrebovaných 
alebo poškodených strojov; prenájom stavebných 
žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; pokrý-
vačské práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; 
opravy zámok; reštaurovanie umeleckých diel; 
reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalácia 
okien a dverí; údržba bazénov; renovácie tone-
rov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; hĺb-
kové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; pre-
nájom odvodňovacích čerpadiel; požičiavanie 
práčok; opravy elektrických vedení; nabíjanie ba-
térii vozidiel; vyvažovanie pneumatík; ladenie 
hudobných nástrojov; kladenie káblov. 

38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; te-
levízne vysielanie; posielanie telegramov; tele-
grafné služby; telegrafická komunikácia; telefo-
nické služby; telefonická komunikácia; telexové 
služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káb-
lovej televízie; komunikácia mobilnými telefón-
mi; komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítačov; prenos elektronic-
kej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti 
telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo 
inými elektronickými komunikačnými prostried-
kami); prenájom prístrojov na prenos správ; ko-
munikácia prostredníctvom optických sietí; pre-
nájom faxových prístrojov; prenájom modemov; 
prenájom telekomunikačných prístrojov; prená-
jom telefónov; prenos signálu prostredníctvom 
satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (tele-
komunikačné služby); poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
služby vstupu do telekomunikačných sietí (sme-
rovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; 
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej 
počítačovej siete; prenájom prístupového času do 
svetových počítačových sietí; poskytovanie tele-
komunikačných kanálov na telenákupy; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete; poskyto-
vanie prístupu do databáz; hlasová odkazová 
služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digi-
tálnych súborov;bezdrôtové vysielanie; video-
konferenčné služby; poskytovanie diskusných fór 
online; kontinuálny prenos dát (streaming); rá-
diová komunikácia; prenos videonahrávok na ob-
jednávku. 
39 - Sprevádzanie turistov; zásobovanie vodou; 
letecká doprava; prevoz sanitkou; odťahovanie 
vozidiel pri poruchách a nehodách; prenájom au-
tomobilov; automobilová doprava; autobusová 
doprava; výletné lode (služby); prenajímanie pla-
vidiel (člnov, lodí); lámanie ľadu; kamiónová 
nákladná doprava; zachraňovanie lodí; vyklada-
nie lodného nákladu; dovoz, doprava; železničná 
doprava; prenájom koní; doručovanie balíkov; 
nosenie batožín; balenie tovarov; sprostredkova-
nie námornej dopravy; organizovanie turistic-
kých plavieb; turistické prehliadky (doprava); 
vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skla-
dovanie tovarov (úschova); rozvod vody; rozvod 
elektriny; obsluhovanie prieplavových vrát; par-
kovanie automobilov (služby); uskladňovanie; pre-
nájom skladísk; lodná trajektová doprava; riečna 
doprava; lodná preprava tovaru; prenájom dop-
ravných prostriedkov; prenájom garáži; doprava 
ropovodom; prenájom miest na parkovanie; pre-
nájom chladiarenských zariadení; prenájom vo-
zidiel; prenájom osobných vagónov; prenájom 
nákladných vagónov; doprava nábytku; doprava, 
preprava; lodná doprava; organizovanie zájaz-
dov; osobná doprava; pilotovanie (riadenie lieta-
diel); remorkáž; uvoľňovanie uviaznutých lodí; 
rezervácie miesteniek na cestovanie; záchranné 
služby; taxislužba; električková doprava; expe-
dičné služby; námorná doprava; doprava pancie-
rovými vozidlami; doprava cestujúcich; doprava 
a skladovanie odpadu; sťahovanie; úschova lodí 
a člnov; sprostredkovanie nákladnej dopravy; 
sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; doru-
čovacie služby (správy alebo tovar); informácie  
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o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; 
prenájom potápačských zvonov; požičiavanie po-
tápačských skafandrov; prenájom skladovacích 
kontajnerov; požičiavanie nosičov na automobi-
ly; záchranné služby v doprave; rezervácie dop-
ravy; rezervácie zájazdov; podmorské záchranné 
práce; balenie tovarov; doručovacie služby; do-
ručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov 
na dobierku; distribúcia energie; prenájom prete-
kárskych vozidiel; prenájom pojazdných kresiel; 
nakladanie a vykladanie v dokoch; skladovanie 
elektronicky uložených údajov a dokumentov; 
vypúšťanie satelitov (pre zákazníkov); doručova-
nie kvetov; frankovanie poštových zásielok; in-
formácie o dopravnej premávke; prenájom mraz-
ničiek; plnenie fliaš; logistické služby v doprave; 
prenájom leteckých dopravných prostriedkov; 
doprava nákladnými vlečnými člnmi; prenájom 
autokarov; prenájom leteckých motorov; strážená 
doprava cenností; prenájom navigačných systé-
mov; poskytovanie informácií o cestovnej trase; 
balenie darčekov; prenájom traktorov; zber re-
cyklovateľných výrobkov (doprava). 
40 - Obrusovanie; spracovanie kinematografic-
kých filmov; čistenie vzduchu; magnetizácia; ap-
retovanie textílií; úprava papiera (apretovanie); 
postriebrovanie, pokovovanie striebrom; bielenie 
tkanín; opracovávanie dreva; lemovanie alebo 
obšívanie tkanín; spájkovanie; dámske krajčír-
stvo, šitie; kadmiovanie; kalandrovanie tkanín; 
vypaľovanie keramiky; farbenie obuvi; chrómo-
vanie; pokovovanie; farbenie kože; spracovanie 
kožušín; strihanie látok (strihová služba); tlače-
nie vzorov; vyvolávanie fotografických filmov; 
pozlacovanie; úprava vody; elektrolytické poko-
vovanie; cínovanie, pokovovanie cínom; spraco-
vanie kožušín; kováčstvo; protimoľová úprava 
kožušín; frézovanie; lisovanie ovocia; údenie pot-
ravín; galvanizácia, elektrolytické pokovovanie; 
rytie, gravírovanie; vodovzdorná úprava textilu; 
ohňovzdorná úprava tkanín; ohňovzdorná úprava 
textilu; nekrčivá úprava šatstva; spracovanie vl-
ny; laminovanie; mletie; obrábanie kovov; kalenie 
kovov; mlynárstvo; poniklovanie; súkanie; gar-
biarstvo; leštenie trením; knihárstvo; hobľovanie; 
sedlárska výroba; pílenie; krajčírstvo; garbiar-
stvo; preparovanie živočíchov; čistiarne a far-
biarne (služby); farbenie textílií; úprava textílií; 
úprava tkanín; protimoľová úprava textílií; far-
benie tkanín; spracovanie papiera; fúkanie skla; 
vyšívanie; spracovanie kože; tónovanie skla; 
konzervovanie potravín a nápojov; stínanie, píle-
nie a kálanie dreva; recyklácia odpadu; úprava 
textilu proti zrážaniu; leštenie kožušín; satinova-
nie kožušín; farbenie kožušín; odstraňovanie pa-
chov z ovzdušia; osviežovanie vzduchu; zosta-
vovanie tovarov na objednávku (pre tretie oso-
by); rámovanie obrazov; pozlacovanie, pokovo-
vanie zlatom; kreslenie, rytie laserom; informácie 
o úprave a spracovaní materiálov; leštenie optic-
kého skla; fototlač; hĺbkotlač (fotografické lepta-
nie); spracovanie ropy; prešívanie (stehovaie) 
textílií; rafinácia ropy; porážka zvierat na bitún-
ku; konečná úprava povrchov (mechanická alebo 
chemická); spracovanie odpadu (transformácia); 
úpravy a prešívanie oblečenia; kotlárstvo; odlie-
vanie kovov; vulkanizácia (úprava materiálov); 
služby zubných laborantov; výroba energie; pre- 
 

nájom generátorov;likvidácia odpadu; spaľovanie 
odpadu; oddeľovanie farieb; zhotovovanie kópií 
kľúčov; dekontaminácia nebezpečných odpadov; 
litografia (kameňotlač); tlač, tlačenie; prenájom 
pletacích strojov; ofsetová tlač; fotosadzba; sie-
ťotlač, serigrafia; triedenie odpadu a recyklova-
teľného materiálu; zmrazovanie potravín; prená-
jom klimatizačných zariadení; prenájom vykuro-
vacích zariadení; valchovanie; kryokonzervácia; 
tryskové pieskovanie; prenájom vykurovacích 
kotlov; zhodnocovanie odpadu; zváranie. 

(540) 

  
 

(591) Modrá-rgb:0/31/112, sivá-rgb:118/120/123 
(731) ips cleaning s.r.o., Bučinová 8698/2, 821 07 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 2339-2017 
(220) 5.10.2017 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-

jednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné je-
dálne; závodné jedálne; reštauračné (stravovacie) 
služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občer-
stvenie (snackbary); bary (služby). 

(540) 

  
 

(731) M development, s.r.o., Poludníková 3246/3, 821 02 
Bratislava, SK; 

(740) Antolík Lukáš, Bc., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2342-2017 
(220) 5.10.2017 

 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 karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty;  
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 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 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; 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 predstavenia; 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 textov 
(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 sú-
ťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov  
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; pre-
kladateľské 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) oranžová, žltá, biela, čierna, sivá, bledohnedá, hne-
dá, modrá, 

(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) 2343-2017 
(220) 5.10.2017 

 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 karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné min-
cové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné 
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 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; 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 reklam-
ného charakteru; poskytovanie multimediálnych  
 
 

informácií obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (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-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry (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 predstavenia; 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 tvo-
rivých dielní (výučba) poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie  
o 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- 
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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) Niké Vstupný bonus 1000 Eur 
(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) 2344-2017 
(220) 5.10.2017 

 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 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 údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; lepenie plagátov; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie 
osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných  
 

médiách pre maloobchod; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných 
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; 
reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek 
média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej 
siete, informačnej siete, elektronickej siete, ko-
munikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych in-
formácií obchodného alebo reklamného charakte-
ru; vyhľadávanie informácií 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-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry (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 predstavenia; 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- 
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vanie a vedenie seminárov poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia ale-
bo počítačovej siete; organizovanie a vedenie tvo-
rivých dielní (výučba) poskytované on-line pros- 
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie  
o 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) oranžová, biela, sivá, bordová, fialová 
(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) 2345-2017 
(220) 6.10.2017 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie testov 

(okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie se-
minárov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá 
(731) Únia podnikových právnikov SR, o.z., Pri Raj-

čianke 2927/8, 010 47 Žilina, SK; 
 
 
 
 
 

(210) 2346-2017 
(220) 6.10.2017 

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

(540) RIBAS 
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2347-2017 
(220) 6.10.2017 

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

(540) BELERTOX 
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2355-2017 
(220) 4.10.2017 

 11 (511) 3, 10, 21, 44 
(511) 3 - Prípravky na čistenie zubov; gély na bielenie 

zubov. 
10 - Krúžky na prerezávanie zubov; umelé zuby; 
čapy na umelé zuby; umelé chrupy. 
21 - Zubné kefky; dentálne nite. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; 
zubné lekárstvo; farmaceutické poradenstvo; 
zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo. 

(540) RoyalDent 
(731) RoyalDent s.r.o., MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svid-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2362-2017 
(220) 4.10.2017 

 11 (511) 3, 10, 21, 44 
(511) 3 - Prípravky na čistenie zubov; gély na bielenie 

zubov. 
10 - Krúžky na prerezávanie zubov; umelé zuby; 
čapy na umelé zuby; umelé chrupy. 
21 - Zubné kefky; dentálne nite. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; 
zubné lekárstvo; farmaceutické poradenstvo; zdra-
votné strediská; zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) biela, fialová 
(731) RoyalDent s.r.o., MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svid-

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

Bratislava, SK; 
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(210) 2372-2017 
(220) 3.10.2017 

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

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje  
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prí-
stroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, pre-
nos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magne-
tické nosiče údajov, gramofónové platne; kom-
paktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digi-
tálnych záznamov; mechanizmy mincových prí-
strojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, 
zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počí-
tačové programy; hasiace prístroje. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske pot-
reby; fotografie; papiernický tovar, písacie a kan-
celárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na kan-
celárske použitie alebo pre domácnosť; potreby 
pre výtvarníkov a návrhárov; štetce; učebné a vy-
učovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká na ba-
lenie; typy (tlačové písmo), štočky. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(591) zelená 
(731) Baráthová Michaela, Mgr., Sídlisko Lúky 1115/23, 

952 01 Vráble, SK; 
(740) Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2386-2017 
(220) 11.10.2017 

 11 (511) 1, 11, 19, 35, 36, 37, 39, 42 
(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. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
výrobu pary, prípravu jedál, chladenie, sušenie, 
vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-
ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bi-
túmeny; nekovové prenosné stavby; nekovové pom-
níky. 
35 - Maloobchodné služby s obkladmi, s dlažbami, 
so sanitou, s armatúrami, so stavebnou chémiou, 
s kúpeľňovým nábytkom, s kúpeľňovými dopln-
kami, s vykurovacími telesami, so záhradnou tech-
nikou, s náradím; veľkoobchodné služby s obklad-
mi, s dlažbami, so sanitou, s armatúrami, so sta-
vebnou chémiou, s kúpeľňovým nábytkom, s kú-
peľňovými doplnkami, s vykurovacími telesami, so 
záhradnou technikou, s náradím; obchodné spros-
tredkovanie služieb v oblasti zabezpečenia sta-
vebných prác; rozširovanie reklamných alebo in- 
 

zertných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktu-
alizovanie reklamných materiálov; predvádzanie 
tovaru; reklama; odborné obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); obchodné sprostredkovateľ-
ské služby; riadenie obchodnej činnosti v staveb-
níctve; obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom; reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby). 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení; 
stavebníctvo (stavebná činnosť); murárske práce; 
sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštala-
térstvo; stavebné informácie; stavebné poraden-
stvo; opravy sanitárnych zariadení; inštalácie sa-
nitárnych zariadení. 
39 - Dovoz; doprava; balenie tovarov; doručova-
nie tovarov; skladovanie tovarov. 
42 - Architektonické poradenstvo; výzdoba inte-
riérov; priemyselné dizajnérstvo; inžinierska čin-
nosť; grafické dizajnérstvo. 

(540) 

  
(591) sivá, čierna, biela 
(731) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2387-2017 
(220) 11.10.2017 

 11 (511) 1, 11, 19, 35, 36, 37, 39, 42 
(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. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
výrobu pary, prípravu jedál, chladenie, sušenie, 
vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-
ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bi-
túmeny; nekovové prenosné stavby; nekovové 
pomníky. 
35 - Maloobchodné služby s obkladmi, s dlažbami, 
so sanitou, s armatúrami, so stavebnou chémiou, 
s kúpeľňovým nábytkom, s kúpeľňovými dopln-
kami, s vykurovacími telesami, so záhradnou tech-
nikou, s náradím; veľkoobchodné služby s ob-
kladmi, s dlažbami, so sanitou, s armatúrami, so 
stavebnou chémiou, s kúpeľňovým nábytkom,  
s kúpeľňovými doplnkami, s vykurovacími tele-
sami, so záhradnou technikou, s náradím; ob-
chodné sprostredkovanie služieb v oblasti zabez-
pečenia stavebných prác; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov;  
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predvádzanie tovaru; reklama; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; subdodávateľ-
ské služby (obchodné služby); obchodné spros-
tredkovateľské služby; riadenie obchodnej čin-
nosti v stavebníctve; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; reklama; obchodný manažment; 
obchodná administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; ne-
hnuteľnosti (služby). 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení; 
stavebníctvo (stavebná činnosť); murárske práce; 
sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštala-
térstvo; stavebné informácie; stavebné poraden-
stvo; opravy sanitárnych zariadení; inštalácie sa-
nitárnych zariadení. 
39 - Dovoz; doprava; balenie tovarov; doručova-
nie tovarov; skladovanie tovarov. 
42 - Architektonické poradenstvo; výzdoba inte-
riérov; priemyselné dizajnérstvo; inžinierska čin-
nosť; grafické dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(591) sivá, biela, čierna 
(731) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2388-2017 
(220) 11.10.2017 

 11 (511) 1, 11, 19, 35, 36, 37, 39, 42 
(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. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
výrobu pary, prípravu jedál, chladenie, sušenie, 
vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-
ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bi-
túmeny; nekovové prenosné stavby; nekovové pom-
níky. 
35 - Maloobchodné služby s obkladmi, s dlažba-
mi, so sanitou, s armatúrami, so stavebnou ché-
miou, s kúpeľňovým nábytkom, s kúpeľňovými 
doplnkami, s vykurovacími telesami, so záhrad-
nou technikou, s náradím; veľkoobchodné služby 
s obkladmi, s dlažbami, so sanitou, s armatúrami, 
so stavebnou chémiou, s kúpeľňovým nábytkom, 
s kúpeľňovými doplnkami, s vykurovacími tele-
sami, so záhradnou technikou, s náradím; ob-
chodné sprostredkovanie služieb v oblasti zabez-
pečenia stavebných prác; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
predvádzanie tovaru; reklama; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; subdodávateľ-
ské služby (obchodné služby); obchodné spro-
stredkovateľské služby; riadenie obchodnej čin-
nosti v stavebníctve; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; reklama; obchodný manažment; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce. 

36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby). 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení; sta-
vebníctvo (stavebná činnosť); murárske práce; sad-
rovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatér-
stvo; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; 
opravy sanitárnych zariadení; inštalácie sanitár-
nych zariadení. 
39 - Dovoz; doprava; balenie tovarov; doručova-
nie tovarov; skladovanie tovarov. 
42 - Architektonické poradenstvo; výzdoba inte-
riérov; priemyselné dizajnérstvo; inžinierska čin-
nosť; grafické dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(731) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-
tislava, SK; 

(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2389-2017 
(220) 11.10.2017 

 11 (511) 1, 11, 19, 35, 36, 37, 39, 42 
(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. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, vý-
robu pary, prípravu jedál, chladenie, sušenie, vet-
ranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-
ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bi-
túmeny; nekovové prenosné stavby; nekovové pom-
níky. 
35 - Maloobchodné služby s obkladmi, s dlažbami, 
so sanitou, s armatúrami, so stavebnou chémiou, 
s kúpeľňovým nábytkom, s kúpeľňovými dopln-
kami, s vykurovacími telesami, so záhradnou tech-
nikou, s náradím; veľkoobchodné služby s obklad-
mi, s dlažbami, so sanitou, s armatúrami, so sta-
vebnou chémiou, s kúpeľňovým nábytkom, s kú-
peľňovými doplnkami, s vykurovacími telesami, 
so záhradnou technikou, s náradím; obchodné 
sprostredkovanie služieb v oblasti zabezpečenia 
stavebných prác; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); vydávanie reklamných textov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov; predvádza-
nie tovaru; reklama; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; subdodávateľské služ-
by (obchodné služby); obchodné sprostredkova-
teľské služby; riadenie obchodnej činnosti v sta-
vebníctve; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; reklama; obchodný manažment; obchod-
ná administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby). 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení; sta-
vebníctvo (stavebná činnosť); murárske práce; sad-
rovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatér-
stvo; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; 
opravy sanitárnych zariadení; inštalácie sanitár-
nych zariadení. 
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39 - Dovoz; doprava; balenie tovarov; doručova-
nie tovarov; skladovanie tovarov. 
42 - Architektonické poradenstvo; výzdoba inte-
riérov; priemyselné dizajnérstvo; inžinierska čin-
nosť; grafické dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(731) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-
tislava, SK; 

(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2390-2017 
(220) 11.10.2017 

 11 (511) 1 
(511) 1 - Soli na priemyselné použitie; chlorid horečna-

tý; soli vápnika; soľ (surovina); kamenná soľ. 
(540) 

  
 

(731) EUROMAR, spol. s r.o., Zimná 57, 052 01 Spiš-
ská Nová Ves, SK; 

 
 

(210) 2391-2017 
(220) 11.10.2017 

 11 (511) 1, 11, 19, 35, 36, 37, 39, 42 
(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. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
výrobu pary, prípravu jedál, chladenie, sušenie, 
vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-
ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bi-
túmeny; nekovové prenosné stavby; nekovové pom-
níky. 
35 - Maloobchodné služby s obkladmi, s dlažba-
mi, so sanitou, s armatúrami, so stavebnou ché-
miou, s kúpeľňovým nábytkom, s kúpeľňovými 
doplnkami, s vykurovacími telesami, so záhrad-
nou technikou, s náradím; veľkoobchodné služby 
s obkladmi, s dlažbami, so sanitou, s armatúrami, 
so stavebnou chémiou, s kúpeľňovým nábytkom, 
s kúpeľňovými doplnkami, s vykurovacími tele-
sami, so záhradnou technikou, s náradím; obchod-
né sprostredkovanie služieb v oblasti zabezpeče-
nia stavebných prác; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; predvá-
dzanie tovaru; reklama; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; subdodávateľské služ-
by (obchodné služby); obchodné sprostredkova-
teľské služby; riadenie obchodnej činnosti v sta-
vebníctve; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; reklama; obchodný manažment; obchod-
ná administratíva; kancelárske práce. 
 

36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; ne-
hnuteľnosti (služby). 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení; sta-
vebníctvo (stavebná činnosť); murárske práce; 
sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatér-
stvo; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; 
opravy sanitárnych zariadení; inštalácie sanitár-
nych zariadení. 
39 - Dovoz; doprava; balenie tovarov; doručova-
nie tovarov; skladovanie tovarov. 
42 - Architektonické poradenstvo; výzdoba inte-
riérov; priemyselné dizajnérstvo; inžinierska čin-
nosť; grafické dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(591) červená, sivá, biela 
(731) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2392-2017 
(220) 10.10.2017 

 11 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso; ryby (neživé); hydina (mäso); divina; 

mäsové výťažky; konzervované ovocie; mrazené 
ovocie; sušené ovocie; dusené ovocie; konzervo-
vaná zelenina; varená zelenina; sušená zelenina; 
nakladaná zelenina; ovocné rôsoly; kompóty; vaj-
cia; mlieko; mliečne výrobky; potravinárske ole-
je; pokrmové tuky. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové nápoje; kávové náh-
radky; ryža; tapioka; ságo; múka; obilninové vloč-
ky; obilninové chuťovky; prípravky z obilnín; 
cestoviny; chlieb; cukrárske výrobky; pekárske 
výrobky; zmrzliny; cukor; med; melasový sirup; 
droždie; prášok do pečiva; kuchynská soľ; horči-
ca; ocot; kečup; omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; ľad (prírodný alebo umelý). 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; 
stolové vody; limonády; nealkoholické nápoje; 
nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; ovoc-
né nektáre; sirupy na výrobu nápojov; prípravky 
na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, oranžová, žltá, červená, fialová, ru-
žová, biela, hnedá, marhuľová, modrozelená, bé-
žová, sivá, čierna 
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(731) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 
Dubové, SK; 

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

(210) 2397-2017 
(220) 10.10.2017 

 11 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso; ryby (neživé); hydina (mäso); divina; 

mäsové výťažky; konzervované ovocie; mrazené 
ovocie; sušené ovocie; dusené ovocie; konzervo-
vaná zelenina; varená zelenina; sušená zelenina; 
nakladaná zelenina; ovocné rôsoly; kompóty; vaj-
cia; mlieko; mliečne výrobky; potravinárske ole-
je; pokrmové tuky. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové nápoje; kávové 
náhradky; ryža; tapioka; ságo; múka; obilninové 
vločky; obilninové chuťovky; prípravky z obilnín; 
cestoviny; chlieb; cukrárske výrobky; pekárske 
výrobky; zmrzliny; cukor; med; melasový sirup; 
droždie; prášok do pečiva; kuchynská soľ; horči-
ca; ocot; kečup; omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; ľad (prírodný alebo umelý). 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; 
stolové vody; limonády; nealkoholické nápoje; 
nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; ovoc-
né nektáre; sirupy na výrobu nápojov; prípravky 
na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, oranžová, žltá, červená, fialová, ru-
žová, biela, hnedá, modrozelená, béžová, sivá, 
čierna 

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

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

(210) 2398-2017 
(220) 10.10.2017 

 11 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso; ryby (neživé); hydina (mäso); divina; 

mäsové výťažky; konzervované ovocie; mrazené 
ovocie; sušené ovocie; dusené ovocie; konzervo-
vaná zelenina; varená zelenina; sušená zelenina; 
nakladaná zelenina; ovocné rôsoly; kompóty; 
vajcia; mlieko; mliečne výrobky; potravinárske 
oleje; pokrmové tuky. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové nápoje; kávové 
náhradky; ryža; tapioka; ságo; múka; obilninové  
 
 

vločky; obilninové chuťovky; prípravky z obil-
nín; cestoviny; chlieb; cukrárske výrobky; pekár-
ske výrobky; zmrzliny; cukor; med; melasový si-
rup; droždie; prášok do pečiva; kuchynská soľ; 
horčica; ocot; kečup; omáčky (chuťové prísady); 
koreniny; ľad (prírodný alebo umelý). 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; 
stolové vody; limonády; nealkoholické nápoje; 
nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; ovoc-
né nektáre; sirupy na výrobu nápojov; prípravky 
na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, oranžová, žltá, červená, fialová, ru-
žová, biela, hnedá, modrozelená, béžová, sivá, 
čierna 

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

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

(210) 2414-2017 
(220) 11.10.2017 

 11 (511) 16, 35, 36, 37 
(511) 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; pečiat-
ky (s adresnými údajmi); plagáty; reklamné tabu-
le z papiera, kartónu alebo lepenky; spisové oba-
ly (papiernicky tovar); ceruzky; noviny; periodi-
ká; brožúry; pečate; pečiatky; hárky papiera; ka-
talógy; tlačoviny; kalendáre; perá (kancelárske 
potreby); samolepky (papiernický tovar). 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; le-
penie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; 
predvádzanie tovaru; personálne poradenstvo; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum tr-
hu; rozhlasová reklama; televízna reklama; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); dražby; riadenie 
obchodnej činnosti v stavebníctve. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; neh-
nuteľnosti (služby); sprostredkovanie nehnuteľnos-
tí; oceňovanie nehnuteľností; prenájom nehnu-
teľností; sprostredkovanie (maklérstvo); finančné  
 
 



226 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníc-
tvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností; orga-
nizovanie financovania stavebných projektov. 
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby; sta-
vebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; 
stavebné informácie; stavebné poradenstvo; izo-
lovanie stavieb. 

(540) CHARLES 
(731) INCOME INVESTMENTS s.r.o., Staré Grunty 328, 

841 04 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2417-2017 
(220) 12.10.2017 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41 
(511) 9 - Nahraté magnetické nosiče údajov so zvuko-

vými, obrazovými a zvukovo-obrazovými záz-
namami; nahraté optické nosiče údajov so zvu-
kovými, obrazovými a zvukovo-obrazovými zá-
znamami; videokazety; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); počítačové programy (sťahova-
teľné); sťahovateľné zvonenia do mobilných tele-
fónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahova-
teľné obrazové súbory; počítačové softvérové ap-
likácie (sťahovateľné); audiovizuálne kompaktné 
disky; optické kompaktné disky; počítačové 
programy na počítačové hry; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy). 
16 - Tlačoviny; noviny; tlačené publikácie; kni-
hy; plagáty; letáky; prospekty; kalendáre; albu-
my; diáre; poznámkové bloky; samolepky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papie-
rové nálepky (papiernický tovar); brožúry; karty; 
ceruzky; perá; písacie potreby; zápisníky (pa-
piernický tovar); listový papier; papierové obrú-
sky (prestieranie); puzdrá na písacie potreby; pe-
račníky; tlačené reklamné materiály; tlačivá; kan-
celárske potreby okrem nábytku; časopisy (perio-
diká). 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; prenájom reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných plôch; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; prezentácia výrobkov a slu-
žieb v komunikačných médiách pre maloobchod; 
organizovanie reklamných hier na podporu pre-
daja; vyhľadávanie sponzorov; maloobchodné služ-
by s magnetickými nosičmi údajov, s nahratými 
nosičmi zvukových záznamov, s nahratými nosič-
mi zvukovo-obrazových záznamov; s audiovizu-
álnymi kompaktnými diskami, s optickými dis-
kami, s počítačovým softvérom (nahratými počí-
tačovými programami) s počítačovými hrami; re-
klamné agentúry; zásielkové reklamné služby; 
spracovanie textov; komerčné informačné kance-
lárie. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
vysielanie káblovej televízie; satelitné vysielanie; 
komunikačné služby prostredníctvom audiotextu; 
komunikačné služby prostredníctvom teletextu;  
 
 

komunikácia prostredníctvom počítačov; komu-
nikácia mobilnými telefónmi; telekomunikačné 
služby; poskytovanie telekomunikačného pripo-
jenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie 
telekomunikačných kanálov na telenákupy; pos-
kytovanie priestoru na diskusiu na internete; pre-
nos a šírenie správ, informácií, publikácií, audio-
vizuálnych diel prostredníctvom komunikačných 
sieti vrátane internetu; spravodajské kancelárie. 
39 - Skladovanie archivovaných rozhlasových, 
televíznych a filmových fondov na všetkých dru-
hoch nosičov údajov; balenie tovarov; uskladňo-
vanie tovarov; sprostredkovanie prepravy. 
41 - Tvorba publicistických, spravodajských, zá-
bavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; tvorba hudobných programov; hu-
dobno-skladateľské služby; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-
dujatí; moderovanie relácií, programov, podujatí; 
dabingové služby; nahrávanie zvukových a zvu-
kovo-obrazových nahrávok; vydávanie textov ok-
rem reklamných; online poskytovanie elektronic-
kých publikácií online (bez možnosti kopírova-
nia), všetky služby uvedené v triede 41 tohto zoz-
namu poskytované prostredníctvom internetu, on-
line a interaktívnych počítačových služieb; vzde-
lávanie; zábava; zábavné parky; informácie o mož-
nostiach zábavy; poskytovanie športovísk; tvorba 
audiovizuálnych programov; nahrávanie video-
filmov; televízna zábava; požičiavanie nahrávacích 
a premietacích zariadení; požičiavanie osvetľova-
cích zariadení; prenájom dekorácií na predstave-
nia; požičiavanie kinematografických filmov; po-
žičiavanie videopások; filmová tvorba (činnosť 
filmových štúdii); zhromažďovanie a poskytova-
nie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy  
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizova-
nie plesov; organizovanie súťaží krásy; organi-
zovanie športových súťaží; organizovanie vedo-
mostných súťaží (zábava); organizovanie zábav-
ných súťaží; organizovanie hudobných súťaží (ok-
rem reklamných); organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie školení; or-
ganizovanie živých vystúpení; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; 
reportérske služby; publikačné služby okrem vy-
dávania reklamných a náborových textov; elek-
tronická edičná činnosť v malom (DPT služby). 

(540) Krátka jar dlhá zima 
(731) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2431-2017 
(220) 13.10.2017 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 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,  
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med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad. 
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, 
výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, 
nespracované); zrná a semená (surové, nespraco-
vané); čerstvé ovocie a zelenina čerstvé bylinky; 
živé rastliny a kvety; osivá, sadenice a hľuzy 
plodín; krmivo a nápoje pre zvieratá; slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 

(540) 

  
 

(591) zelená, červená, biela 
(731) Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný 

ostrov, Klížska Nemá 52, 946 20 Klížska Nemá, SK; 
 
 

(210) 2445-2017 
(220) 17.10.2017 

 11 (511) 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 
35, 38, 39, 42, 43, 45 

(511) 9 - Odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie 
dopravným nehodám; osobné ochranné pros-
triedky proti nehodám; detektory kovov na prie-
myselné alebo vojenské použitie; radary; zvuko-
vé nahrávacie zariadenia; zameriavacie ďaleko-
hľady na strelné zbrane; zabezpečovacie zariade-
nia proti odcudzeniu; nepriestrelné vesty; počíta-
čové operačné programy (nahraté); počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); monito-
rovacie počítačové programy; elektronické diáre; 
počítačové programy (sťahovateľné); dekoratív-
ne magnety; podložky pod myš; počítačové hry 
(softvér); sťahovateľné obrazové súbory; USB 
kľúče; šnúrky na mobilné telefóny; digitálne fo-
torámiky; počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); nepriestrelné odevy; kryty na smart-
fóny; puzdrá na smartfóny; reflexné vesty; obaly 
na vreckové počítače (pda). 
13 - Plynové zbrane na slzotvorný plyn; strelné 
zbrane; ohňostroje; bengálske ohne; pušky; sum-
ky (puzdrá na náboje); lovecké zbrane; munícia, 
strelivo; puzdrá na pušky; vzduchové pištole 
(zbrane); petardy. 
14 - Náramkové hodinky; prívesky na kľúče; prí-
vesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotníc-
ke výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; 
elektrické hodiny a hodinky; spony na kravaty; 
mince; medaily; hodinky; kazety na hodinky; 
odznaky z drahých kovov; krúžky na kľúče (s prí-
veskom alebo ozdobou); prívesky na kľúče. 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
spony na perá; knižné zarážky; noviny; periodi-
ká; atlasy; podložky pod pivové poháre; držiaky 
na písacie potreby; brožúry; pečate; pečatidlá;  
 

zošity; poznámkové zošity; mapy; obaly na dok-
lady; knihy; obaly (papiernický tovar); obtlačky; 
puzdrá na perá, peračníky; písacie potreby; em-
blémy (papierové pečate); pečiatky; tlačivá (for-
muláre); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publiká-
cie; príručky; ťažidlo na papiere; záložky do 
kníh; stojany na fotografie; dosky na spisy; pl-
niace perá; perá (kancelárske potreby); časopisy 
(periodiká); záložky do kníh; podložky na písa-
nie; puzdrá na pečiatky; poštové známky; ročen-
ky; kalendáre; stojany na perá a ceruzky; papie-
rové alebo lepenkové obaly na fľaše; oznámenia 
(papiernický tovar); papierové zástavy; písacie 
súpravy (papiernický tovar); kalamáre; samolep-
ky (papiernický tovar); puzdrá na pasy; sponky 
na bankovky; značkovacie perá (papiernický to-
var); letáky; obálky na dokumenty (papiernický 
tovar); papierové alebo lepenkové baliace mate-
riály (výplňové, tlmiace); papierové stolové vlaj-
ky; papierové trojcípe vlajočky. 
18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); puzdrá 
na navštívenky; obojky pre zvieratá; dáždniky; 
obaly na dáždniky; náprsné tašky; diplomatické 
kufríky; kabelky; spoločenské kabelky; puzdrá 
na kľúče; kufríky; športové tašky; obaly na kre-
ditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky. 
20 - Príborníky; korkové fľaškové zátky; drevené 
alebo plastové pútače; plastové nádoby (obaly); 
stojany na pušky; drevené obaly na fľaše; plasto-
vé kľúče; plastové štítky. 
21 - Pivové poháre; poháre, šálky, hrnčeky na pi-
tie; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky); 
fľaše; karafy; sklené nádoby; napínače na krava-
ty; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); tašky 
alebo kufríky na toaletné potreby; hrnce, hrnče-
ky; porcelán; vázy; hrnčiarsky tovar; jedálenské 
súpravy (riad); tanieriky pod šálky; maľované 
sklené výrobky; hrnčeky; porcelán; keramické, 
kameninové alebo sklenené umelecké predmety; 
bonboniéry (prázdne); tanieriky pod fľaše (nie pa-
pierové, nie textilné); džbány; krčahy; papierové 
alebo plastové poháre; sklené poháre. 
25 - Obuv; baretky; čiapky; pletené šály; prilie-
havé čiapky; svetre; pulóvre; košele; odevy; kos-
týmy, obleky; kravaty; šatky, šály; športové tričká, 
dresy; manžety (časti odevov); uniformy; saká; 
topánky; tričká; športové tielka. 
26 - Brošne (doplnky oblečenia); pracky na opa-
sky; monogramy (značky na bielizeň); pracky 
(odevné doplnky); odznaky na odevy, nie z dra-
hých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné vý-
robky (galantéria); ozdobné brošne; pásky, stuhy na 
vyznamenania; gombíky; patentné gombíky. 
28 - Pištole (hračky); atrapy, napodobneniny to-
varov; hry. 
30 - Sušienky; keksy; cukríky; čokoláda; cukro-
vinky; perníky, medovníky; keksy. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; 
destilované nápoje; koktaily; víno; likéry; lieho-
viny; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické 
nápoje s ovocím; rum; vodka; whisky. 
34 - Zápalky; cigary; puzdrá na cigary; kazety na 
cigary; tabatierky na cigary; puzdrá na cigarety; 
kazety na cigarety; tabatierky na cigarety; cigarety. 
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; te-
levízna reklama; reklamné agentúry; nábor zames-
tnancov; tvorba reklamných filmov; marketing; 
telemarketingové služby. 
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38 - Spravodajské kancelárie. 
39 - Záchranné služby; taxislužba. 
42 - Poradenstvo v oblasti internetovej bezpeč-
nosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódo-
vanie údajov; monitorovanie počítačových sys-
témov na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osob-
ných identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické 
monitorovanie činnosti kreditných kariet na zis-
tenie podvodov prostredníctvom internetu. 
43 - Kaviarne; penzióny; turistické ubytovne; reš-
tauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstve-
nie (snackbary); bary (služby); motely (služby). 
45 - Osobní strážcovia; detektívne kancelárie; 
nočné stráženie; otváranie bezpečnostných zám-
kov; pátranie po nezvestných osobách; strážne 
služby; monitorovanie poplašných a bezpečnost-
ných zariadení; prehliadky batožiny z bezpečnos-
tných dôvodov; pátranie po minulosti osôb; bez-
pečnostné prehliadky tovární; právny výskum; 
vypracovávanie právnych dokumentov; pátranie 
po ukradnutom majetku. 

(540) Úrad civilného spravodajstva 
 - ÚCS 
(731) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2446-2017 
(220) 17.10.2017 

 11 (511) 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 
35, 38, 39, 42, 43, 45 

(511) 9 - Odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie 
dopravným nehodám; osobné ochranné prostried-
ky proti nehodám; detektory kovov na priemy-
selné alebo vojenské použitie; radary; zvukové 
nahrávacie zariadenia; zameriavacie ďalekohľa-
dy na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia 
proti odcudzeniu; nepriestrelné vesty; počítačové 
operačné programy (nahraté); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); monitorovacie 
počítačové programy; elektronické diáre; počíta-
čové programy (sťahovateľné); dekoratívne mag-
nety; podložky pod myš; počítačové hry (soft-
vér); sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; 
šnúrky na mobilné telefóny; digitálne fotorámi-
ky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-
né); nepriestrelné odevy; kryty na smartfóny; 
puzdrá na smartfóny; reflexné vesty; obaly na 
vreckové počítače (pda). 
13 - Plynové zbrane na slzotvorný plyn; strelné 
zbrane; ohňostroje; bengálske ohne; pušky; sum-
ky (puzdrá na náboje); lovecké zbrane; munícia, 
strelivo; puzdrá na pušky; vzduchové pištole (zbra-
ne); petardy. 
14 - Náramkové hodinky; prívesky na kľúče; prí-
vesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke 
výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; elek-
trické hodiny a hodinky; spony na kravaty; min-
ce; medaily; hodinky; kazety na hodinky; odz-
naky z drahých kovov; krúžky na kľúče (s príve-
skom alebo ozdobou); prívesky na kľúče. 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
spony na perá; knižné zarážky; noviny; periodi-
ká; atlasy; podložky pod pivové poháre; držiaky  
 

na písacie potreby; brožúry; pečate; pečatidlá; 
zošity; poznámkové zošity; mapy; obaly na do-
klady; knihy; obaly (papiernický tovar); obtlač-
ky; puzdrá na perá, peračníky; písacie potreby; 
emblémy (papierové pečate); pečiatky; tlačivá 
(formuláre); pohľadnice; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; príručky; ťažidlo na papiere; záložky do 
kníh; stojany na fotografie; dosky na spisy; pl-
niace perá; perá (kancelárske potreby); časopisy 
(periodiká); záložky do kníh; podložky na písa-
nie; puzdrá na pečiatky; poštové známky; ročen-
ky; kalendáre; stojany na perá a ceruzky; papie-
rové alebo lepenkové obaly na fľaše; oznámenia 
(papiernický tovar); papierové zástavy; písacie 
súpravy (papiernický tovar); kalamáre; samolep-
ky (papiernický tovar); puzdrá na pasy; sponky 
na bankovky; značkovacie perá (papiernický to-
var); letáky; obálky na dokumenty (papiernický 
tovar); papierové alebo lepenkové baliace mate-
riály (výplňové, tlmiace); papierové stolové vlaj-
ky; papierové trojcípe vlajočky. 
18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); puzdrá 
na navštívenky; obojky pre zvieratá; dáždniky; 
obaly na dáždniky; náprsné tašky; diplomatické 
kufríky; kabelky; spoločenské kabelky; puzdrá 
na kľúče; kufríky; športové tašky; obaly na kre-
ditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky. 
20 - Príborníky; korkové fľaškové zátky; drevené 
alebo plastové pútače; plastové nádoby (obaly); 
stojany na pušky; drevené obaly na fľaše; plasto-
vé kľúče; plastové štítky. 
21 - Pivové poháre; poháre, šálky, hrnčeky na pi-
tie; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termos-
ky); fľaše; karafy; sklené nádoby; napínače na 
kravaty; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); 
tašky alebo kufríky na toaletné potreby; hrnce, 
hrnčeky; porcelán; vázy; hrnčiarsky tovar; jedá-
lenské súpravy (riad); tanieriky pod šálky; maľo-
vané sklené výrobky; hrnčeky; porcelán; kera-
mické, kameninové alebo sklenené umelecké pred-
mety; bonboniéry (prázdne); tanieriky pod fľaše 
(nie papierové, nie textilné); džbány; krčahy; pa-
pierové alebo plastové poháre; sklené poháre. 
25 - Obuv; baretky; čiapky; pletené šály; prilie-
havé čiapky; svetre; pulóvre; košele; odevy; kos-
týmy, obleky; kravaty; šatky, šály; športové trič-
ká, dresy; manžety (časti odevov); uniformy; sa-
ká; topánky; tričká; športové tielka. 
26 - Brošne (doplnky oblečenia); pracky na opa-
sky; monogramy (značky na bielizeň); pracky 
(odevné doplnky); odznaky na odevy, nie z dra-
hých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné vý-
robky (galantéria); ozdobné brošne; pásky, stuhy 
na vyznamenania; gombíky; patentné gombíky. 
28 - Pištole (hračky); atrapy, napodobneniny to-
varov; hry. 
30 - Sušienky; keksy; cukríky; čokoláda; cukro-
vinky; perníky, medovníky; keksy. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; 
destilované nápoje; koktaily; víno; likéry; lieho-
viny; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické 
nápoje s ovocím; rum; vodka; whisky. 
34 - Zápalky; cigary; puzdrá na cigary; kazety na 
cigary; tabatierky na cigary; puzdrá na cigarety; 
kazety na cigarety; tabatierky na cigarety; cigarety. 
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; te-
levízna reklama; reklamné agentúry; nábor za-
mestnancov; tvorba reklamných filmov; marke-
ting; telemarketingové služby. 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 229 
 

38 - Spravodajské kancelárie. 
39 - Záchranné služby; taxislužba. 
42 - Poradenstvo v oblasti internetovej bezpeč-
nosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kó-
dovanie údajov; monitorovanie počítačových sys-
témov na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osob-
ných identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické 
monitorovanie činnosti kreditných kariet na zis-
tenie podvodov prostredníctvom internetu. 
43 - Kaviarne; penzióny; turistické ubytovne; reš-
tauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstve-
nie (snackbary); bary (služby); motely (služby). 
45 - Osobní strážcovia; detektívne kancelárie; noč-
né stráženie; otváranie bezpečnostných zámkov; 
pátranie po nezvestných osobách; strážne služby; 
monitorovanie poplašných a bezpečnostných za-
riadení; prehliadky batožiny z bezpečnostných 
dôvodov; pátranie po minulosti osôb; bezpečnos- 
tné prehliadky tovární; právny výskum; vypraco-
vávanie právnych dokumentov; pátranie po ukrad-
nutom majetku. 

(540) Úrad civilného spravodajstva 
(731) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2447-2017 
(220) 17.10.2017 

 11 (511) 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 
35, 38, 39, 42, 43, 45 

(511) 9 - Odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie 
dopravným nehodám; osobné ochranné prostried-
ky proti nehodám; detektory kovov na priemy-
selné alebo vojenské použitie; radary; zvukové 
nahrávacie zariadenia; zameriavacie ďalekohľa-
dy na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia 
proti odcudzeniu; nepriestrelné vesty; počítačové 
operačné programy (nahraté); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); monitorovacie 
počítačové programy; elektronické diáre; počíta-
čové programy (sťahovateľné); dekoratívne mag-
nety; podložky pod myš; počítačové hry (soft-
vér); sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; 
šnúrky na mobilné telefóny; digitálne fotorámi-
ky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
nepriestrelné odevy; kryty na smartfóny; puzdrá 
na smartfóny; reflexné vesty; obaly na vreckové 
počítače (pda). 
13 - Plynové zbrane na slzotvorný plyn; strelné 
zbrane; ohňostroje; bengálske ohne; pušky; sum-
ky (puzdrá na náboje); lovecké zbrane; munícia, 
strelivo; puzdrá na pušky; vzduchové pištole 
(zbrane); petardy. 
14 - Náramkové hodinky; prívesky na kľúče; prí-
vesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotníc-
ke výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; 
elektrické hodiny a hodinky; spony na krava- 
ty; mince; medaily; hodinky; kazety na hodin- 
ky; odznaky z drahých kovov; krúžky na kľúče  
(s príveskom alebo ozdobou); prívesky na kľúče. 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
spony na perá; knižné zarážky; noviny; periodi-
ká; atlasy; podložky pod pivové poháre; držiaky 
na písacie potreby; brožúry; pečate; pečatidlá;  
 

zošity; poznámkové zošity; mapy; obaly na do-
klady; knihy; obaly (papiernický tovar); obtlač-
ky; puzdrá na perá, peračníky; písacie potreby; 
emblémy (papierové pečate); pečiatky; tlačivá 
(formuláre); pohľadnice; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; príručky; ťažidlo na papiere; záložky do 
kníh; stojany na fotografie; dosky na spisy; pl-
niace perá; perá (kancelárske potreby); časopisy 
(periodiká); záložky do kníh; podložky na písa-
nie; puzdrá na pečiatky; poštové známky; ročen-
ky; kalendáre; stojany na perá a ceruzky; papie-
rové alebo lepenkové obaly na fľaše; oznámenia 
(papiernický tovar); papierové zástavy; písacie 
súpravy (papiernický tovar); kalamáre; samolep-
ky (papiernický tovar); puzdrá na pasy; sponky 
na bankovky; značkovacie perá (papiernický to-
var); letáky; obálky na dokumenty (papiernický 
tovar); papierové alebo lepenkové baliace mate-
riály (výplňové, tlmiace); papierové stolové vlaj-
ky; papierové trojcípe vlajočky. 
18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); puzdrá 
na navštívenky; obojky pre zvieratá; dáždniky; 
obaly na dáždniky; náprsné tašky; diplomatické 
kufríky; kabelky; spoločenské kabelky; puzdrá 
na kľúče; kufríky; športové tašky; obaly na kre-
ditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky. 
20 - Príborníky; korkové fľaškové zátky; drevené 
alebo plastové pútače; plastové nádoby (obaly); 
stojany na pušky; drevené obaly na fľaše; plasto-
vé kľúče; plastové štítky. 
21 - Pivové poháre; poháre, šálky, hrnčeky na pi-
tie; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termos-
ky); fľaše; karafy; sklené nádoby; napínače na 
kravaty; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); 
tašky alebo kufríky na toaletné potreby; hrnce, 
hrnčeky; porcelán; vázy; hrnčiarsky tovar; jedá-
lenské súpravy (riad); tanieriky pod šálky; maľo-
vané sklené výrobky; hrnčeky; porcelán; keramic-
ké, kameninové alebo sklenené umelecké pred-
mety; bonboniéry (prázdne); tanieriky pod fľaše 
(nie papierové, nie textilné); džbány; krčahy; pa-
pierové alebo plastové poháre; sklené poháre. 
25 - Obuv; baretky; čiapky; pletené šály; prilie-
havé čiapky; svetre; pulóvre; košele; odevy; kos-
týmy, obleky; kravaty; šatky, šály; športové trič-
ká, dresy; manžety (časti odevov); uniformy; sa-
ká; topánky; tričká; športové tielka. 
26 - Brošne (doplnky oblečenia); pracky na opa-
sky; monogramy (značky na bielizeň); pracky 
(odevné doplnky); odznaky na odevy, nie z dra-
hých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné vý-
robky (galantéria); ozdobné brošne; pásky, stuhy 
na vyznamenania; gombíky; patentné gombíky. 
28 - Pištole (hračky); atrapy, napodobneniny to-
varov; hry. 
30 - Sušienky; keksy; cukríky; čokoláda; cukro-
vinky; perníky, medovníky; keksy. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; 
destilované nápoje; koktaily; víno; likéry; lieho-
viny; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické 
nápoje s ovocím; rum; vodka; whisky. 
34 - Zápalky; cigary; puzdrá na cigary; kazety na 
cigary; tabatierky na cigary; puzdrá na cigarety; 
kazety na cigarety; tabatierky na cigarety; cigarety. 
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; te-
levízna reklama; reklamné agentúry; nábor za-
mestnancov; tvorba reklamných filmov; marke-
ting; telemarketingové služby. 
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38 - Spravodajské kancelárie. 
39 - Záchranné služby; taxislužba. 
42 - Poradenstvo v oblasti internetovej bezpeč-
nosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kó-
dovanie údajov; monitorovanie počítačových sys-
témov na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osob-
ných identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické 
monitorovanie činnosti kreditných kariet na zis-
tenie podvodov prostredníctvom internetu. 
43 - Kaviarne; penzióny; turistické ubytovne; reš-
tauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstve-
nie (snackbary); bary (služby); motely (služby). 
45 - Osobní strážcovia; detektívne kancelárie; 
nočné stráženie; otváranie bezpečnostných zám-
kov; pátranie po nezvestných osobách; strážne 
služby; monitorovanie poplašných a bezpečnostných 
zariadení; prehliadky batožiny z bezpečnostných 
dôvodov; pátranie po minulosti osôb; bezpečnost-
né prehliadky tovární; právny výskum; vypraco-
vávanie právnych dokumentov; pátranie po ukrad-
nutom majetku. 

(540) Civil intelligence bureau 
(731) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2448-2017 
(220) 17.10.2017 

 11 (511) 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 
35, 38, 39, 42, 43, 45 

(511) 9 - Odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie 
dopravným nehodám; osobné ochranné prostried-
ky proti nehodám; detektory kovov na priemy-
selné alebo vojenské použitie; radary; zvukové 
nahrávacie zariadenia; zameriavacie ďalekohľa-
dy na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia 
proti odcudzeniu; nepriestrelné vesty; počítačové 
operačné programy (nahraté); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); monitorovacie 
počítačové programy; elektronické diáre; počíta-
čové programy (sťahovateľné); dekoratívne mag-
nety; podložky pod myš; počítačové hry (soft-
vér); sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; 
šnúrky na mobilné telefóny; digitálne fotorámi-
ky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-
né); nepriestrelné odevy; kryty na smartfóny; 
puzdrá na smartfóny; reflexné vesty; obaly na 
vreckové počítače (pda). 
13 - Plynové zbrane na slzotvorný plyn; strelné 
zbrane; ohňostroje; bengálske ohne; pušky; sum-
ky (puzdrá na náboje); lovecké zbrane; munícia, 
strelivo; puzdrá na pušky; vzduchové pištole 
(zbrane); petardy. 
14 - Náramkové hodinky; prívesky na kľúče; prí-
vesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotníc-
ke výrobky); hodinové a hodinkové ciferníky; 
elektrické hodiny a hodinky; spony na krava- 
ty; mince; medaily; hodinky; kazety na hodin- 
ky; odznaky z drahých kovov; krúžky na kľúče  
(s príveskom alebo ozdobou); prívesky na kľúče. 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
spony na perá; knižné zarážky; noviny; periodi-
ká; atlasy; podložky pod pivové poháre; držiaky  
 
 

na písacie potreby; brožúry; pečate; pečatidlá; 
zošity; poznámkové zošity; mapy; obaly na do-
klady; knihy; obaly (papiernický tovar); obtlač-
ky; puzdrá na perá, peračníky; písacie potreby; 
emblémy (papierové pečate); pečiatky; tlačivá 
(formuláre); pohľadnice; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; príručky; ťažidlo na papiere; záložky do 
kníh; stojany na fotografie; dosky na spisy; pl-
niace perá; perá (kancelárske potreby); časopisy 
(periodiká); záložky do kníh; podložky na písa-
nie; puzdrá na pečiatky; poštové známky; ročen-
ky; kalendáre; stojany na perá a ceruzky; papie-
rové alebo lepenkové obaly na fľaše; oznámenia 
(papiernický tovar); papierové zástavy; písacie 
súpravy (papiernický tovar); kalamáre; samolep-
ky (papiernický tovar); puzdrá na pasy; sponky 
na bankovky; značkovacie perá (papiernický to-
var); letáky; obálky na dokumenty (papiernický 
tovar); papierové alebo lepenkové baliace mate-
riály (výplňové, tlmiace); papierové stolové vlaj-
ky; papierové trojcípe vlajočky. 
18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); puzdrá 
na navštívenky; obojky pre zvieratá; dáždniky; 
obaly na dáždniky; náprsné tašky; diplomatické 
kufríky; kabelky; spoločenské kabelky; puzdrá 
na kľúče; kufríky; športové tašky; obaly na kre-
ditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky. 
20 - Príborníky; korkové fľaškové zátky; drevené 
alebo plastové pútače; plastové nádoby (obaly); 
stojany na pušky; drevené obaly na fľaše; plasto-
vé kľúče; plastové štítky. 
21 - Pivové poháre; poháre, šálky, hrnčeky na pi-
tie; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termos-
ky); fľaše; karafy; sklené nádoby; napínače na 
kravaty; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); 
tašky alebo kufríky na toaletné potreby; hrnce, 
hrnčeky; porcelán; vázy; hrnčiarsky tovar; jedá-
lenské súpravy (riad); tanieriky pod šálky; maľo-
vané sklené výrobky; hrnčeky; porcelán; kera-
mické, kameninové alebo sklenené umelecké pred-
mety; bonboniéry (prázdne); tanieriky pod fľaše 
(nie papierové, nie textilné); džbány; krčahy; pa-
pierové alebo plastové poháre; sklené poháre. 
25 - Obuv; baretky; čiapky; pletené šály; prilie-
havé čiapky; svetre; pulóvre; košele; odevy; kos-
týmy, obleky; kravaty; šatky, šály; športové trič-
ká, dresy; manžety (časti odevov); uniformy; sa-
ká; topánky; tričká; športové tielka. 
26 - Brošne (doplnky oblečenia); pracky na opa-
sky; monogramy (značky na bielizeň); pracky 
(odevné doplnky); odznaky na odevy, nie z dra-
hých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné vý-
robky (galantéria); ozdobné brošne; pásky, stuhy 
na vyznamenania; gombíky; patentné gombíky. 
28 - Pištole (hračky); atrapy, napodobneniny to-
varov; hry. 
30 - Sušienky; keksy; cukríky; čokoláda; cukro-
vinky; perníky, medovníky; keksy. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; 
destilované nápoje; koktaily; víno; likéry; lieho-
viny; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické 
nápoje s ovocím; rum; vodka; whisky. 
34 - Zápalky; cigary; puzdrá na cigary; kazety na 
cigary; tabatierky na cigary; puzdrá na cigarety; 
kazety na cigarety; tabatierky na cigarety; cigarety. 
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; te-
levízna reklama; reklamné agentúry; nábor zames- 
tnancov; tvorba reklamných filmov; marketing; 
telemarketingové služby. 
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38 - Spravodajské kancelárie. 
39 - Záchranné služby; taxislužba. 
42 - Poradenstvo v oblasti internetovej bezpeč-
nosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kó-
dovanie údajov; monitorovanie počítačových sys-
témov na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osob-
ných identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické 
monitorovanie činnosti kreditných kariet na zis-
tenie podvodov prostredníctvom internetu. 
43 - Kaviarne; penzióny; turistické ubytovne; reš-
tauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstve-
nie (snackbary); bary (služby); motely (služby). 
45 - Osobní strážcovia; detektívne kancelárie; 
nočné stráženie; otváranie bezpečnostných zám-
kov; pátranie po nezvestných osobách; strážne 
služby; monitorovanie poplašných a bezpečnostných 
zariadení; prehliadky batožiny z bezpečnostných 
dôvodov; pátranie po minulosti osôb; bezpečnost-
né prehliadky tovární; právny výskum; vypraco-
vávanie právnych dokumentov; pátranie po ukrad-
nutom majetku. 

(540) Civil intelligence 
 bureau - CIB 
(731) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2457-2017 
(220) 13.10.2017 

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

túrna činnosť. 
(540) 

  
 

(591) čierna, zlatá 
(731) MOLIX, s.r.o., Studená 16, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Paramonová Paulína, JUDr., Nitra, SK; 

 
 

(210) 2458-2017 
(220) 16.10.2017 

 11 (511) 9, 11, 12, 16, 17, 25 
(511) 9 - Odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie 

dopravným nehodám; osobné ochranné prostried-
ky proti nehodám; ochranné prilby na športova-
nie; reflexné vesty. 
11 - Svetlá na dopravné prostriedky; objímky na 
svietidlá; svietidlá na bicykle; osvetľovacie prí-
stroje a zariadenia; baterky (svietidlá); elektro-
luminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED dió-
dami). 
12 - Bicykle; blatníky; riadidlá na bicykle; plášte 
na bicyklové kolesá; bicyklové brzdy; ráfiky bi-
cyklových kolies; bicyklové motory; bicyklové 
pedále; pumpy na bicyklové pneumatiky; kolesá  
 

na bicykle; sedadlá na bicykle; elektromobily; 
chrániče odevov na bicykle; motocykle; striešky 
na detské kombinované kočíky; tašky na bicykle; 
zvončeky na bicykle; tašky na motocykle (nosiče 
batožiny); elektrické bicykle. 
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; brožúry; obálky (papiernický tovar); fo-
tografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; tlačovi-
ny; podklady na tlačenie, nie textilné; príručky; 
kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kance-
lárske použitie; papierové alebo lepenkové krabi-
ce; papierové alebo lepenkové pútače; samolepky 
(papiernický tovar). 
17 - Lepiace pásky (nie na lekárske a kancelárske 
použitie a pre domácnosť); samolepky (nie na le-
kárske a kancelárske použitie a pre domácnosť). 
25 - Oblečenie pre motoristov; čiapky; cyklistic-
ké oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; nepre-
mokavé odevy; legíny; športové tričká, dresy; plav-
ky; tričká; športové tielka. 

(540) 

  
 

(591) biela, zelená, čierna 
(731) Kubiš Matej, Javorová 6, 974 09 Banská Bystri-

ca, SK; 
 
 

(210) 2460-2017 
(220) 16.10.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Borovička. 
(540) 

  
 

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

tovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
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(210) 2462-2017 
(220) 16.10.2017 

 11 (511) 18, 35 
(511) 18 - Koža; imitácie kože; moleskin (imitácia ko-

že); tašky; nákupné tašky; plážové tašky; cestov-
né tašky; kabelky; spoločenské kabelky; aktovky 
(kožená galantéria); kufre; púzdra na kľúče; púz-
dra na vizitky; peňaženky; školské tašky (aktov-
ky); púzdra na navštívenky; cestovné kufre; kuf-
ríky na toaletné potreby; cestovné obaly na ode-
vy; kufríky; športové tašky; obaly na kreditné 
karty (náprsné tašky); menovky na batožinu; ko-
žené štítky; tašky na náradie (prázdne); plecnia-
ky; náprsné tašky; tašky na kolieskach; diploma-
tické kufríky; kožené cestovné tašky (kožená ga-
lantéria). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 18 tohto zoznamu; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 18 tohto zoznamu prostred-
níctvom internetu. 

(540) 

  
 

(731) Červeňanský Ivan, Ing., Veľké Uherce 855, 958 41 
Veľké Uherce, SK; 

 
 

(210) 2464-2017 
(220) 16.10.2017 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(731) P.J. Servis, s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Brati-
slava, SK; 

(740) Mišura Ján, JUDr., PhD., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2467-2017 
(220) 16.10.2017 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru. 
 

(540) 

  
 

(731) P.J. Servis, s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Brati-
slava, SK; 

(740) Mišura Ján, JUDr., PhD., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2475-2017 
(220) 18.10.2017 

 11 (511) 32, 33, 43 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, biela, zlatá 
(731) Minipivovar TATRAS, s.r.o., Námestie sv. Egí-

dia 60, 058 01 Poprad, SK; 
 
 

(210) 2476-2017 
(220) 18.10.2017 

 11 (511) 24, 25, 28, 35 
(511) 24 - Kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); bavl-

nené textílie; posteľné pokrývky; prikrývky; vl-
nené textílie; ľanové textílie; bytový textil; ob-
liečky na vankúše; pleteniny (textílie); textilné 
podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); 
textilné podložky na stôl (anglické prestieranie); 
textilné odličovacie obrúsky; ozdobné obliečky 
na vankúše; dojčenské zavinovačky. 
25 - Baretky; čiapky; pletené šály; krátke kabátiky; 
pánske spodky; priliehavé čiapky; spodná bielizeň; 
opasky (časti odevov); kapucne (časti odevov); ple-
tené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; odevy; kon-
fekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); kra-
vaty; gamaše; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; 
šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; 
legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; palčiaky; plá-
žové oblečenie; pyžamá; šaty; bundy; saká; plav-
ky (pánske); plavky; podbradníky, nie papierové; 
čelenky (oblečenie); body (spodná bielizeň); šat-
ky na krk; telocvičné úbory; maškarné kostýmy; 
tričká; šály uviazané pod krkom; pončá; legínsy; 
šatové sukne; dámske nohavičky; športové tielka; 
oblečenie; nákrčníky; tričká; mikiny; body pre 
bábätká; body (oblečenie); tepláky. 
28 - Hračky; odevy pre bábiky; ozdoby na vianoč-
né stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cuk-
roviniek). 
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35 - Maloobchodné služby s odevmi a odevnými 
doplnkami prostredníctvom internetu; maloob-
chodné služby s odevmi a odevnými doplnkami. 

(540) 

  
 

(731) Tatárová Miroslava, Malý Báb 178, 951 34 Báb, 
SK; 

 
 

(210) 2477-2017 
(220) 17.10.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny. 
(540) 

  
 

(591) fialová, strieborná, modrá, zelená, hnedá, biela, 
čierna 

(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-
tovský Mikuláš, SK; 

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

(210) 2480-2017 
(220) 18.10.2017 

 11 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; personálne poradenstvo; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie 
vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodné odha-
dy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; po-
radenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; 
vydávanie reklamných textov; reklama; rozhla-
sová reklama; obchodný alebo podnikateľský vý-
skum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
televízna reklama; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; marketingový prieskum; sprá-
va počítačových súborov; organizovanie obchod- 
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; prieskum verejnej mien-- 
 

 

 ky; nábor zamestnancov; podpora predaja (pre 
tretie osoby); spracovanie textov; zásielkové re-
klamné služby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; on line reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre tretie osoby); služby po-
rovnávania cien; prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; telemarketin-
gové služby; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských kontaktných informácií; obchodné 
sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údrž-
ba údajov v počítačových databázach; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuár-
ske služby (poistno-matematické); sprostredko-
vanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; 
poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; 
kapitálové investície; finančné záručné služby; 
zmenárenské služby; vydávanie cestovných še-
kov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov); pôžičky (finančné 
úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; 
správcovstvo majetku (pre tretie osoby); finan-
covanie (služby); finančné riadenie; uzatváranie 
poistiek proti požiaru; zdravotné poistenie; ban-
kové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lí-
zing; obchodovanie na burze s cennými papier-
mi; životné poistenie; finančné analýzy; finančné 
poradenstvo; konzultačné služby v oblasti pois-
ťovníctva; spracovanie platieb kreditnými karta-
mi; spracovanie platieb debetnými kartami; fi-
nančné informácie; informácie o poistení; kon-
zervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na 
burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti 
splácania dlhov; poskytovanie finančných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; inves-
tovanie do fondov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzde-
lávacie kurzy; vzdelávanie; školenia; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie se-
minárov; on line vydávanie elektronických kníh  
a časopisov; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania). 

(540) PROSIGHT Slovensko - 
 Jasný pohľad na financie 
(731) PROSIGHT Slovensko a.s., Kavečianska cesta 

1A/3637, 040 01 Košice, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2481-2017 
(220) 17.10.2017 

 11 (511) 35, 42, 45 
(511) 35 - Maloobchodné služby s autorskými dielami; 

veľkoobchodné služby s autorskými dielami; ma-
loobchodné služby s autroskými dielami pros-
tredníctvom internetu. 
42 - Grafické dizajnérstvo. 
45 - Spravovanie autorských práv. 
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(540) 

  
 

(591) ružová, čierna 
(731) Márton Štefan, Jánošíkova 24, 940 01 Nové 

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

 
 

(210) 2484-2017 
(220) 17.10.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny. 
(540) 

  
 

(591) hnedá, zlatá, biela, modrá, ružová, béžová 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 2485-2017 
(220) 17.10.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Vodka. 
(540) 

  
 

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

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

 
 

(210) 2486-2017 
(220) 16.10.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny. 
(540) 

  
 

(591) červenohnedá, zlatá, biela, modrá, žltá, oranžová, 
zelená, čierna 

(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-
tovský Mikuláš, SK; 

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

(210) 2488-2017 
(220) 18.10.2017 

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

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; komerčné informačné kancelárie; ana-
lýzy nákladov; poradenstvo pri organizovaní  
a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; odborné posudky efektív-
nosti podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo pod-
nikateľský výskum; prepisovanie správ (kance-
lárske práce); poradenské služby pri riadení ob-
chodnej činnosti; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; prieskum verejnej mien-
ky; podpora predaja (pre tretie osoby); odkazo-
vacie telefónne služby (pre neprítomných pred-
platiteľov); zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz ; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); predplatné teleko-
munikačných služieb (pre tretie osoby); adminis-
tratívne spracovanie obchodných objednávok; sub- 
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 dodávateľské služby (obchodné služby); fakturá-
cie; zostavovanie štatistík; marketing; telemarke-
tingové služby; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; plánovanie stretnutí 
(kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kan-
celárske práce); správa spotrebiteľských vernos- 
tných programov; písanie textov scenárov na re-
klamné účely; záznamy písomnej komunikácie  
a údajov; aktualizácia a údržba informácií v re-
gistroch; zostavovanie zoznamov informácií na 
obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama). 
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefo-
nická komunikácia; komunikácia mobilnými te-
lefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačo-
vých terminálov; prenos správ a obrazových in-
formácií prostredníctvom počítačov; prenos elek-
tronickej pošty; informácie v oblasti telekomuni-
kácií; prenájom prístrojov na prenos správ; pre-
nájom telekomunikačných prístrojov; elektronic-
ké zobrazovacie tabule (telekomunikačné služ-
by); poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do 
telekomunikačných sietí (smerovanie a pripája-
nie); telekonferenčné služby; poskytovanie uží-
vateľského prístupu do svetovej počítačovej sie-
te; prenájom prístupového času do svetových po-
čítačových sietí; poskytovanie telekomunikač-
ných kanálov na telenákupy; poskytovanie prístu-
pu do databáz; hlasová odkazová služba; prenos 
digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (strea-
ming). 

(540) 

  
(591) korporátna zelená, korporátna oranžová, dopln-

ková sivá 
(731) PARADIGMA, s.r.o., Javorová 10, 931 01 Šamo-

rín, SK; 
(740) Mikloška Lukáš, JUDr., Žilina, SK; 

 
 

(210) 2490-2017 
(220) 17.10.2017 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Borovička. 
(540) 

  

(591) zelená, strieborná, biela, modrá, hnedá, čierna 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 2502-2017 
(220) 19.10.2017 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; chme-
ľové výťažky na výrobu piva. 

(540) Yakima Kaltenecker 
(731) Yotta Trade, a.s., Krajná 86, 821 04 Bratislava, 

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

 
 

(210) 2506-2017 
(220) 19.10.2017 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; chme-
ľové výťažky na výrobu piva. 

(540) Kaltenecker 11 
(731) Yotta Trade, a.s., Krajná 86, 821 04 Bratislava, 

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

 
 

(210) 2509-2017 
(220) 19.10.2017 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; chme-
ľové výťažky na výrobu piva. 

(540) Kangaroo Kaltenecker 
(731) Yotta Trade, a.s., Krajná 86, 821 04 Bratislava, 

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

 
 

(210) 2520-2017 
(220) 19.10.2017 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; chme-
ľové výťažky na výrobu piva. 

(540) Fiesta Kaltenecker 
(731) Yotta Trade, a.s., Krajná 86, 821 04 Bratislava, 

SK; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 2522-2017 
(220) 22.10.2017 

 11 (511) 9, 15, 35, 41 
(511) 9 - Zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; audio-

vizuálne vyučovacie prístroje; hudobné mincové 
automaty; magnetofóny; magnetické pásky; rep-
roduktorové skrinky; gramofónové prenosky; no-
siče zvukových nahrávok; metronómy; diktafó-
ny; reproduktory, amplióny; gramofóny; rádiá; 
audiovizuálne prijímače; mikrofóny; zariadenia 
na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; 
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; gra-
mofónové ihly; televízne prijímače; elektrónky 
(rádiotechnika); videopásky; videorekordéry; ozvuč-
nice ampliónov; audiovizuálne kompaktné disky; 
optické kompaktné disky; počítačový softvér (na-
hraté počítačové programy); magnetické nosiče 
údajov; prehrávače kompaktných diskov; video-
kazety; slúchadlá; dvd prehrávače; prenosné mul-
timediálne prehrávače; počítačové softvérové ap-
likácie (sťahovateľné); elektrické a elektronické 
prístroje dodávajúce efekty hudobným nástro-
jom; zvukové rozhrania; ekvalizéry (zariadenia na 
úpravu zvuku); reproduktory nízkych frekvencií. 
15 - Basové hudobné nástroje; kolíky na hudobné 
nástroje; klaviatúry hudobných nástrojov; hu-
dobné nástroje; struny na hudobné nástroje; stru-
nové hudobné nástroje; ladičky; puzdrá na hu-
dobné nástroje; gitary; elektronické hudobné ná-
stroje; brnkadlá; brnkadlá na strunové nástroje; 
kobylky hudobných nástrojov; nožné páky na 
hudobné nástroje; klávesy hudobných nástrojov; 
notové stojany; hudobné syntetizátory; stojany na 
hudobné nástroje; klávesy na zvesenie na krk. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
odborné obchodné riadenie umeleckých činností; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; rozširovanie reklamných oznamov; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
rozhlasová reklama; televízna reklama. 
41 - Zábava; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; tvorba rozhlasových a televíznych prog-
ramov; televízna zábava; poskytovanie nesťaho-
vateľných televíznych programov prostredníc-
tvom služieb na prenos videí (na požiadanie); or-
ganizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); organizovanie 
živých vystúpení; nahrávanie videopások; online 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); nahrávacie štúdiá (služby); výchov-
no-zábavné klubové služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); požičiavanie zvukových nahrávok; poži-
čiavanie kinematografických filmov; požičiava-
nie audioprístrojov; produkcia filmov (nie reklam-
ných); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; hudobné skladateľské služ-
by; vydávanie textov (okrem reklamných); hu-
dobná tvorba; rozhlasová zábava; online posky-
tovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírova-
nia); poskytovanie nesťahovateľných filmov pros-
tredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie). 
 
 
 

(540) Resonet 
(731) Resonet, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2526-2017 
(220) 18.10.2017 

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

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; sprostredkovateľne práce; prenájom kan-
celárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; po-
moc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; prenájom reklamných materiálov; po-
radenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; 
reklama; správa počítačových súborov; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prená-
jom reklamných plôch; sekretárske služby; vy-
pracovávanie daňových priznaní; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; 
marketing; platené reklamné služby typu „klikni 
sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; externé administratívne 
riadenie podnikov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); sprostredkovanie nehnuteľností; sprá-
va nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom kan-
celárskych priestorov; prenájom zdieľaných kan-
celárskych priestorov. 

(540) 

  
 

(591) Čierna, biela, zelená 
(731) Virtual Point s.r.o., 1. mája 781/3, 900 01 Modra, 

SK; 
 
 

(210) 2528-2017 
(220) 24.10.2017 

 11 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 

tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; 
chlieb, nekysnutý chlieb; pekárske a cukrárske 
výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; 
droždie, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, 
omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný 
ľad; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové 
nápoje; čajové nápoje; spracované obilniny; ces-
toviny; cukrovinky na zdobenie vianočných strom-
čekov; sucháre; sušienky; keksy; mätové cukríky; 
karamelky (cukríky); cukríky; oblátky; sladké žem-
le; zákusky, koláče; čokoláda; marcipán; cukro-
vinky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; pa-
lacinky; perníky, medovníky; prášok do pečiva; 
cestá na koláče; mandľové pusinky (jemné peči-
vo); makaróny; plnené koláče; sendviče; pastilky 
(cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; pečivo 
(rožky); pizza; pudingy; pralinky; sladké drievko  
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 (cukrovinky); pšeničná krupica; špagety; torty; 
pečivo s mäsovou náplňou; mandľové cukrovinky; 
arašidové cukrovinky; ovsené vločky; slané pe-
čivo (krekery); ovocné želé (cukrovinky); müsli; 
kukuričné placky (tortilly); obilninové chuťovky; 
kukuričná krupica; čokoládové peny; penové zá-
kusky (cukrovinky); syrové sendviče (cheesebur-
gers); cereálne tyčinky; cestá na zákusky; čoko-
ládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrár-
ske ozdoby. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 

(540) 

  
(731) TRANSIT AUTHORITY, spol. s r.o., Vranov- 

ská 14, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 
 

(210) 2529-2017 
(220) 24.10.2017 

 11 (511) 25, 30, 43 
(511) 25 - Oblečenie; odevy; čiapky; košele; košele s krát-

kym rukávom. 
30 - Tacos (mexické jedlo); kukuričné placky (tor-
tilly); súši; syrové sendviče (cheeseburgers); po-
sekaný cesnak (chuťové prísady); baozi (čínske 
parené buchty); burritos (mexické plnené plac-
ky); okonomiyaki (japonské obložené placky). 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; závodné 
jedálne; hotelierske služby; reštauračné (stravo-
vacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle 
občerstvenie (snackbary); bary (služby); reštau-
rácie s japonskou kuchyňou (washoku). 

(540) 

  
 

(731) Pagáč Viktor, Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská 
Bystrica, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 2530-2017 
(220) 23.10.2017 

 11 (511) 3, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 30, 32, 44 
(511) 3 - Mandľový olej; mandľové mydlo; mydlá; 

kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na hole-
nie; rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; 
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); bie-
liace krémy na pokožku; bieliace prípravky na 
kožu; ústne vody (nie na lekárske použitie); laky 
na nechty; prípravky na líčenie; vlasové vody; 
esenciálne oleje z cédrového dreva; farby na vla-
sy; farebné tónovače na vlasy; prípravky na vla-
sovú onduláciu; umelé mihalnice; kozmetické 
prípravky na mihalnice; citrónové esenciálne ole-
je; kolínske vody; kozmetické prípravky pre zvie-
ratá; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; 
vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruz-
ky; kozmetické krémy; odličovacie prípravky; 
prípravky na čistenie zubov; odfarbovače; odla-
kovače; levanduľová voda; voňavky; toaletné 
vody; depilačné prípravky; epilačné prípravky; 
depilačný vosk; éterické esencie; esenciálne ole-
je; esenciálne (éterické) oleje; výťažky z kvetov 
(parfuméria); líčidlá; čistiace prípravky; základné 
zložky kvetinových parfumov; vazelína na koz-
metické použitie; oleje na kozmetické použitie; 
jazmínový olej; levanduľový olej; voňavkárske 
oleje; ružový olej; oleje na toaletné použitie; koz-
metické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; 
mätové výťažky (esenciálne oleje); mäta na vo-
ňavkárske použitie; kozmetické prípravky na obo-
čie; šampóny; parfumy; umelé nechty; prípravky 
na ošetrovanie nechtov; voňavkárske výrobky; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; mydlá 
proti poteniu nôh; pemza; pomády na kozmetické 
použitie; púder (kozmetika); prípravky na hole-
nie; dezodoračné mydlá; ceruzky na obočie; anti-
perspiranty (kozmetické výrobky); mydlá proti 
poteniu; mandľové mlieko na kozmetické použi-
tie; kozmetické prípravky na opaľovanie; aroma-
tické látky (esenciálne oleje); soli do kúpeľa nie 
na lekárske použitie; kozmetické prípravky na 
zoštíhlenie; lepidlá na nalepovanie umelých mi-
halníc; dezodoranty (parfuméria); bieliace prí-
pravky na kozmetické použitie; prípravky na čis-
tenie umelých chrupov; šampóny pre zvieratá 
chované v domácnosti (neliečivé toaletné príprav-
ky); obrúsky napustené pleťovými vodami; leš-
tiace prípravky na zubné protézy; kozmetické le-
pidlá; vody po holení; laky na vlasy; špirály na 
riasy, maskary; spreje na osvieženie dychu; gély 
na bielenie zubov; dezodoranty pre zvieratá cho-
vané v domácnosti; umývacie prípravky na osob-
nú hygienu; prípravky z aloy pravej na kozme-
tické použitie; masážne gély (nie na lekárske po-
užitie); lesky na pery; balzamy (nie na lekárske 
použitie); suché šampóny; ozdobné nálepky na 
nechty; ochranné prípravky na opaľovanie; príp-
ravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); vla-
sové kondicionéry; obrúsky napustené odličova-
cími prípravkami; kolagénové prípravky na koz-
metické použitie; pásiky na bielenie zubov; ne-
liečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; 
bylinkové výťažky na kozmetické použitie; odla-
kovače na nechty; šampóny pre zvieratá (nelieči-
vé hygienické prípravky); očné výplachové roz-
toky, nie na lekárske použitie; vaginálne výpla-
chové roztoky na osobnú hygienu alebo dezodo-
ráciu. 
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5 - Zubné abrazíva; lepidlá na zubné protézy; 
bielkovinové potraviny na lekárske použitie; 
bielkovinové prípravky na lekárske použitie; al-
kohol na lekárske použitie; aldehydy na farmace-
utické použitie; škrob na diétne alebo farmaceu-
tické použitie; anestetiká; náplasti; angosturová 
kôra na lekárske použitie; čaj proti astme; masti 
proti omrzliny na farmaceutické použitie; prí-
pravky proti hemoroidom; antiseptické príprav-
ky; antiseptická vata; antidiuretiká (lieky na zni-
žovanie tvorby moču); tyčinky na liečbu brada-
víc; bakteriologické prípravky na lekárske a zve-
rolekárske použitie; bakteriálne prípravky na le-
kárske a zverolekárske použitie; náplasti na kurie 
oká; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; 
soli do minerálnych kúpeľov; morská voda do 
kúpeľa na lekárske použitie; balzamovacie prí-
pravky na lekárske použitie; ovínadlá; balzamy 
na lekárske použitie; bizmutové prípravky na 
farmaceutické použitie; insekticídy; živočíšne uhlie 
na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; príp-
ravky na ošetrenie popálenín; katechu (indická 
akácia) na farmaceutické použitie; prípravky na 
otlaky; kalomel (chlorid ortutnatý) (fungicídy); 
sirupy na farmaceutické použitie; liekové kapsu-
ly; farmaceutické prípravky; obklady (teplé zába-
ly); pásy na prichytenie hygienických vložiek; 
vata na lekárske použitie; cupanina na farmaceu-
tické použitie; prípravky na umývanie psov (in-
sekticídy); repelenty pre psov; chemickofarma-
ceutické prípravky; chloralhydrát na farmaceu-
tické použitie; zubné cementy; protiparazitické 
obojky pre zvieratá; roztoky na vyplachovanie 
očí; tlakové obväzy; vitamínové prípravky; lieči-
vá na zmiernenie zápchy; roztoky na kontaktné 
šošovky; chemické antikoncepčné prípravky; lie-
čivá na kurie oká; vata na lekárske použitie; far-
maceutické prípravky na spáleniny od slnka; 
kaustické ceruzky; hemostatické tyčinky; vakcíny; 
zápary na farmaceutické použitie; zubné laky; 
zubné tmely; obväzový materiál; preháňadlá; 
dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; 
chlieb pre diabetikov na lekárske použitie; diges-
tíva na farmaceutické použitie; analgetiká; dáv-
kovači liekov (plné); oxid horečnatý (magnézia) 
na farmaceutické použitie; tinktúry (farmaceutic-
ké prípravky); hojivé hubky; estery na farmaceu-
tické použitie; étery na farmaceutické použitie; 
chirurgické obväzy; eukalyptol na farmaceutické 
použitie; eukalyptus na farmaceutické použitie; 
preháňadlá; múka na farmaceutické použitie; su-
šené mlieko pre dojčatá; antipyretiká (lieky na 
znižovanie telesnej teploty); fenikel na lekárske 
použitie; liečivé čaje; liečivá posilňujúce nervovú 
sústavu; guajakol na farmaceutické použitie; an-
telmintiká (prípravky proti hlístam); obväzová 
gáza; laxatíva; gencián na farmaceutické použi-
tie; germicídy (dezinfekčné prípravky); guma na 
lekárske použitie; ľanové semená na farmaceu-
tické použitie; chemické prípravky na diagnosti-
kovanie tehotnosti; absorpčná vata; sladké driev-
ko na farmaceutické použitie; mliečne fermenty 
na farmaceutické použitie; prípravky na umýva-
nie zvierat (insekticídy); ľanová múčka na far-
maceutické použitie; roztoky na farmaceutické 
použitie; mliečny cukor na farmaceutické použi-
tie; laktóza na farmaceutické použitie; lupulín na 
farmaceutické použitie; mentol na farmaceutické  
 

použitie; slad na farmaceutické použitie; masti na 
lekárske použitie; séra; výživné látky pre mikro-
organizmy; pastilky na farmaceutické použitie; 
horčica na farmaceutické použitie; masti na far-
maceutické použitie; opiáty; hygienické tampó-
ny; menštruačné tampóny; menštruačné vložky; 
hygienické obrúsky; fenol na farmaceutické pou-
žitie; prípravky proti parazitom; farmaceutické 
prípravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové ča-
je na lekárske použitie; farmaceutické prípravky 
proti lupinám; pepsíny na farmaceutické použi-
tie; prenosné lekárničky (plné); fosfáty na farma-
ceutické použitie; lieky proti poteniu nôh; rebar-
borové korene na farmaceutické použitie; posil-
ňujúce prípravky (toniká); oxidodusičňan bizmu-
titý na farmaceutické použitie; sedatíva (utišujú-
ce prostriedky); sedatíva; uspávacie prípravky; 
sterilizačné prípravky; styptiká (prípravky na za-
stavenie krvácania); cukor na lekárske použitie; 
sulfonamidy (liečivá); čapíky; vínny kameň na 
farmaceutické použitie; terpentínový olej na far-
maceutické použitie; prípravky proti poteniu; zve-
rolekárske prípravky; vezikanty (pľuzgierotvorné 
látky); octany na farmaceutické použitie; kyseli-
ny na farmaceutické použitie; diétne potraviny na 
lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; octan 
hlinitý na farmaceutické použitie; mandľové mlie-
ko na farmaceutické použitie; masti na slnečné 
popáleniny; liečivé kúpeľové soli; bróm na far-
maceutické použitie; diétne nápoje na lekárske 
použitie; vložky na ochranu bielizne (hygienické 
potreby); včelia materská kašička na farmaceu-
tické použitie; estery celulózy na farmaceutické 
použitie; chemické prípravky na farmaceutické 
použitie; kreozot na farmaceutické použitie; zu-
bolekárske liečivá; lieky pre humánnu medicínu; 
lieky pre veterinárnu medicínu; liečivé nápoje; 
formaldehyd na farmaceutické použitie; vazelína 
na lekárske použitie; glukóza na lekárske použi-
tie; jód na farmaceutické použitie; jodidy na far-
maceutické použitie; alkalické jodidy na farma-
ceutické použitie; hygienické vložky pre osoby 
postihnuté inkontinenciou; prípravky na čistenie 
kontaktných šošoviek; výživové vlákniny; absor-
pčné nohavičky pre osoby postihnuté inkontinen-
ciou; obrúsky napustené farmaceutickými pleťo-
vými vodami; potravinové alebo krmivové prí-
pravky so stopovými prvkami; vankúše (podlož-
ky) na dojčenie; rybia múčka na farmaceutické 
použitie; minerálne výživové doplnky; ústne vo-
dy na lekárske použitie; výživové doplnky; kost-
ný tmel na chirurgické a ortopedické použitie; 
repelenty proti hmyzu; antibiotiká; prípravky na 
zníženie chuti do jedla na lekárske použitie; van-
kúšiky na otlaky (náplasti); medicinálne príprav-
ky na podporu rastu vlasov; steroidy; prípravky 
na intímnu hygienu na lekárske použitie; lubri-
kačné gély; prípravky z aloy pravej na farmaceu-
tické použitie; prípravky na tlmenie sexuálnej ak-
tivity; detské plienky; detské plienkové nohavič-
ky; liečivé prípravky na vyplachovanie očí; tab-
letky na potlačenie chuti do jedla; tabletky na chud-
nutie; samoopaľovacie tabletky; antioxidačné tab-
letky; bielkovinové výživové doplnky; výživové 
doplnky z ľanových semien; výživové doplnky  
z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných 
klíčkov; výživové doplnky z kvasníc; včelia ma-
terská kašička (výživový doplnok); propolis na  
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farmaceutické použitie; propolisové výživové do-
plnky; peľové výživové doplnky; enzýmové vý-
živové doplnky; glukózové výživové doplnky; 
lecitínové výživové doplnky; kazeínové výživové 
doplnky; proteínové výživové doplnky; alkoholy 
na farmaceutické použitie; dezinfekčné príprav-
ky; prípravky na liečbu akné; vatové tyčinky na 
lekárske použitie; potraviny pre batoľatá; sušené 
mlieko pre dojčatá; rastlinné výťažky na farma-
ceutické použitie; farmaceutické prípravky; by-
linkové výťažky na lekárske použitie; imunosti-
mulátory; naplnené injekčné striekačky na lekár-
ske použitie; liečivé prípravky na čistenie zubov; 
prípravky na odstraňovanie vší; šampóny proti 
všiam; insekticídne šampóny pre zvieratá; anti-
bakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; 
šampóny s liečivými účinkami; toaletné príprav-
ky s liečivými účinkami; vlasové vody s liečivý-
mi účinkami; dezinfekčné mydlá; mydlá s lieči-
vými účinkami. 
8 - Nožnice na strihanie fúzov a brady; nožnice; 
pinzety (klieštiky); kliešte na nechty; pedikúrové 
súpravy; pilníky na nechty; kliešte; pinzety; leš-
tičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); 
nožnice na strihanie vlasov (elektrické alebo ne-
elektrické); kliešte na nechty (elektrické alebo 
neelektrické); manikúrové súpravy; klieštiky na 
očné riasy; papierové pilníky na nechty; plastové 
príbory; detské príbory. 
9 - Kalibračné krúžky; hasiace prístroje; stroje na 
váženie; mostové váhy; laboratórne misky; skú-
mavky; váhy; sklené odmerky; šošovky (optika); 
okuliarové šošovky; pipety; merače tlaku (tlako-
mery); ukazovatele tlaku; chrániče zubov; sacha-
rimetre (cukromery); kontaktné šošovky; chráni-
če zubov na športovanie. 
10 - Chirurgické svorky; ihly na lekárske použi-
tie; chirurgické šijacie ihly; nepremokavé plachty 
na postele; plachty pre osoby postihnuté inkonti-
nenciou; pomôcky pri dojčení; krúžky na prere-
závanie zubov; podporné bandáže (ortopedické); 
chirurgické dlahy; elastické obväzy; galvanické 
pásy na lekárske použitie; toaletné misy (pos-
teľné); misky na lekárske použitie; detské fľaše; 
chirurgické nože; skalpely; zdravotná obuv; or-
topedické vložky do topánok; rukavice na lekár-
ske použitie; zariadenia na výplachy a vymýva-
nie telesných dutín; tehotenské pásy; ortopedické 
pásy; ortopedická obuv; chirurgické nožnice; no-
že na odstraňovanie kurieho oka; odmerky na 
lieky; škrabky na čistenie jazyka; špáradlá na čis-
tenie uší; lancety; zubárske zrkadlá; náprstky 
(chrániče na prsty) na lekárske použitie; termofo-
ry na lekárske použitie; rádiologické clony na le-
kárske použitie; fľaštičky na podávanie kvapiek 
na lekárske použitie; podbruškové vatované och-
ranné vložky; inhalátory; injekčné striekačky na 
lekárske použitie; UV-lampy na lekárske použi-
tie; nádoby na moč; nádobky na podávanie lie-
kov; nádoby, kazety na lekárske nástroje; chráni-
če sluchu; chrániče na barly; kondómy, prezerva-
tívy; krvné tlakomery; maternicové irigátory; va-
ginálne irigátory; stetoskopy; cumle pre dojčatá; 
podporné vložky na ploché nohy; podporné ob-
väzy; chirurgické šijacie materiály; umelé oči; 
elastické pančuchy na chirurgické použitie; pan-
čuchy na kŕčové žily; uzávery na detské fľaše; 
cumle na detské fľaše; ortopedické vložky; elek- 
 

trické pásy na lekárske použitie; antikoncepčné 
prostriedky (nechemické); lekárske teplomery; rúš-
ka (pre nemocničný personál); sadrové obväzy na 
ortopedické použitie; chirurgické plachty; chirur-
gické implantáty zo syntetických materiálov; 
podporné bandáže; prístroje na meranie pulzu; 
zátky do uší; lekárske nalepovacie teplomery; 
prístroje na liečbu akné; hrebene na vyčesávanie 
vší; sťahovacie oblečenie; nosové odsávačky; 
chrániče zubov na stomatologické použitie; men-
štruačné poháriky; zariadenia na testovanie DNA 
a RNA na lekárske použitie; protireumatické ná-
ramky; protireumatické prstene. 
16 - Odličovacie papierové obrúsky; papierové ser-
vítky; papierové utierky; papierové utierky na 
tvár. 
21 - Sklené ampulky (nádoby); kefky na nechty; 
hrebene; zubné kefky; odličovacie pomôcky; 
kefky na očné riasy. 
30 - Cestoviny; aníz (semená); badián; 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); škorica (korenina); karí (korenie); príp-
ravky z obilnín; žuvačky; čaj; čokoláda; marci-
pán; klinčeky (korenie); chuťové prísady; cukro-
vinky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
príchute do potravín (okrem éterických esencií  
a esenciálnych olejov); kurkuma (potravina); prí-
rodné sladidlá; korenie; nové korenie; múka; fa-
zuľová múka; kukuričná múka; horčicová múč-
ka; jačmenná múka; sójová múka; pšeničná múka 
(výražková); škrob (potraviny); keksy; prášok do 
pečiva; cestá na koláče; ďumbier (korenie); krú-
py (potraviny); mliečne kakaové nápoje; mliečne 
kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mle-
tá kukurica; pražená kukurica; med; lúpaný jač-
meň; muškátové orechy; mletý jačmeň; pastilky 
(cukrovinky); sušienky; pečivo (rožky); paprika 
(koreniny); čierne korenie; zemiaková múčka (pot-
raviny); pudingy; ryža; šafran (korenie); pšeničná 
krupica; špagety; vanilkové príchute; zvitky (ces-
toviny); mandľové cukrovinky; arašidové cukro-
vinky; potravinárske príchute okrem esenciál-
nych olejov; aromatické prísady do nápojov (ok-
rem esenciálnych olejov); mletý ovos; lúpaný 
ovos; ovsené potraviny; ovsené vločky; ovsený 
výražok (múka); kakaové nápoje; čokoládové 
nápoje; kávové náhradky; obilninové vločky; kus-
kus (krupica); slané pečivo (krekery); müsli; ry-
žové koláče; čajové nápoje; strúhanka; mäsové 
šťavy; pasta zo sójových bôbov (chuťové prísa-
dy); obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; in-
stantná kukuričná kaša (s vodou alebo s mlie-
kom); kukuričná krupica; práškové droždie; ce-
reálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; 
omáčky na cestoviny; cereálne tyčinky; cestá na 
jedlá; orechy v čokoláde; mliečna ryžová kaša; 
mleté orechy; čokoládové nátierky; čokoládovo-
orieškové nátierky; agávový sirup (prírodné sla-
didlo); spracované semená používané ako kore-
niny; sezamové semená (koreniny). 
32 - Ovocné džúsy; vody (nápoje); limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); paradajkový džús (ná-
poj); nealkoholické nápoje; ovocné nektáre; mi- 
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xované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealko-
holické nápoje s aloou pravou; ryžové nápoje, nie 
náhradky mlieka. 
44 - Salóny krásy; nemocnice (služby); zdravot-
nícka starostlivosť; lekárske služby; veterinárna 
pomoc; lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); prenájom lekárskeho vybavenia; zdra-
votné strediská; alternatívna medicína; zdravotné 
poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne 
postihnuté osoby. 

(540) 

  
(591) modrá, zelená, biela, sivá 
(731) BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2531-2017 
(220) 23.10.2017 

 11 (511) 3, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 30, 32, 44 
(511) 3 - Mandľový olej; mandľové mydlo; mydlá; koz-

metické prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie; 
rúže; vatové tyčinky na kozmetické použitie; 
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); bie-
liace krémy na pokožku; bieliace prípravky na 
kožu; ústne vody (nie na lekárske použitie); laky 
na nechty; prípravky na líčenie; vlasové vody; 
esenciálne oleje z cédrového dreva; farby na vla-
sy; farebné tónovače na vlasy; prípravky na vla-
sovú onduláciu; umelé mihalnice; kozmetické 
prípravky na mihalnice; citrónové esenciálne oleje; 
kolínske vody; kozmetické prípravky pre zviera-
tá; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; 
vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruz-
ky; kozmetické krémy; odličovacie prípravky; 
prípravky na čistenie zubov; odfarbovače; odla-
kovače; levanduľová voda; voňavky; toaletné vo-
dy; depilačné prípravky; epilačné prípravky; de-
pilačný vosk; éterické esencie; esenciálne oleje; 
esenciálne (éterické) oleje; výťažky z kvetov (par-
fuméria); líčidlá; čistiace prípravky; základné zlož-
ky kvetinových parfumov; vazelína na kozmetic-
ké použitie; oleje na kozmetické použitie; jazmí-
nový olej; levanduľový olej; voňavkárske oleje; 
ružový olej; oleje na toaletné použitie; kozmetic-
ké pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; mäto-
vé výťažky (esenciálne oleje); mäta na voňavkár-
ske použitie; kozmetické prípravky na obočie; 
šampóny; parfumy; umelé nechty; prípravky na 
ošetrovanie nechtov; voňavkárske výrobky; koz-
metické prípravky na starostlivosť o pleť; mydlá 
proti poteniu nôh; pemza; pomády na kozmetické 
použitie; púder (kozmetika); prípravky na hole-
nie; dezodoračné mydlá; ceruzky na obočie; anti-
perspiranty (kozmetické výrobky); mydlá proti 
poteniu; mandľové mlieko na kozmetické použi-
tie; kozmetické prípravky na opaľovanie; aroma-
tické látky (esenciálne oleje); soli do kúpeľa nie 
na lekárske použitie; kozmetické prípravky na 
zoštíhlenie; lepidlá na nalepovanie umelých mi- 
 

 halníc; dezodoranty (parfuméria); bieliace príp-
ravky na kozmetické použitie; prípravky na čis-
tenie umelých chrupov; šampóny pre zvieratá 
chované v domácnosti (neliečivé toaletné príp-
ravky); obrúsky napustené pleťovými vodami; 
leštiace prípravky na zubné protézy; kozmetické 
lepidlá; vody po holení; laky na vlasy; špirály na 
riasy, maskary; spreje na osvieženie dychu; gély 
na bielenie zubov; dezodoranty pre zvieratá cho-
vané v domácnosti; umývacie prípravky na osob-
nú hygienu; prípravky z aloy pravej na kozme-
tické použitie; masážne gély (nie na lekárske po-
užitie); lesky na pery; balzamy (nie na lekárske 
použitie); suché šampóny; ozdobné nálepky na 
nechty; ochranné prípravky na opaľovanie; príp-
ravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); vla-
sové kondicionéry; obrúsky napustené odličova-
cími prípravkami; kolagénové prípravky na koz-
metické použitie; pásiky na bielenie zubov; ne-
liečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; 
bylinkové výťažky na kozmetické použitie; odla-
kovače na nechty; šampóny pre zvieratá (nelieči-
vé hygienické prípravky); očné výplachové roz-
toky, nie na lekárske použitie; vaginálne výpla-
chové roztoky na osobnú hygienu alebo dezodo-
ráciu. 
5 - Zubné abrazíva; lepidlá na zubné protézy; 
bielkovinové potraviny na lekárske použitie; biel-
kovinové prípravky na lekárske použitie; alkohol 
na lekárske použitie; aldehydy na farmaceutické 
použitie; škrob na diétne alebo farmaceutické 
použitie; anestetiká; náplasti; angosturová kôra 
na lekárske použitie; čaj proti astme; masti proti 
omrzliny na farmaceutické použitie; prípravky 
proti hemoroidom; antiseptické prípravky; anti-
septická vata; antidiuretiká (lieky na znižovanie 
tvorby moču); tyčinky na liečbu bradavíc; bakte-
riologické prípravky na lekárske a zverolekárske 
použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zve-
rolekárske použitie; náplasti na kurie oká; prí-
pravky do kúpeľa na lekárske použitie; soli do 
minerálnych kúpeľov; morská voda do kúpeľa na 
lekárske použitie; balzamovacie prípravky na le-
kárske použitie; ovínadlá; balzamy na lekárske 
použitie; bizmutové prípravky na farmaceutické 
použitie; insekticídy; živočíšne uhlie na farmace-
utické použitie; liečivé cukríky; prípravky na 
ošetrenie popálenín; katechu (indická akácia) na 
farmaceutické použitie; prípravky na otlaky; ka-
lomel (chlorid ortutnatý) (fungicídy); sirupy na 
farmaceutické použitie; liekové kapsuly; farma-
ceutické prípravky; obklady (teplé zábaly); pásy 
na prichytenie hygienických vložiek; vata na le-
kárske použitie; cupanina na farmaceutické pou-
žitie; prípravky na umývanie psov (insekticídy); 
repelenty pre psov; chemickofarmaceutické prí-
pravky; chloralhydrát na farmaceutické použitie; 
zubné cementy; protiparazitické obojky pre zvie-
ratá; roztoky na vyplachovanie očí; tlakové ob-
väzy; vitamínové prípravky; liečivá na zmierne-
nie zápchy; roztoky na kontaktné šošovky; che-
mické antikoncepčné prípravky; liečivá na kurie 
oká; vata na lekárske použitie; farmaceutické 
prípravky na spáleniny od slnka; kaustické ce-
ruzky; hemostatické tyčinky; vakcíny; zápary na 
farmaceutické použitie; zubné laky; zubné tmely; 
obväzový materiál; preháňadlá; dezinfekčné príp-
ravky na hygienické použitie; chlieb pre diabeti- 
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kov na lekárske použitie; digestíva na farmaceu-
tické použitie; analgetiká; dávkovači liekov (pl-
né); oxid horečnatý (magnézia) na farmaceutické 
použitie; tinktúry (farmaceutické prípravky); ho-
jivé hubky; estery na farmaceutické použitie; éte-
ry na farmaceutické použitie; chirurgické obvä-
zy; eukalyptol na farmaceutické použitie; euka-
lyptus na farmaceutické použitie; preháňadlá; 
múka na farmaceutické použitie; sušené mlieko 
pre dojčatá; antipyretiká (lieky na znižovanie te-
lesnej teploty); fenikel na lekárske použitie; lie-
čivé čaje; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; 
guajakol na farmaceutické použitie; antelmintiká 
(prípravky proti hlístam); obväzová gáza; laxatí-
va; gencián na farmaceutické použitie; germicídy 
(dezinfekčné prípravky); guma na lekárske po-
užitie; ľanové semená na farmaceutické použitie; 
chemické prípravky na diagnostikovanie tehot-
nosti; absorpčná vata; sladké drievko na farma-
ceutické použitie; mliečne fermenty na farmaceu-
tické použitie; prípravky na umývanie zvierat 
(insekticídy); ľanová múčka na farmaceutické po-
užitie; roztoky na farmaceutické použitie; mlieč-
ny cukor na farmaceutické použitie; laktóza na 
farmaceutické použitie; lupulín na farmaceutické 
použitie; mentol na farmaceutické použitie; slad 
na farmaceutické použitie; masti na lekárske po-
užitie; séra; výživné látky pre mikroorganizmy; 
pastilky na farmaceutické použitie; horčica na 
farmaceutické použitie; masti na farmaceutické 
použitie; opiáty; hygienické tampóny; menštru-
ačné tampóny; menštruačné vložky; hygienické 
obrúsky; fenol na farmaceutické použitie; príp-
ravky proti parazitom; farmaceutické prípravky 
na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje na lekár-
ske použitie; farmaceutické prípravky proti lupi-
nám; pepsíny na farmaceutické použitie; prenos-
né lekárničky (plné); fosfáty na farmaceutické 
použitie; lieky proti poteniu nôh; rebarborové ko-
rene na farmaceutické použitie; posilňujúce príp-
ravky (toniká); oxidodusičňan bizmutitý na far-
maceutické použitie; sedatíva (utišujúce pros-
triedky); sedatíva; uspávacie prípravky; sterili-
začné prípravky; styptiká (prípravky na zastave-
nie krvácania); cukor na lekárske použitie; sulfo-
namidy (liečivá); čapíky; vínny kameň na farma-
ceutické použitie; terpentínový olej na farmaceu-
tické použitie; prípravky proti poteniu; zverole-
kárske prípravky; vezikanty (pľuzgierotvorné 
látky); octany na farmaceutické použitie; kyseli-
ny na farmaceutické použitie; diétne potraviny na 
lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; octan 
hlinitý na farmaceutické použitie; mandľové 
mlieko na farmaceutické použitie; masti na sl-
nečné popáleniny; liečivé kúpeľové soli; bróm na 
farmaceutické použitie; diétne nápoje na lekárske 
použitie; vložky na ochranu bielizne (hygienické 
potreby); včelia materská kašička na farmaceu-
tické použitie; estery celulózy na farmaceutické 
použitie; chemické prípravky na farmaceutické 
použitie; kreozot na farmaceutické použitie; zu-
bolekárske liečivá; lieky pre humánnu medicínu; 
lieky pre veterinárnu medicínu; liečivé nápoje; 
formaldehyd na farmaceutické použitie; vazelína 
na lekárske použitie; glukóza na lekárske použi-
tie; jód na farmaceutické použitie; jodidy na far-
maceutické použitie; alkalické jodidy na farma-
ceutické použitie; hygienické vložky pre osoby  
 

postihnuté inkontinenciou; prípravky na čistenie 
kontaktných šošoviek; výživové vlákniny; absor-
pčné nohavičky pre osoby postihnuté inkontinen-
ciou; obrúsky napustené farmaceutickými pleťo-
vými vodami; potravinové alebo krmivové príp-
ravky so stopovými prvkami; vankúše (podlož-
ky) na dojčenie; rybia múčka na farmaceutické 
použitie; minerálne výživové doplnky; ústne vo-
dy na lekárske použitie; výživové doplnky; kost-
ný tmel na chirurgické a ortopedické použitie; 
repelenty proti hmyzu; antibiotiká; prípravky na 
zníženie chuti do jedla na lekárske použitie; van-
kúšiky na otlaky (náplasti); medicinálne príprav-
ky na podporu rastu vlasov; steroidy; prípravky 
na intímnu hygienu na lekárske použitie; lubri-
kačné gély; prípravky z aloy pravej na farmaceu-
tické použitie; prípravky na tlmenie sexuálnej ak-
tivity; detské plienky; detské plienkové nohavič-
ky; liečivé prípravky na vyplachovanie očí; tab-
letky na potlačenie chuti do jedla; tabletky na 
chudnutie; samoopaľovacie tabletky; antioxidač-
né tabletky; bielkovinové výživové doplnky; vý-
živové doplnky z ľanových semien; výživové do-
plnky z ľanového oleja; výživové doplnky z obil-
ných klíčkov; výživové doplnky z kvasníc; včelia 
materská kašička (výživový doplnok); propolis 
na farmaceutické použitie; propolisové výživové 
doplnky; peľové výživové doplnky; enzýmové 
výživové doplnky; glukózové výživové doplnky; 
lecitínové výživové doplnky; kazeínové výživové 
doplnky; proteínové výživové doplnky; alkoholy 
na farmaceutické použitie; dezinfekčné príprav-
ky; prípravky na liečbu akné; vatové tyčinky na 
lekárske použitie; potraviny pre batoľatá; sušené 
mlieko pre dojčatá; rastlinné výťažky na farma-
ceutické použitie; farmaceutické prípravky; by-
linkové výťažky na lekárske použitie; imunosti-
mulátory; naplnené injekčné striekačky na lekár-
ske použitie; liečivé prípravky na čistenie zubov; 
prípravky na odstraňovanie vší; šampóny proti 
všiam; insekticídne šampóny pre zvieratá; anti-
bakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; 
šampóny s liečivými účinkami; toaletné príprav-
ky s liečivými účinkami; vlasové vody s liečivý-
mi účinkami; dezinfekčné mydlá; mydlá s lieči-
vými účinkami. 
8 - Nožnice na strihanie fúzov a brady; nožnice; 
pinzety (klieštiky); kliešte na nechty; pedikúrové 
súpravy; pilníky na nechty; kliešte; pinzety; leš-
tičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); 
nožnice na strihanie vlasov (elektrické alebo nee-
lektrické); kliešte na nechty (elektrické alebo ne-
elektrické); manikúrové súpravy; klieštiky na oč-
né riasy; papierové pilníky na nechty; plastové 
príbory; detské príbory. 
9 - Kalibračné krúžky; hasiace prístroje; stroje na 
váženie; mostové váhy; laboratórne misky; skú-
mavky; váhy; sklené odmerky; šošovky (optika); 
okuliarové šošovky; pipety; merače tlaku (tlako-
mery); ukazovatele tlaku; chrániče zubov; sacha-
rimetre (cukromery); kontaktné šošovky; chráni-
če zubov na športovanie. 
10 - Chirurgické svorky; ihly na lekárske použi-
tie; chirurgické šijacie ihly; nepremokavé plachty 
na postele; plachty pre osoby postihnuté inkonti-
nenciou; pomôcky pri dojčení; krúžky na prere-
závanie zubov; podporné bandáže (ortopedické); 
chirurgické dlahy; elastické obväzy; galvanické  
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pásy na lekárske použitie; toaletné misy (pos-
teľné); misky na lekárske použitie; detské fľaše; 
chirurgické nože; skalpely; zdravotná obuv; or-
topedické vložky do topánok; rukavice na lekár-
ske použitie; zariadenia na výplachy a vymýva-
nie telesných dutín; tehotenské pásy; ortopedické 
pásy; ortopedická obuv; chirurgické nožnice; no-
že na odstraňovanie kurieho oka; odmerky na 
lieky; škrabky na čistenie jazyka; špáradlá na čis-
tenie uší; lancety; zubárske zrkadlá; náprstky 
(chrániče na prsty) na lekárske použitie; termofo-
ry na lekárske použitie; rádiologické clony na le-
kárske použitie; fľaštičky na podávanie kvapiek 
na lekárske použitie; podbruškové vatované och-
ranné vložky; inhalátory; injekčné striekačky na 
lekárske použitie; UV-lampy na lekárske použi-
tie; nádoby na moč; nádobky na podávanie lie-
kov; nádoby, kazety na lekárske nástroje; chráni-
če sluchu; chrániče na barly; kondómy, prezerva-
tívy; krvné tlakomery; maternicové irigátory; va-
ginálne irigátory; stetoskopy; cumle pre dojčatá; 
podporné vložky na ploché nohy; podporné ob-
väzy; chirurgické šijacie materiály; umelé oči; 
elastické pančuchy na chirurgické použitie; pan-
čuchy na kŕčové žily; uzávery na detské fľaše; 
cumle na detské fľaše; ortopedické vložky; elek-
trické pásy na lekárske použitie; antikoncepčné 
prostriedky (nechemické); lekárske teplomery; 
rúška (pre nemocničný personál); sadrové obvä-
zy na ortopedické použitie; chirurgické plachty; 
chirurgické implantáty zo syntetických materiá-
lov; podporné bandáže; prístroje na meranie pul-
zu; zátky do uší; lekárske nalepovacie teplomery; 
prístroje na liečbu akné; hrebene na vyčesávanie 
vší; sťahovacie oblečenie; nosové odsávačky; chrá-
niče zubov na stomatologické použitie; menštru-
ačné poháriky; zariadenia na testovanie DNA a RNA 
na lekárske použitie; protireumatické náramky; 
protireumatické prstene. 
16 - Odličovacie papierové obrúsky; papierové ser-
vítky; papierové utierky; papierové utierky na tvár. 
21 - Sklené ampulky (nádoby); kefky na nechty; 
hrebene; zubné kefky; odličovacie pomôcky; kef-
ky na očné riasy. 
30 - Cestoviny; aníz (semená); badián; 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); škorica (korenina); karí (korenie); príp-
ravky z obilnín; žuvačky; čaj; čokoláda; marci-
pán; klinčeky (korenie); chuťové prísady; cukro-
vinky; kukuričné vločky; kukuričné pukance; 
príchute do potravín (okrem éterických esencií  
a esenciálnych olejov); kurkuma (potravina); prí-
rodné sladidlá; korenie; nové korenie; múka; fa-
zuľová múka; kukuričná múka; horčicová múč-
ka; jačmenná múka; sójová múka; pšeničná múka 
(výražková); škrob (potraviny); keksy; prášok do 
pečiva; cestá na koláče; ďumbier (korenie); krú-
py (potraviny); mliečne kakaové nápoje; mliečne 
kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mle-
tá kukurica; pražená kukurica; med; lúpaný jač-
meň; muškátové orechy; mletý jačmeň; pastilky 
(cukrovinky); sušienky; pečivo (rožky); paprika 
(koreniny); čierne korenie; zemiaková múčka  
 

(potraviny); pudingy; ryža; šafran (korenie); pše-
ničná krupica; špagety; vanilkové príchute; zvit-
ky (cestoviny); 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); kakaové nápoje; čokoládové ná-
poje; kávové náhradky; obilninové vločky; kus-
kus (krupica); slané pečivo (krekery); müsli; ry-
žové koláče; čajové nápoje; strúhanka; mäsové 
šťavy; pasta zo sójových bôbov (chuťové prísa-
dy); obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; in-
stantná kukuričná kaša (s vodou alebo s mliekom); 
kukuričná krupica; práškové droždie; cereálne ty-
činky s vysokým obsahom proteínov; omáčky na 
cestoviny; cereálne tyčinky; cestá na jedlá; ore-
chy v čokoláde; mliečna ryžová kaša; mleté ore-
chy; čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové 
nátierky; agávový sirup (prírodné sladidlo); spra-
cované semená používané ako koreniny; seza-
mové semená (koreniny). 
32 - Ovocné džúsy; vody (nápoje); limonády; ze-
leninové džúsy (nápoje); paradajkový džús (ná-
poj); nealkoholické nápoje; ovocné nektáre; mi-
xované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealko-
holické nápoje s aloou pravou; ryžové nápoje, nie 
náhradky mlieka. 
44 - Salóny krásy; nemocnice (služby); zdravot-
nícka starostlivosť; lekárske služby; veterinárna 
pomoc; lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); prenájom lekárskeho vybavenia; zdravot-
né strediská; alternatívna medicína; zdravotné po-
radenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne 
postihnuté osoby. 

(540) 

  
(591) modrá, zelená, biela, sivá 
(731) BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2532-2017 
(220) 27.10.2017 

 11 (511) 35, 37, 42 
(511) 35 - Fotokopírovacie služby; prenájom kancelár-

skych strojov a zariadení; rozmnožovanie doku-
mentov; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; prenájom foto-
kopírovacích strojov; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informá-
cií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; op-
timalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; optimalizácia obchodovania na we-
bových stránkach; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; aktualizácia a údržba údajov v po-
čítačových databázach. 
37 - Opravy fotografických prístrojov; inštalova-
nie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácia,  
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údržba a opravy kancelárskych strojov a zariade-
ní; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inšta-
lácie a opravy poplašných systémov proti vláma-
niu; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, 
údržba a opravy strojov; inštalácie a opravy tele-
fónov; inštalácia, údržba a opravy počítačového 
hardvéru; opravy opotrebovaných alebo poško-
dených strojov; renovácie tonerov; kladenie káblov. 
42 - Požičiavanie počítačov; počítačové progra-
movanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počíta-
čového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu  
a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizaj-
nérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; ob-
novovanie počítačových databáz; údržba počíta-
čového softvéru; analýzy počítačových systé-
mov; návrh počítačových systémov; zhotovova-
nie kópií počítačových programov; prevod úda-
jov alebo dokumentov z fyzických médií na elek-
tronické médiá; tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počíta-
čových stránkach (webových stránkach); inštalá-
cia počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fy-
zický); poradenstvo v oblasti počítačových prog-
ramov; prenájom webových serverov; ochrana 
počítačov proti počítačovým vírusom; digitalizá-
cia dokumentov (skenovanie); diaľkové monito-
rovanie počítačových systémov; poradenstvo pri 
tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru 
prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo  
v oblasti informačných technológií; prenájom 
počítačových serverov (serverhosting); zálohova-
nie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elek-
tronických údajov; poskytovanie informácií o po-
čítačových technológiách a programovaní pros-
tredníctvom webových stránok; poskytovanie po-
čítačových technológií prostredníctvom internetu 
(cloud computing); externé poskytovanie služieb 
v oblasti informačných technológií; poradenstvo 
v oblasti počítačových technológií; poradenstvo 
v oblasti telekomunikačných technológií; pora-
denstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; odblo-
kovanie mobilných telefónov; monitorovanie po-
čítačových systémov na zisťovanie porúch; pora-
denstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; pora-
denstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie úda-
jov; monitorovanie počítačových systémov na zis-
tenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; 
elektronické monitorovanie osobných identifi-
kačných údajov na zistenie krádeže identity pros-
tredníctvom internetu; elektronické monitorova-
nie činnosti kreditných kariet na zistenie podvo-
dov prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(731) REVIS, s.r.o., Rudolfa Jašíka 159/10, 958 01 
Partizánske, SK; 

 
 
 
 
 
 

(210) 2538-2017 
(220) 24.10.2017 

 11 (511) 9, 15 
(511) 9 - Zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; audio-

vizuálne vyučovacie prístroje; hudobné mincové 
automaty; magnetofóny; magnetické pásky; rep-
roduktorové skrinky; gramofónové prenosky; no-
siče zvukových nahrávok; metronómy; diktafó-
ny; reproduktory, amplióny; gramofóny; rádiá; 
audiovizuálne prijímače; mikrofóny; zariadenia 
na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; 
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; gra-
mofónové ihly; televízne prijímače; elektrónky 
(rádiotechnika); videopásky; videorekordéry; ozvuč-
nice ampliónov; audiovizuálne kompaktné disky; 
optické kompaktné disky; počítačový softvér (na-
hraté počítačové programy); magnetické nosiče 
údajov; prehrávače kompaktných diskov; video-
kazety; slúchadlá; dvd prehrávače; prenosné mul-
timediálne prehrávače; počítačové softvérové ap-
likácie (sťahovateľné); elektrické a elektronické 
prístroje dodávajúce efekty hudobným nástrojom; 
zvukové rozhrania; ekvalizéry (zariadenia na úp-
ravu zvuku); reproduktory nízkych frekvencií. 
15 - Basové hudobné nástroje; kolíky na hudobné 
nástroje; klaviatúry hudobných nástrojov; hudob-
né nástroje; struny na hudobné nástroje; strunové 
hudobné nástroje; ladičky; puzdrá na hudobné 
nástroje; gitary; elektronické hudobné nástroje; 
brnkadlá; brnkadlá na strunové nástroje; kobylky 
hudobných nástrojov; nožné páky na hudobné 
nástroje; klávesy hudobných nástrojov; notové sto-
jany; hudobné syntetizátory; stojany na hudobné 
nástroje; klávesy na zvesenie na krk. 

(540) 

  
(591) čierna, zlatá 
(731) The Only Band Agency, Palisády 33, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 2607-2017 
(220) 3.11.2017 

 11 (511) 16, 28, 31, 35 
(511) 16 - Albumy; atlasy; baliaci papier; brožúry; ce-

ruzky; časopisy (periodiká); časové rozvrhy (tla-
čoviny); drevitý papier; figuríny z papierovej dr-
viny; kalendáre; kancelárske potreby okrem ná-
bytku; katalógy; knihy; komiksy; mapy; modelo-
vacie hmoty; modelovacie pasty; modelovacie 
vosky okrem dentálnych; obaly (papiernický to-
var); obálky (papiernický tovar); obrazy; papie-
rová drvina; papierové alebo lepenkové krabice; 
papiernický tovar; pastelky; pečiatky; periodiká; 
písacie potreby; plagáty; podložky na písanie; 
pohľadnice; príručky; prospekty; reklamné tabule 
z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky; ryso- 
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 vacie potreby; rysovacie súpravy; samolepky pre 
domácnosť a na kancelárske použitie; školské 
potreby (papiernický tovar); škrobové lepidlá pre 
domácnosť a na kancelárske použitie; škrobové 
obalové materiály; štetce; tlačené poukážky; tla-
čené publikácie; tlačivá (formuláre); tlačoviny; 
útržkové bloky; vzory na kopírovanie; záložky 
do kníh; zošity; zoznamy. 
28 - Atrapy, napodobeniny tovarov; autá (hrač-
ky); bublifuky; diaľkovo ovládané vozidlá (hrač-
ky); disky (športové náradie); dróny (hračky); fi-
gúrky (hračky); gyroskopy a letové stabilizátory 
do modelov lietadiel; hracie lopty; hračkárske 
modely; chrániče na lakte (športové potreby); kl-
záky (rogalá); lietajúce taniere (hračky); modely 
automobilov; navijaky na šarkanov; ochranné 
vypchávky (časti športových úborov); ovládače 
hračiek; ovládače hracích konzol; ozdoby alebo 
darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; pišto-
le (hračky); plachetnice (malé); plyšové hračky; 
prístroje na hry; pukačky v tvare cukríkov; roboti 
(hračky); siete (športové potreby); skladacie mo-
dely (hračky); spoločenské hry; stavebnice; sta-
vebnicové kocky (hračky); šarkany; terče; vozid-
lá (hračky); vreckové hry s LCD displejom. 
31 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); informácie o možnostiach zábavy; me-
ranie času na športových podujatiach; online vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie športových súťaží; praktický vý-
cvik (ukážky); školenia; tábory na športové sú-
stredenia; vydávanie kníh; výchovno-zábavné klu-
bové služby; vzdelávanie; zábava. 
35 - Dražby; dohodovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom 
a vývozom; komerčné informačné kancelárie; 
marketing; marketingový prieskum; obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; ob-
chodný manažment pre športovcov; online pos-
kytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; optimalizácia obchodo-
vania na webových stránkach; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; plánovanie 
stretnutí (kancelárske práce); platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; podpora predaja (pre 
tretie osoby); poradenstvo pri organizovaní ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; pred-
vádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; prieskum 
verejnej mienky; reklama; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); služby porovnávania cien; sprá-
va spotrebiteľských vernostných programov; 
subdodávateľské služby (obchodné služby); vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); vyhľadávanie sponzorov; zásielkové re-
klamné služby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; zostavovanie štatistík; zostavovanie zoz-
namov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely. 
 
 
 
 

(540) 

  
(731) Kumorovitzová Jana, Okružná 479/28, 059 21 Svit, 

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

 
 

(210) 2620-2017 
(220) 3.11.2017 

 11 (511) 5, 35, 44 
(511) 5 - Potraviny pre dojčatá; sušené mlieko pre doj-

čatá; potraviny pre batoľatá. 
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravot-
níckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; 
správa spotrebiteľských vernostných programov. 
44 - Farmaceutické poradenstvo; zdravotnícka 
starostlivosť; lekárnické služby (príprava predpí-
saných liekov); ošetrovateľské služby; opatrova-
teľské ústavy; lekárske služby; masáže; nemoc-
nice (služby); služby chiropraktikov; salóny krá-
sy; verejné kúpele (na hygienické účely); zdra-
votné strediská (služby); zotavovne pre rekonva-
lescentov; služby optikov; sanatóriá; veterinárna 
pomoc; zubné lekárstvo; sociálne útulky (hospi-
ce);manikúra; služby pôrodných asistentiek; plas-
tická chirurgia; psychologické služby; umelé oplod-
ňovanie; telemedicínske služby; tetovanie; služby 
vizážistov; terapeutické služby; alternatívna me-
dicína; zotavovne. 

(540) Dr.Max – ste v dobrých rukách 
(731) MIRAKL, a.s., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Ko-

šice-Juh, SK; 
(740) Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2624-2017 
(220) 6.11.2017 

 11 (511) 29, 32, 33 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina, zverina; mäsové výťažky; 

konzervované, sušené a tepelne spracované ovo-
cie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; marmelá-
dy; kompóty; ovocné pretlaky (spracované ovo-
cie); vajcia; mlieko a mliečne výrobky. 
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) biela, modrá C92 M54 Y42 K32 
(731) Barnáková Zuzana, Ing., Ludvika van Beethove-

na 5649/21, 917 08 Trnava 8, SK; 
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(210) 2626-2017 
(220) 6.11.2017 

 11 (511) 30, 32, 43 
(511) 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; mätové cukríky; cukrí-
ky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; nepraže-
ná káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); 
zákusky, koláče; škorica (korenina); kapary; ka-
ramelky (cukríky); karí (korenie); prípravky z obil-
nín; žuvačky; cigória (kávová náhradka); čaj; čo-
koláda; marcipán; klinčeky (korenie); chuťové 
prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; kuku-
ričné vločky; kukuričné pukance; stužovače šľa-
hačky; smotanové zmrzliny; palacinky; príchute 
do potravín (okrem éterických esencií a esenciál-
nych olejov); kuchynská soľ; zahusťovacie príp-
ravky na varenie; kurkuma (potravina); prírodné 
sladidlá; korenie; perníky, medovníky; nové ko-
renie; múka; fazuľová múka; kukuričná múka; 
horčicová múčka; jačmenná múka; sójová múka; 
pšeničná múka (výražková); škrob (potraviny); 
fondán (cukrovinky); keksy; cukor; cukrárske 
aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); 
prášok do pečiva; cestá na koláče; ďumbier (ko-
renie); prísady do zmrzlín (spojivá); ľad (prírod-
ný alebo umelý); ľad do nápojov; glukóza na prí-
pravu jedál; glutén (potraviny); krúpy (potraviny); 
ocot; kečup; mliečne kakaové nápoje; mliečne 
kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; kvá-
sok; droždie; spojivá do údenín; mandľové pu-
sinky (jemné pečivo); makaróny; mletá kukurica; 
pražená kukurica; chlieb; maltóza; melasa; mela-
sový sirup; cukrárenská mäta; med; lúpaný jač-
meň; horčica; muškátové orechy; rezance; plnené 
koláče; mletý jačmeň; sendviče; pastilky (cukro-
vinky); jemné pečivárske výrobky; pečivo (rož-
ky); paprika (koreniny); pizza; čierne korenie; 
zemiaková múčka (potraviny); pudingy; pralin-
ky; ravioly; sladké drievko (cukrovinky); ryža; 
šafran (korenie); ságo; omáčky (chuťové prísady); 
zelerová soľ; pšeničná krupica; šerbety (zmrzli-
nové nápoje); špagety; tapioka; tapioková múka 
(potraviny); torty; vanilkové príchute; vanilín 
(vanilková náhradka); zvitky (cestoviny); pečivo 
s mäsovou náplňou; paštéty zapekané v ceste; 
prípravky na zjemňovanie mäsa na domáce po-
užitie; zmrzliny; prášky na výrobu zmrzlín; man-
dľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; potra-
vinárske príchute okrem esenciálnych olejov; 
aromatické prísady do nápojov (okrem esenciál-
nych olejov); mletý ovos; lúpaný ovos; ovsené 
potraviny; ovsené vločky; ovsený výražok (mú-
ka); tyčinky so sladkým drievkom (cukrovinky); 
pivný ocot; kávové nápoje; kakaové nápoje; čo-
koládové nápoje; kávové náhradky; kandis (na 
povrch cukroviniek); obilninové vločky; mariná-
da (chuťové prísady); kuskus (krupica); sladové 
výťažky (potraviny); slad (potraviny); propolis; 
pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); 
včelia kašička (požívatiny); morská voda na prí-
pravu jedál; suší; paradajková omáčka; majoné-
zy; slané pečivo (krekery); anglický krém; ovoc-
né želé (cukrovinky); müsli; ryžové koláče; sójo- 
 

 vá omáčka; jogurty mrazené (mrazené potravi-
ny); 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 ale-
bo s mliekom); kukuričná krupica; práškové drož-
die; sóda bikarbóna na prípravu jedál; konzervo-
vané záhradné bylinky (chuťové prísady); jedlá  
z rezancov; polevy na koláče; čokoládové peny; 
penové zákusky (cukrovinky); ovocné omáčky; 
marinády; syrové sendviče (cheeseburgers); pes-
to (bazalková omáčka); polevy na šunku; ľanové 
semená na prípravu jedál (koreniny); obilné klíč-
ky (potraviny); cereálne tyčinky s vysokým ob-
sahom proteínov; vínny kameň na prípravu jedál; 
gluténové prísady na kuchárske použitie; omáčky 
na cestoviny; 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 ho-
vädzím mäsom (bibimbap); onigiri (japonské ry-
žové jedlo); instantná ryža; hotdogy (teplé párky 
v rožku); ľadové kocky (konzumné); spracované 
semená používané ako koreniny; sezamové se-
mená (koreniny); zelenina v štipľavom náleve. 
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďum-
bierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivná 
mladinka; nealkoholické ovocné nápoje; srvátko-
vé nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute 
na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na vý-
robu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výro-
bu sýtenej vody; lítiová voda; minerálne vody 
(nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; 
sódová voda (sifón); stolové vody; mušty; limo-
nády; chmeľové výťažky na výrobu piva; zeleni-
nové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; 
prípravky na výrobu likérov; sladina (výluh sla-
du); hroznový mušt (nekvasený); orgeada (neal-
koholický 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- 
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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. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednáv-
ku (ketering); domovy dôchodcov; kaviarne; sa-
moobslužné jedálne; poskytovanie pozemkov pre 
kempingy; závodné jedálne; prenájom prechod-
ného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; 
hotelierske služby; detské jasle; reštauračné (stra-
vovacie) služby; rezervácie ubytovania v penzió-
noch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackba-
ry); ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); práz-
dninové tábory (ubytovacie služby); prenájom 
prenosných stavieb; rezervácie prechodného uby-
tovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, 
stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom 
prednáškových sál; požičiavanie turistických sta-
nov; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; 
prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom 
osvetľovacích zariadení; ozdobné vyrezávanie 
ovocia a zeleniny; recepčné služby pre dočasné 
ubytovanie (správa príchodov a odchodov); reš-
taurácie s japonskou kuchyňou (washoku). 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, zelená 
(731) Bistro Soho, s.r.o., Nám. hraničiarov 35, 851 03 

Bratislava, SK; 
(740) Cottyn Cúth s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2627-2017 
(220) 6.11.2017 

 11 (511) 17 
(511) 17 - Tepelné izolátory; izolačné materiály. 
(540) 

  
(591) modrá, červená 
(731) Slovizol, s.r.o., Jelenecká 3, 949 01 Nitra, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 2631-2017 
(220) 7.11.2017 

 11 (511) 13, 16, 28, 35 
(511) 13 - Strelné zbrane; plynové zbrane na slzotvor-

ný plyn; nábojnice; pušky; hlavne pušiek; náboje; 
sumky (puzdrá na náboje); lovecké zbrane; mu-
nícia, strelivo; závery strelných zbraní; puzdrá na 
pušky; pažby; munícia do strelných zbraní; pišto-
le; revolvery; podstavce pod strelné zbrane; za-
meriavacie zariadenia na strelné zbrane okrem 
ďalekohľadov; vzduchové pištole (zbrane); tlmi-
če na zbrane; spreje na osobnú obranu; krátke 
strelné zbrane; signálne pištole; airsoft zbrane; paint-
ball zbrane; airsoft munícia; paintball munícia. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; brožúry; katalógy; tlačené rekla-
mné a informačné materiály. 
28 - Hračky; terče; pištole (hračky); atrapy, na-
podobeniny tovarov; vzduchové pištole (hračky); 
paintballové pištole (športové potreby); náboje 
do paintballových zbrani (športové potreby); 
elektronické terče; airsoft pištole (športové po-
treby); paintball pištole (športové potreby); nábo-
je do airsoft pištolí (športové potreby); náboje do 
paintball pištolí (športové potreby); 
35 - Online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; online poskytovanie priestoru pre nákupcov 
a predajcov tovarov a služieb. 

(540) 

  
 

(731) Žitňanová Helena, Javornícka 6168/13, 974 11 
Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2632-2017 
(220) 7.11.2017 

 11 (511) 13, 16, 28, 35 
(511) 13 - Strelné zbrane; plynové zbrane na slzotvor-

ný plyn; nábojnice; pušky; hlavne pušiek; náboje; 
sumky (puzdrá na náboje); lovecké zbrane; mu-
nícia, strelivo; závery strelných zbraní; puzdrá na 
pušky; pažby; munícia do strelných zbraní; pišto-
le; revolvery; podstavce pod strelné zbrane; za-
meriavacie zariadenia na strelné zbrane okrem 
ďalekohľadov; vzduchové pištole (zbrane); tlmiče na 
zbrane; spreje na osobnú obranu; krátke strelné 
zbrane; signálne pištole; airsoft zbrane; paintball 
zbrane; airsoft munícia; paintball munícia. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; brožúry; katalógy; tlačené reklam-
né a informačné materiály. 
28 - Hračky; terče; pištole (hračky); atrapy, na-
podobeniny tovarov; vzduchové pištole (hračky); 
paintballové pištole (športové potreby); náboje do 
paintballových zbrani (športové potreby); elek-
tronické terče; airsoft pištole (športové potreby); 
paintball pištole (športové potreby); náboje do 
airsoft pištolí (športové potreby); náboje do pain-
tball pištolí (športové potreby); 
35 - Online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; online poskytovanie priestoru pre nákupcov 
a predajcov tovarov a služieb. 
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(540) 

  
 

(731) Žitňanová Helena, Javornícka 6168/13, 974 11 
Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2643-2017 
(220) 9.11.2017 

 11 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Telocvičné a športové potreby. 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 28 tohto zoznamu. 
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzde-
lávanie; zábava. 

(540) 

  
 

(591) sivá, oranžová, biela 
(731) Janský Roland, JUDr., Záhradná 157/5, 979 01 

Čerenčany, SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
  235-2014 246174 
2577-2015 246116 
  190-2016 246117 
  192-2016 246118 
  289-2016 246119 
  290-2016 246120 
1870-2016 246121 
2103-2016 246122 
2104-2016 246123 
2302-2016 246237 
2306-2016 246304 
2336-2016 246124 
2345-2016 246125 
2379-2016 246126 
2386-2016 246127 
2515-2016 246305 
2540-2016 246128 
2621-2016 246129 
2623-2016 246130 
2711-2016 246308 
5393-2016 246131 
5448-2016 246132 
5513-2016 246133 
    35-2017 246134 
    55-2017 246135 
    72-2017 246137 
    73-2017 246138 
    91-2017 246139 
  161-2017 246140 
  163-2017 246141 
  176-2017 246142 
  197-2017 246143 
  199-2017 246144 
  203-2017 246145 
  207-2017 246146 
  223-2017 246147 
  255-2017 246148 
  279-2017 246149 
  282-2017 246150 
  283-2017 246151 
  290-2017 246152 
  291-2017 246153 
  296-2017 246154 
  321-2017 246155 
  328-2017 246156 
  337-2017 246157 
  348-2017 246158 

356-2017 246159 
365-2017 246160 
372-2017 246311 
373-2017 246312 
383-2017 246161 
384-2017 246162 
390-2017 246163 
391-2017 246164 
398-2017 246165 
400-2017 246166 
409-2017 246167 
445-2017 246168 
447-2017 246313 
452-2017 246169 
454-2017 246170 
455-2017 246171 
459-2017 246172 
460-2017 246243 
491-2017 246173 
497-2017 246310 
498-2017 246178 
500-2017 246179 
508-2017 246180 
509-2017 246181 
510-2017 246182 
511-2017 246183 
515-2017 246184 
527-2017 246241 
535-2017 246188 
542-2017 246185 
551-2017 246186 
557-2017 246187 
559-2017 246189 
572-2017 246190 
574-2017 246191 
576-2017 246192 
577-2017 246193 
585-2017 246194 
589-2017 246195 
600-2017 246196 
611-2017 246197 
615-2017 246198 
617-2017 246309 
619-2017 246199 
637-2017 246200 
641-2017 246201 
648-2017 246202 

649-2017 246203 
683-2017 246204 
684-2017 246205 
687-2017 246206 
690-2017 246207 
693-2017 246208 
695-2017 246209 
697-2017 246210 
699-2017 246211 
704-2017 246212 
723-2017 246213 
724-2017 246214 
726-2017 246215 
735-2017 246216 
736-2017 246217 
737-2017 246218 
738-2017 246242 
741-2017 246219 
753-2017 246220 
756-2017 246221 
781-2017 246222 
786-2017 246226 
787-2017 246227 
792-2017 246233 
794-2017 246234 
795-2017 246235 
801-2017 246228 
802-2017 246223 
804-2017 246229 
805-2017 246230 
808-2017 246224 
812-2017 246225 
813-2017 246231 
814-2017 246232 
815-2017 246244 
820-2017 246245 
842-2017 246246 
866-2017 246247 
867-2017 246248 
868-2017 246249 
869-2017 246250 
871-2017 246251 
873-2017 246252 
909-2017 246253 
919-2017 246254 
933-2017 246255 
935-2017 246256 

  937-2017 246257 
  938-2017 246258 
  939-2017 246259 
  940-2017 246260 
  995-2017 246261 
  996-2017 246262 
1004-2017 246263 
1010-2017 246264 
1016-2017 246265 
1018-2017 246266 
1023-2017 246267 
1024-2017 246268 
1043-2017 246269 
1047-2017 246270 
1049-2017 246271 
1055-2017 246272 
1061-2017 246273 
1062-2017 246274 
1063-2017 246275 
1075-2017 246276 
1081-2017 246277 
1101-2017 246278 
1104-2017 246279 
1107-2017 246280 
1108-2017 246281 
1110-2017 246282 
1113-2017 246283 
1114-2017 246284 
1115-2017 246285 
1116-2017 246286 
1117-2017 246287 
1119-2017 246288 
1131-2017 246289 
1133-2017 246290 
1134-2017 246291 
1146-2017 246292 
1204-2017 246293 
1208-2017 246294 
1209-2017 246295 
1224-2017 246296 
1225-2017 246297 
1227-2017 246298 
1228-2017 246299 
1229-2017 246300 
1234-2017 246301 
1235-2017 246302 
1242-2017 246303 

 
 

(111) 246116 
(151) 21.11.2017 
(180) 18.12.2025 
(210) 2577-2015 
(220) 18.12.2015 
(442) 2.8.2017 
(732) Aldobec technologies, s. r. o., Osuského 44, 851 03 

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

 
 
 
 
 

(111) 246117 
(151) 21.11.2017 
(180) 1.2.2026 
(210) 190-2016 
(220) 1.2.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) CET 21 spol. s r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 246118 
(151) 21.11.2017 
(180) 1.2.2026 
(210) 192-2016 
(220) 1.2.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) CET 21 spol. s r.o., Kríženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246119 
(151) 21.11.2017 
(180) 15.2.2026 
(210) 289-2016 
(220) 15.2.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázu- 

sa 23A, 010 01 Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246120 
(151) 21.11.2017 
(180) 15.2.2026 
(210) 290-2016 
(220) 15.2.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázu- 

sa 23A, 010 01 Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246121 
(151) 21.11.2017 
(180) 30.8.2026 
(210) 1870-2016 
(220) 30.8.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 246122 
(151) 21.11.2017 
(180) 21.9.2026 
(210) 2103-2016 
(220) 21.9.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) RACIO, s.r.o., Národních hrdinů 3146/22B, 690 02 

Břeclav, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 246123 
(151) 21.11.2017 
(180) 27.9.2026 
(210) 2104-2016 
(220) 27.9.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société 

Anonyme, 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 
 

(111) 246124 
(151) 21.11.2017 
(180) 31.10.2026 
(210) 2336-2016 
(220) 31.10.2016 
(442) 2.8.2017 
(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) 246125 
(151) 21.11.2017 
(180) 16.7.2018 
(210) 2345-2016 
(220) 16.7.2008 
(442) 2.8.2017 
(646) 007069412, 16.07.2008 
(732) BARBERTON - CONSULTORES E SERVIÇOS 

LDA., Zona Franca de Madeira Rua do Esmeral-
do,47, Piso 3, P-9000-051 Funchal-Madeira, PT; 

(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246126 
(151) 21.11.2017 
(180) 9.11.2026 
(210) 2379-2016 
(220) 9.11.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) Molino Rossetto S.p.A., Via Indipendenza 156, 

35029 Pontelongo, Padova, IT; 
(740) Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária, Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 246127 
(151) 21.11.2017 
(180) 30.12.2023 
(210) 2386-2016 
(220) 30.12.2013 
(442) 2.8.2017 
(641) 012469433, 30.12.2013 
(732) ADAMA Irvita N.V., Pos Cabai Office Park, Unit 13, 

Curaçao, CW; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246128 
(151) 21.11.2017 
(180) 1.12.2026 
(210) 2540-2016 
(220) 1.12.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) Global Property s.r.o., Plavecký Štvrtok 364, 900 86 

Plavecký Štvrtok, SK; Šegeda Róbert, JUDr., 
Nová 2855/40, 901 01 Malacky, SK; 

(740) JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 246129 
(151) 21.11.2017 
(180) 16.12.2026 
(210) 2621-2016 
(220) 16.12.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) NORDIC INVESTORS GROUP LTD, Areos 4, 

first floor, 2059 Strovolos, Nicosia, CY; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246130 
(151) 21.11.2017 
(180) 18.12.2026 
(210) 2623-2016 
(220) 18.12.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) Nakladatelství PRAGMA s.r.o., Primátorská 296/38, 

180 00 Praha 8 - Libeň, CZ; 
 
 

(111) 246131 
(151) 21.11.2017 
(180) 4.10.2026 
(210) 5393-2016 
(220) 4.10.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) AUTO KELLY a.s., Ocelářská 891/16, 190 00 

Praha 9, Vysočany, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 246132 
(151) 21.11.2017 
(180) 11.11.2026 
(210) 5448-2016 
(220) 11.11.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246133 
(151) 21.11.2017 
(180) 22.12.2026 
(210) 5513-2016 
(220) 22.12.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) Vormann Jürgen, Prof. Dr., Hennigweg, 857 37 

Ismaning, DE; Werner Tanja, Dr., Hauptstraße 119, 
855 79 Neubiberg, DE; 

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

 
 

(111) 246134 
(151) 21.11.2017 
(180) 11.1.2027 
(210) 35-2017 
(220) 11.1.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) HURBAN trade s.r.o., M. R. Štefánika 437, 908 41 

Šaštín - Stráže, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246135 
(151) 21.11.2017 
(180) 12.1.2027 
(210) 55-2017 
(220) 12.1.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údo-

lí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ; 
 
 

(111) 246137 
(151) 21.11.2017 
(180) 16.1.2027 
(210) 72-2017 
(220) 16.1.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Carlton Property, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 3, 

811 02 Bratislava, SK; 
(740) BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246138 
(151) 21.11.2017 
(180) 16.1.2027 
(210) 73-2017 
(220) 16.1.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Carlton Property, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 3, 

811 02 Bratislava, SK; 
(740) BADUCCI Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246139 
(151) 21.11.2017 
(180) 18.1.2027 
(210) 91-2017 
(220) 18.1.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Just Play, LLC, 4850 T-Rex Avenue, Suite 100, 

Boca Raton, Florida 33431, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246140 
(151) 21.11.2017 
(180) 25.1.2027 
(210) 161-2017 
(220) 25.1.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246141 
(151) 21.11.2017 
(180) 26.1.2027 
(210) 163-2017 
(220) 26.1.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Vojček Lorant, Ing., Nad plážou 33, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 246142 
(151) 21.11.2017 
(180) 16.4.2024 
(210) 176-2017 
(220) 16.4.2014 
(442) 2.8.2017 
(641) 012800711, 16.04.2014 
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG, 

Russeer Weg 101-103, 24109 Kiel, DE; 
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava 5, SK; 

 
 

(111) 246143 
(151) 21.11.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 197-2017 
(220) 20.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Pipa Peter, Ing., Podzáhradná 3, 821 06 Bratisla-

va 214, SK; 
 
 

(111) 246144 
(151) 21.11.2017 
(180) 24.1.2027 
(210) 199-2017 
(220) 24.1.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Bardejovská mliekareň s.r.o., Mochovská 5, 934 01 

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

 
 

(111) 246145 
(151) 21.11.2017 
(180) 25.1.2027 
(210) 203-2017 
(220) 25.1.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) EYGN Limited, One Montague Place East Bay 

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

 
 

(111) 246146 
(151) 21.11.2017 
(180) 1.2.2027 
(210) 207-2017 
(220) 1.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) UNIBIOM s.r.o., Smetanovo nábřeží 956/6, 690 02 

Břeclav, CZ; 
 
 

(111) 246147 
(151) 21.11.2017 
(180) 2.2.2027 
(210) 223-2017 
(220) 2.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Caffe4U s.r.o., Koreničova 13, 811 03 Bratislava, 

SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 246148 
(151) 21.11.2017 
(180) 15.5.2027 
(210) 255-2017 
(220) 15.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Petráš Adam, Karloveská 51, 841 04 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 246149 
(151) 21.11.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 279-2017 
(220) 6.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Masaryk Marián, Sasinkova 385, 908 48 Kopča-

ny, SK; 
 
 

(111) 246150 
(151) 21.11.2017 
(180) 9.2.2027 
(210) 282-2017 
(220) 9.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre-

žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 246151 
(151) 21.11.2017 
(180) 8.2.2027 
(210) 283-2017 
(220) 8.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Blancor, s.r.o., Staré Grunty 3643/326A, 841 04 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246152 
(151) 21.11.2017 
(180) 10.2.2027 
(210) 290-2017 
(220) 10.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Keramika Soukup a.s., Chebská 506/2, 322 00 Pl-

zeň - Křimice, CZ; 
(740) AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol., Plzeň, 

CZ; 
 
 

(111) 246153 
(151) 21.11.2017 
(180) 10.2.2027 
(210) 291-2017 
(220) 10.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Ing. Peter Behúň BEST, Bratislavská 117, 010 01 

Žilina, SK; 
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(111) 246154 
(151) 21.11.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 296-2017 
(220) 6.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) SYSTHERM, s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 

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

 
 

(111) 246155 
(151) 21.11.2017 
(180) 13.2.2027 
(210) 321-2017 
(220) 13.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) BERNARD LEGAL, s.r.o., advokátní kancelář, 

28. října 767/12, 110 00 Praha, CZ; 
 
 

(111) 246156 
(151) 21.11.2017 
(180) 14.2.2027 
(210) 328-2017 
(220) 14.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Leviathan group, s.r.o., Juraja Fándlyho 884/10, 

919 43 Cífer, SK; 
(740) Kiča Michal, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246157 
(151) 21.11.2017 
(180) 15.2.2027 
(210) 337-2017 
(220) 15.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter  

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

 
 

(111) 246158 
(151) 21.11.2017 
(180) 15.2.2027 
(210) 348-2017 
(220) 15.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Skovajsa Adrián, Závada pod Čiernym vrchom 105, 

956 41 Kšinná, SK; 
 
 

(111) 246159 
(151) 21.11.2017 
(180) 17.2.2027 
(210) 356-2017 
(220) 17.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Farský Jozef, Ing., Na Pasienku 100, 900 25 Chor-

vátsky Grob, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 246160 
(151) 21.11.2017 
(180) 17.2.2027 
(210) 365-2017 
(220) 17.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Schnierer Matej, Čajkovského 8, 949 11 Nitra, SK; 

Horňák Jakub, Ďurčanského 16, 949 01 Nitra, SK; 
 
 

(111) 246161 
(151) 21.11.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 383-2017 
(220) 20.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Kozmérová Daša, Lužná 2320/6, 927 05 Šaľa, SK; 
(740) Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 246162 
(151) 21.11.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 384-2017 
(220) 20.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Kozmérová Daša, Lužná 2320/6, 927 05 Šaľa, SK; 
(740) Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 246163 
(151) 21.11.2017 
(180) 13.2.2027 
(210) 390-2017 
(220) 13.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ACTION LAND, s. r. o., Na hrádzi 174, 851 10 

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

 
 

(111) 246164 
(151) 21.11.2017 
(180) 23.2.2027 
(210) 391-2017 
(220) 23.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Mediciman s.r.o., Komenského 2026/9, 949 01 

Nitra, SK; 
(740) Mikelka Tomáš, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246165 
(151) 21.11.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 398-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) 912-trade s. r. o., Jesenná 22, 040 01 Košice, SK; 
(740) POST consulting, s. r. o., Košice, SK; 
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(111) 246166 
(151) 21.11.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 400-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Rising s.r.o., Branisková 6, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(111) 246167 
(151) 21.11.2017 
(180) 22.2.2027 
(210) 409-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) GARDEN TEAM s.r.o., Lombardiniho 1648, 014 01 

Bytča, SK; 
 
 

(111) 246168 
(151) 21.11.2017 
(180) 24.2.2027 
(210) 445-2017 
(220) 24.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) XTline s.r.o., Průmyslová 2054, 594 01 Velké Me-

ziříčí, CZ; 
 
 

(111) 246169 
(151) 21.11.2017 
(180) 27.2.2027 
(210) 452-2017 
(220) 27.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) SOFIS, s.r.o., Bajkalská 22, 821 01 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 246170 
(151) 21.11.2017 
(180) 27.2.2027 
(210) 454-2017 
(220) 27.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AR-

TERIUM LTD», vul. Saksahanskoho 139, 010 32 
Kyiv, UA; 

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

 
 

(111) 246171 
(151) 21.11.2017 
(180) 27.2.2027 
(210) 455-2017 
(220) 27.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AR-

TERIUM LTD», vul. Saksahanskoho 139, 01032 
Kyiv, UA; 

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

 
 
 
 
 

(111) 246172 
(151) 21.11.2017 
(180) 27.2.2027 
(210) 459-2017 
(220) 27.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Džudža Ľubomír, Bc., Zvončeková 3, 040 11 

Košice, SK; Džudža Vladimír, Ing., Zvončeková 3, 
040 11 Košice, SK; 

 
 

(111) 246173 
(151) 21.11.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 491-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) BN Group s.r.o., A. Kmeťa 10511/17, 036 01 

Martin, SK; 
 
 

(111) 246174 
(151) 21.11.2017 
(180) 12.2.2024 
(210) 235-2014 
(220) 12.2.2014 
(442) 6.5.2014 
(732) Li Yong, Svidnícka 1958/14, 040 11 Košice, SK; 

 
 

(111) 246178 
(151) 22.11.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 498-2017 
(220) 3.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Startitup s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 246179 
(151) 22.11.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 500-2017 
(220) 3.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Startitup s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 246180 
(151) 22.11.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 508-2017 
(220) 3.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Zahurančík Ján, Mgr., Holubyho 4398/30, 921 01 

Piešťany, SK; 
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(111) 246181 
(151) 22.11.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 509-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) BN Group s.r.o., A. Kmeťa 10511/17, 036 01 

Martin, SK; 
 
 

(111) 246182 
(151) 22.11.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 510-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) FINSERVIS TAX, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská 7, 

811 08 Bratislava, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246183 
(151) 22.11.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 511-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ABNOBA s.r.o., Lúčna 900/6, 900 28 Zálesie, SK; 

 
 

(111) 246184 
(151) 22.11.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 515-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Alfa car transport, s.r.o., Faměřovo náměstí 35/19, 

618 00 Brno, CZ; 
(740) Konečný Libor, JUDr., Brno, CZ; 

 
 

(111) 246185 
(151) 22.11.2017 
(180) 8.3.2027 
(210) 542-2017 
(220) 8.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Baumann Štefan, Živnostenská 2950/5, 811 06 Brati-

slava, SK; Jakabovič Roman, Badstrasse 16, 2413 
Edelstal, AT; 

(740) Malata, Pružinský, Hegedűš & Partners s.r.o., Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 246186 
(151) 22.11.2017 
(180) 8.3.2027 
(210) 551-2017 
(220) 8.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(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) 246187 
(151) 22.11.2017 
(180) 24.2.2027 
(210) 557-2017 
(220) 24.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Frániková Ivana, Višňová 4708/2A, 903 01 Se-

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

 
 

(111) 246188 
(151) 22.11.2017 
(180) 7.3.2027 
(210) 535-2017 
(220) 7.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Vranský Pavel, Ing., VABAL, Hornohorská 2, 

949 01 Nitra, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 246189 
(151) 22.11.2017 
(180) 10.3.2027 
(210) 559-2017 
(220) 10.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) UVEA KLINIKA, s. r. o., Čsl. armády 3/10223, 

036 08 Martin 8, SK; 
 
 

(111) 246190 
(151) 22.11.2017 
(180) 13.3.2027 
(210) 572-2017 
(220) 13.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Ta-

jovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 246191 
(151) 22.11.2017 
(180) 13.3.2027 
(210) 574-2017 
(220) 13.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) HALALI Media, s.r.o., Slovenských partizánov 

1131/51, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 246192 
(151) 22.11.2017 
(180) 13.3.2027 
(210) 576-2017 
(220) 13.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Janík Martin, Ing., Veľkomoravská 1899/58, 911 01 

Trenčín, SK; 
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(111) 246193 
(151) 22.11.2017 
(180) 13.3.2027 
(210) 577-2017 
(220) 13.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) POLYMEGRAN SK, s.r.o., 29. augusta 19, 811 09 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246194 
(151) 22.11.2017 
(180) 28.2.2027 
(210) 585-2017 
(220) 28.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, 

CZ; 
(740) Peschlová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246195 
(151) 22.11.2017 
(180) 14.3.2027 
(210) 589-2017 
(220) 14.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) INVESTPETROL, s.r.o., Laskomerského 8, 977 01 

Brezno, SK; 
(740) Kubašiak Adrián, JUDr., Polomka, SK; 

 
 

(111) 246196 
(151) 22.11.2017 
(180) 15.3.2027 
(210) 600-2017 
(220) 15.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) BSKO s.r.o., Prešovská 40/B, 820 12 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 246197 
(151) 22.11.2017 
(180) 16.3.2027 
(210) 611-2017 
(220) 16.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) LUCROS investiční fond s proměnným základ-

ním kapitálem, a.s., Skorkovská 1310, 198 00 Pra-
ha - Kyje, CZ; 

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

(111) 246198 
(151) 22.11.2017 
(180) 17.3.2027 
(210) 615-2017 
(220) 17.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bra-

tislava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 246199 
(151) 22.11.2017 
(180) 17.3.2027 
(210) 619-2017 
(220) 17.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ANEXT, a.s., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 246200 
(151) 22.11.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 637-2017 
(220) 20.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) L-Construction, s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 246201 
(151) 22.11.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 641-2017 
(220) 20.3.2017 
(310) O-534788 
(320) 21.10.2016 
(330) CZ 
(442) 2.8.2017 
(732) Vladík Jiří, Ing., Pod Pekařkou 1089/33, 147 00 

Praha - Podolí, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 246202 
(151) 22.11.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 648-2017 
(220) 21.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) NEW Profile, s.r.o., Bratislavská cesta 3192, 945 01 

Komárno, SK; 
 
 

(111) 246203 
(151) 22.11.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 649-2017 
(220) 21.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Národné centrum zdravotníckych informácií, La-

zaretská 26, 811 08 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246204 
(151) 22.11.2017 
(180) 23.3.2027 
(210) 683-2017 
(220) 23.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Avdª. Miralcam-

po, 7-P. I. Miralcampo, 19200 Azuqueca de Hena-
res (Guadalajara), ES; 

(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 
Bratislava, SK; 
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(111) 246205 
(151) 22.11.2017 
(180) 23.3.2027 
(210) 684-2017 
(220) 23.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Kuzmiaková Beáta, Klimkovičova 16, 040 23 Ko-

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

 
 

(111) 246206 
(151) 22.11.2017 
(180) 7.3.2027 
(210) 687-2017 
(220) 7.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Zelman Marko, Grösslingova 2475/71, 811 09 

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

 
 

(111) 246207 
(151) 22.11.2017 
(180) 24.3.2027 
(210) 690-2017 
(220) 24.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) REFAN, spol. s.r.o., Kuzmányho 15, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 246208 
(151) 22.11.2017 
(180) 24.3.2027 
(210) 693-2017 
(220) 24.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Slovenská investičná a realitná spoločnosť, ak-

ciová spoločnosť, Framborská 12, 010 01 Žilina, 
SK; 

 
 

(111) 246209 
(151) 22.11.2017 
(180) 24.3.2027 
(210) 695-2017 
(220) 24.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Slovenská investičná a realitná spoločnosť, ak-

ciová spoločnosť, Framborská 12, 010 01 Žilina, 
SK; 

 
 

(111) 246210 
(151) 22.11.2017 
(180) 24.3.2027 
(210) 697-2017 
(220) 24.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Slovenská investičná a realitná spoločnosť, ak-

ciová spoločnosť, Framborská 12, 010 01 Žilina, 
SK; 

 
 
 
 
 

(111) 246211 
(151) 22.11.2017 
(180) 24.3.2027 
(210) 699-2017 
(220) 24.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Slovenská investičná a realitná spoločnosť, ak-

ciová spoločnosť, Framborská 12, 010 01 Žilina, 
SK; 

 
 

(111) 246212 
(151) 22.11.2017 
(180) 9.3.2027 
(210) 704-2017 
(220) 9.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ECOKLIMA s.r.o., Vrbovská cesta 2511/19, 921 01 

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

 
 

(111) 246213 
(151) 22.11.2017 
(180) 28.3.2027 
(210) 723-2017 
(220) 28.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Wise.limo, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava, SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;  

 
 

(111) 246214 
(151) 22.11.2017 
(180) 14.3.2027 
(210) 724-2017 
(220) 14.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Peschlová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246215 
(151) 22.11.2017 
(180) 14.3.2027 
(210) 726-2017 
(220) 14.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) REBELS spol. s.r.o., Konkolyho 6, 947 01 Hur-

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

 
 

(111) 246216 
(151) 22.11.2017 
(180) 29.3.2027 
(210) 735-2017 
(220) 29.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) TOWER Finance a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 246217 
(151) 22.11.2017 
(180) 29.3.2027 
(210) 736-2017 
(220) 29.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Plynroz, a.s. Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01 Sob-

rance, SK; 
(740) Ing. Peter Kohut PK consulting, Michalovce, SK; 

 
 

(111) 246218 
(151) 22.11.2017 
(180) 29.3.2027 
(210) 737-2017 
(220) 29.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) CASSOVIA CLASSIC, Rampová 30, 040 01 Ko-

šice, SK; 
(740) Petty Vojtech, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(111) 246219 
(151) 22.11.2017 
(180) 28.3.2027 
(210) 741-2017 
(220) 28.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ITernal, s.r.o., Sládkovičova 533/20, 018 40 Dub-

nica nad Váhom, SK; 
 
 

(111) 246220 
(151) 22.11.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 753-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) agentúra KOFEIN s.r.o., Chrudimská 2526/2a, 

130 00 Praha, CZ; 
(740) Kyzlink Vladimír, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 246221 
(151) 22.11.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 756-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) LAMINUM, s.r.o., Branisková 16, 040 01 Koši-

ce, SK; 
 
 

(111) 246222 
(151) 22.11.2017 
(180) 17.3.2027 
(210) 781-2017 
(220) 17.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Peschlová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 246223 
(151) 22.11.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 802-2017 
(220) 21.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Peschlová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246224 
(151) 22.11.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 808-2017 
(220) 21.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Peschlová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246225 
(151) 22.11.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 812-2017 
(220) 21.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Peschlová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246226 
(151) 22.11.2017 
(180) 31.3.2027 
(210) 786-2017 
(220) 31.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Gazdovia, s.r.o., Železničná 9, 082 21 Veľký Ša-

riš, SK; 
 
 

(111) 246227 
(151) 22.11.2017 
(180) 31.3.2027 
(210) 787-2017 
(220) 31.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Pčolár Ján, Ing., Nová 688/22, 073 01 Sobrance, 

SK; 
 
 

(111) 246228 
(151) 22.11.2017 
(180) 3.4.2027 
(210) 801-2017 
(220) 3.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Rúčka Dušan, Hradišská 626/2, 031 04 Liptov-

ský Mikuláš-Podbreziny, SK; 
(740) Zvarová Jarmila, JUDr., Košice, SK; 
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(111) 246229 
(151) 22.11.2017 
(180) 3.4.2027 
(210) 804-2017 
(220) 3.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) FAGRON a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olo-

mouc, Hodolany, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 246230 
(151) 22.11.2017 
(180) 3.4.2027 
(210) 805-2017 
(220) 3.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) FAGRON a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olo-

mouc, Hodolany, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 246231 
(151) 22.11.2017 
(180) 4.4.2027 
(210) 813-2017 
(220) 4.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Powerlogy, s.r.o., A. Kmeťa, 071 01 Michalovce, 

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

 
 

(111) 246232 
(151) 22.11.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 814-2017 
(220) 21.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) BTS Cargo & Hangar Services, a.s., Ivánska ces-

ta 91, 821 04 Bratislava, SK; 
(740) Barger Prekop s.r.o.,advokátska kancelária, Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 246233 
(151) 22.11.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 792-2017 
(220) 21.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) SAVENCIA S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viro-

flay, FR; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246234 
(151) 22.11.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 794-2017 
(220) 21.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) SAVENCIA S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viro-

flay, FR; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
 

(111) 246235 
(151) 22.11.2017 
(180) 21.3.2027 
(210) 795-2017 
(220) 21.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) SAVENCIA S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viro-

flay, FR; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246237 
(151) 22.11.2017 
(180) 25.10.2026 
(210) 2302-2016 
(220) 25.10.2016 
(442) 2.2.2017 
(732) Avelane, s.r.o., Kláštorská 39, 949 01 Nitra, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246241 
(151) 22.11.2017 
(180) 24.4.2025 
(210) 527-2017 
(220) 24.4.2015 
(442) 2.8.2017 
(641) 013983853, 24.04.2015 
(732) Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Celulózka 3494, 

011 61 Žilina, SK; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246242 
(151) 22.11.2017 
(180) 17.8.2026 
(210) 738-2017 
(220) 17.8.2016 
(310) 87140062 
(320) 16.8.2016 
(330) US 
(442) 2.8.2017 
(641) 015759641, 17.08.2016 
(732) Magnolia Advanced Materials, Inc., 4360 Nort-

heast Expressway, Atlanta Georgia 30340, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 246243 
(151) 23.11.2017 
(180) 27.2.2027 
(210) 460-2017 
(220) 27.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Bioseum s.r.o., Popovova 948/1, 143 00 Praha, CZ; 
(740) Trnka Jiři, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 246244 
(151) 27.11.2017 
(180) 22.3.2027 
(210) 815-2017 
(220) 22.3.2017 
(442) 2.8.2017 
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(732) CENTRADE, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 
851 01 BRATISLAVA, SK; 

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

(111) 246245 
(151) 27.11.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 820-2017 
(220) 5.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Šiška & Partners s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246246 
(151) 27.11.2017 
(180) 7.4.2027 
(210) 842-2017 
(220) 7.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) SNOTY s. r. o., Rybničná 59, 831 07 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246247 
(151) 27.11.2017 
(180) 10.4.2027 
(210) 866-2017 
(220) 10.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Doroš Lukáš, Mirka Nešpora 4883/35, 080 01 Pre-

šov, SK; 
 
 

(111) 246248 
(151) 27.11.2017 
(180) 10.4.2027 
(210) 867-2017 
(220) 10.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystri-

ca, SK; 
 
 

(111) 246249 
(151) 27.11.2017 
(180) 10.4.2027 
(210) 868-2017 
(220) 10.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Marer spol. s r.o., Kollárová 12, 080 01 Prešov, 

SK; 
 
 

(111) 246250 
(151) 27.11.2017 
(180) 10.4.2027 
(210) 869-2017 
(220) 10.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Křupalová Lenka, Horská 1065, 755 01 Vsetín, CZ; 
(740) KRION Partners s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 246251 
(151) 27.11.2017 
(180) 10.4.2027 
(210) 871-2017 
(220) 10.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Korlat s.r.o., Jablonica 906, 906 32 Jablonica, SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;  

 
 

(111) 246252 
(151) 27.11.2017 
(180) 10.4.2027 
(210) 873-2017 
(220) 10.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Blahová Matilda, Budovateľská 3, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Horník Marek, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246253 
(151) 27.11.2017 
(180) 12.4.2027 
(210) 909-2017 
(220) 12.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Katarína Horváthová - Salón Katleen, Drevená 697/8, 

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, SK; 
 
 

(111) 246254 
(151) 27.11.2017 
(180) 28.3.2027 
(210) 919-2017 
(220) 28.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) APA - Art Production Agency, s.r.o., Na pasien-

ku 62/1630, 900 25 Chorvátsky Grob, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246255 
(151) 27.11.2017 
(180) 30.3.2027 
(210) 933-2017 
(220) 30.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Lemon Group s.r.o., Klincová 35, 821 08 Brati-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246256 
(151) 27.11.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 935-2017 
(220) 13.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) FRUJO a. s., Tvrdonice 710, 691 53 Tvrdonice, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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(111) 246257 
(151) 27.11.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 937-2017 
(220) 13.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) erlen s.r.o., Rajecká 22, 821 07 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246258 
(151) 27.11.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 938-2017 
(220) 13.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha - 

Klánovice, CZ; 
 
 

(111) 246259 
(151) 27.11.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 939-2017 
(220) 13.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha - 

Klánovice, CZ; 
 
 

(111) 246260 
(151) 27.11.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 940-2017 
(220) 13.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha - 

Klánovice, CZ; 
 
 

(111) 246261 
(151) 27.11.2017 
(180) 21.4.2027 
(210) 995-2017 
(220) 21.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Se-

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

 
 

(111) 246262 
(151) 27.11.2017 
(180) 21.4.2027 
(210) 996-2017 
(220) 21.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Se-

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

 
 

(111) 246263 
(151) 27.11.2017 
(180) 5.4.2027 
(210) 1004-2017 
(220) 5.4.2017 
 
 

(442) 2.8.2017 
(732) FinPlay, s. r. o., Suchá nad Parnou 811, 919 01 

Suchá nad Parnou, SK; 
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246264 
(151) 27.11.2017 
(180) 12.4.2027 
(210) 1010-2017 
(220) 12.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) NIG s. r. o., Pražská 2, 040 11 Košice, SK; 
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246265 
(151) 27.11.2017 
(180) 24.4.2027 
(210) 1016-2017 
(220) 24.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Ružička Csekes s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 246266 
(151) 27.11.2017 
(180) 24.4.2027 
(210) 1018-2017 
(220) 24.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Ars Poetica, Vlčkova 18, 811 04 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246267 
(151) 27.11.2017 
(180) 11.4.2027 
(210) 1023-2017 
(220) 11.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) localhost s.r.o., Kežmarská 20, 040 11 Košice, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Peter Krafčík, Mi-

chalovce, SK; 
 
 

(111) 246268 
(151) 27.11.2017 
(180) 12.4.2027 
(210) 1024-2017 
(220) 12.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) MB-ELEKTRONIKA, s.r.o., Oškerda 36, 023 32 

Kysucké Nové Mesto, SK; 
(740) Samec Branislav, Mgr., Žilina, SK; 

 
 

(111) 246269 
(151) 27.11.2017 
(180) 25.4.2027 
(210) 1043-2017 
(220) 25.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, 140 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o., Plzeň, CZ; 
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(111) 246270 
(151) 27.11.2017 
(180) 25.4.2027 
(210) 1047-2017 
(220) 25.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ui 42 spol. s r.o., Sibírska 62, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Krišťák, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 246271 
(151) 27.11.2017 
(180) 25.4.2027 
(210) 1049-2017 
(220) 25.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) HEATON k.s., Na Pankráci 332/14, 140 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) AKJ - Advokátní kancelář Janák s.r.o., Plzeň, CZ; 

 
 

(111) 246272 
(151) 27.11.2017 
(180) 21.4.2027 
(210) 1055-2017 
(220) 21.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) EMZA sport, s. r. o., Lipová 945/41, 900 33 Ma-

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

 
 

(111) 246273 
(151) 27.11.2017 
(180) 26.4.2027 
(210) 1061-2017 
(220) 26.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha - 

Klánovice, CZ; 
 
 

(111) 246274 
(151) 27.11.2017 
(180) 26.4.2027 
(210) 1062-2017 
(220) 26.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stre-

disko Bratislava - Mamateyova, Mamateyova 4, 
851 04 Bratislava, SK; 

(740) STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o., Brati-
slava, SK; 

 
 

(111) 246275 
(151) 27.11.2017 
(180) 26.4.2027 
(210) 1063-2017 
(220) 26.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) SKOK - Európski liberálni demokrati, Štefániko-

va 41, 811 04 Bratislava, SK; 
 
 
 
 

(111) 246276 
(151) 27.11.2017 
(180) 27.4.2027 
(210) 1075-2017 
(220) 27.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) IMPA Bratislava, a. s., Panónska cesta 23, 851 04 

Bratislava, SK; 
(740) Tomášek & partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246277 
(151) 27.11.2017 
(180) 25.4.2027 
(210) 1081-2017 
(220) 25.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) realityalpia, s.r.o., A. Kmeťa 24, 036 01 Martin, 

SK; 
 
 

(111) 246278 
(151) 27.11.2017 
(180) 13.4.2027 
(210) 1101-2017 
(220) 13.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Ing. Jozef Repa - repa winery, Vištucká 1265/5, 

900 81 Šenkvice, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246279 
(151) 27.11.2017 
(180) 2.5.2027 
(210) 1104-2017 
(220) 2.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 

017 07 Považská Bystrica, SK; 
(740) LEGAL POINT s.r.o., Považská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 246280 
(151) 27.11.2017 
(180) 2.5.2027 
(210) 1107-2017 
(220) 2.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstr. 1, 74172 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246281 
(151) 27.11.2017 
(180) 26.4.2027 
(210) 1108-2017 
(220) 26.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska 

cesta 2, 851 04 Bratislava, SK; 
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(111) 246282 
(151) 27.11.2017 
(180) 3.5.2027 
(210) 1110-2017 
(220) 3.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ViaJur, s.r.o., Prostredná 49/13, 900 21 Svätý Jur, 

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

 
 

(111) 246283 
(151) 27.11.2017 
(180) 3.5.2027 
(210) 1113-2017 
(220) 3.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ViaJur, s.r.o., Prostredná 49/13, 900 21 Svätý Jur, 

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

 
 

(111) 246284 
(151) 27.11.2017 
(180) 3.5.2027 
(210) 1114-2017 
(220) 3.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ViaJur, s.r.o., Prostredná 49/13, 900 21 Svätý Jur, 

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

 
 

(111) 246285 
(151) 27.11.2017 
(180) 3.5.2027 
(210) 1115-2017 
(220) 3.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ViaJur, s.r.o., Prostredná 49/13, 900 21 Svätý Jur, 

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

 
 

(111) 246286 
(151) 27.11.2017 
(180) 3.5.2027 
(210) 1116-2017 
(220) 3.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ViaJur, s.r.o., Prostredná 49/13, 900 21 Svätý Jur, 

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

 
 

(111) 246287 
(151) 27.11.2017 
(180) 3.5.2027 
(210) 1117-2017 
(220) 3.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ViaJur, s.r.o., Prostredná 49/13, 900 21 Svätý Jur, 

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

 
 
 
 

(111) 246288 
(151) 27.11.2017 
(180) 3.5.2027 
(210) 1119-2017 
(220) 3.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Ihnátová Tatiana, Bernolákova 765/24, 073 01 Sob-

rance, SK; Očkajáková Jana, Ul. Mäsiarska 453/32, 
040 01 Košice - Staré Mesto, SK; 

(740) Ing. Peter Kohut PK consulting, Michalovce, SK; 
 
 

(111) 246289 
(151) 27.11.2017 
(180) 4.5.2027 
(210) 1131-2017 
(220) 4.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Komora pre medicínske právo - MEDIUS, Mä-

siarska 6, 040 01 Košice, SK; 
(740) h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o., 

Košice, SK; 
 
 

(111) 246290 
(151) 27.11.2017 
(180) 4.5.2027 
(210) 1133-2017 
(220) 4.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) GREATFOOD, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 246291 
(151) 27.11.2017 
(180) 4.5.2027 
(210) 1134-2017 
(220) 4.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Celulózka 3494, 

011 61 Žilina, SK; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246292 
(151) 27.11.2017 
(180) 28.4.2027 
(210) 1146-2017 
(220) 28.4.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) SophistIT, s.r.o., Cementárenská 16, 974 01 Ban-

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

Bratislava - mestská časť Ružinov, SK; 
 
 

(111) 246293 
(151) 27.11.2017 
(180) 15.5.2027 
(210) 1204-2017 
(220) 15.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) ZMS Consulting & Coaching, s.r.o., Dolný Val 21/180, 

010 01 Žilina, SK; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 
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(111) 246294 
(151) 27.11.2017 
(180) 15.5.2027 
(210) 1208-2017 
(220) 15.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) VIKING, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Brati-

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

 
 

(111) 246295 
(151) 27.11.2017 
(180) 15.5.2027 
(210) 1209-2017 
(220) 15.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) VIKING, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Brati-

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

 
 

(111) 246296 
(151) 27.11.2017 
(180) 16.5.2027 
(210) 1224-2017 
(220) 16.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Roľnícke podielnické družstvo Závada, Závada 197, 

955 01 Závada, SK; 
 
 

(111) 246297 
(151) 27.11.2017 
(180) 16.5.2027 
(210) 1225-2017 
(220) 16.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Roľnícke podielnické družstvo Závada, Závada 197, 

955 01 Závada, SK; 
 
 

(111) 246298 
(151) 27.11.2017 
(180) 17.5.2027 
(210) 1227-2017 
(220) 17.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) BIM asociácia Slovensko, 29. augusta 36/C, 811 09 

Bratislava, SK; 
(740) SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246299 
(151) 27.11.2017 
(180) 17.5.2027 
(210) 1228-2017 
(220) 17.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) TOKAJ & CO., s.r.o., Malá Tŕňa 202, 076 82 

Malá Tŕňa, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 246300 
(151) 27.11.2017 
(180) 17.5.2027 
(210) 1229-2017 
(220) 17.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) TOKAJ & CO., s.r.o., Malá Tŕňa 202, 076 82 

Malá Tŕňa, SK; 
 
 

(111) 246301 
(151) 28.11.2017 
(180) 18.5.2027 
(210) 1234-2017 
(220) 18.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Prokydent, s.r.o., Žriedlová 22, 040 01 Košice, 

SK; 
 
 

(111) 246302 
(151) 28.11.2017 
(180) 18.5.2027 
(210) 1235-2017 
(220) 18.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Prokydent, s.r.o., Žriedlová 22, 040 01 Košice, 

SK; 
 
 

(111) 246303 
(151) 28.11.2017 
(180) 10.5.2027 
(210) 1242-2017 
(220) 10.5.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Lásková Valéria, Mgr., Bl. Devín Vyšné Hágy 15, 

059 84 Vyšné Hágy, SK; 
 
 

(111) 246304 
(151) 28.11.2017 
(180) 26.10.2026 
(210) 2306-2016 
(220) 26.10.2016 
(442) 2.2.2017 
(732) Avelane, s.r.o., Kláštorská 39, 949 01 Nitra, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246305 
(151) 28.11.2017 
(180) 30.11.2026 
(210) 2515-2016 
(220) 30.11.2016 
(442) 2.2.2017 
(732) Avelane, s.r.o., Kláštorská 39, 949 01 Nitra, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246308 
(151) 28.11.2017 
(180) 31.12.2026 
(210) 2711-2016 
(220) 31.12.2016 
(442) 2.8.2017 
(732) Považská cementáreň, a. s., Ul. J. Kráľa, 018 63 

Ladce, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
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(111) 246309 
(151) 28.11.2017 
(180) 17.3.2027 
(210) 617-2017 
(220) 17.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 246310 
(151) 28.11.2017 
(180) 3.3.2027 
(210) 497-2017 
(220) 3.3.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Startitup s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 246311 
(151) 28.11.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 372-2017 
(220) 20.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Kolesár Patrik Mikuláš, Mgr., Skalnaté pleso, Tat-

ranská Lomnica 4, 059 60 Vysoké Tatry, SK; 
 
 

(111) 246312 
(151) 28.11.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 373-2017 
(220) 20.2.2017 
(442) 2.8.2017 
(732) Kolesár Patrik Mikuláš, Mgr., Skalnaté pleso, Tat-

ranská Lomnica 4, 059 60 Vysoké Tatry, SK; 
 
 

(111) 246313 
(151) 28.11.2017 
(180) 24.2.2027 
(210) 447-2017 
(220) 24.2.2017 
(442) 2.6.2017 
(732) Pressburg Mint - Bratislavská mincovňa s. r. o., 

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK; 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111)
 
1800-2014 246175 
5656-2015 246239 
5657-2015 246240 
5664-2015 246176 

5665-2015 246177 
5666-2015 246238 
1785-2016 246315 
2491-2016 246306 

5246-2016 246307 
    68-2017 246136 
    77-2017 246319 
  205-2017 246316 

206-2017 246317 
276-2017 246236 
607-2017 246314 
685-2017 246318 

 
 
 

(111) 246136 
(151) 21.11.2017 
(180) 10.3.2027 
(210) 68-2017 
(220) 10.3.2017 
(442) 2.8.2017 

 11 (511) 8, 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41 
(511) 8 - Hrable na golfové ihriská. 

12 - Golfové vozíky (automobily), bez povolenia 
na cestnú premávku. 
16 - Tlačoviny; tlačené periodické a neperiodické 
publikácie; knihy; plagáty; letáky; prospekty; fo-
tografie; pohľadnice; kalendáre; poznámkové blo-
ky; samolepky pre domácnosť a na kancelárske 
použitie; brožúry; ceruzky; perá (kancelárske pot-
reby); písacie potreby; zápisníky; listový papier; 
tlačené reklamné materiály; papierové alebo plas-
tové vrecká a tašky na balenie. 
25 - Šilty (pokrývky hlavy); tričká; bundy; noha-
vice; vrchné ošatenie; košele; ponožky; všetky 
uvedené tovary v súvislosti s golfovým športom. 
28 - Golfové palice; golfové vaky na kolieskach 
alebo bez koliesok; golfové rukavice; prostriedky 
na úpravu golfovej plochy (vybavenie na golf); 
golfové vozíky. 
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; te-
levízna reklama; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti. 
38 - Televízne vysielanie. 
41 - Poskytovanie golfových ihrísk; tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; televízna zába-
va; organizovanie živých vystúpení; organizova-
nie súťaží krásy; poskytovanie nesťahovateľných 
televíznych programov prostredníctvom služieb 
na prenos videí (na požiadanie). 

(540) 

  
 

(732) Chromík Juraj, Ing., Námestie Hraničiarov 12, 
851 03 Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 246175 
(151) 21.11.2017 
(180) 13.10.2024 
(210) 1800-2014 
(220) 13.10.2014 
(442) 7.1.2015 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Účtovníctvo; vzťahy s verejnosťou (public 

relations); reklama; správa počítačových súborov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (ob-
chodná pomoc); fakturácie; optimalizácia prenosu 
dát na webových stránkach; obchodné sprostred-
kovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie a vedenie seminárov; organizovanie predsta-
vení (manažérske služby). 

(540) 

  
 

(591) tmavomodrá 
(732) ims, a.s., P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, SK; 
(740) Kostolná Mária, JUDr., Žilina, SK; 

 
 

(111) 246176 
(151) 21.11.2017 
(180) 9.12.2025 
(210) 5664-2015 
(220) 9.12.2015 
(442) 1.6.2016 

 10 (511) 9, 16, 21, 25, 30, 35, 36, 41, 43 
(511) 9 - CD disky; disky DVD; magnetické nosiče 

údajov; optické nosiče údajov. 
16 - Tlačené publikácie; plagáty; kalendáre; po-
hľadnice; grafické reprodukcie; samolepky (pa-
piernický tovar). 
21 - Porcelánové, keramické, kameninové alebo 
sklenené umelecké predmety. 
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25 - Odevy; pokrývky hlavy. 
30 - Káva; čaj; cukrovinky; perníky, medovníky. 
35 - Reklama; vydávanie reklamných publikácií; 
maloobchodné služby s knihami prostredníctvom 
internetu. 
36 - Úverové debetné karty (služby); úverové kre-
ditné karty (služby); vkladné knižky (služby). 
41 - Organizovanie a vedenie kultúrnych a literár-
nych seminárov; výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie vedomostných a zábavných sú-
ťaží; vytváranie a vedenie knižnice; organizova-
nie kultúrnych a vzdelávacích výstav; 
43 - Kaviarne; cukrárne; ubytovacie služby. 

(540) 

  
 

(732) Marína a Sládkovič, n. o., Radničné námestie 109/18, 
969 01 Banská Štiavnica, SK; 

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

 
 

(111) 246177 
(151) 21.11.2017 
(180) 9.12.2025 
(210) 5665-2015 
(220) 9.12.2015 
(442) 1.6.2016 

 10 (511) 9, 16, 21, 25, 30, 35, 36, 41, 43 
(511) 9 - CD disky; disky DVD; magnetické nosiče 

údajov; optické nosiče údajov. 
16 - Tlačené publikácie; plagáty; kalendáre; po-
hľadnice; grafické reprodukcie; samolepky (pa-
piernický tovar). 
21 - Porcelánové, keramické, kameninové alebo 
sklenené umelecké predmety. 
25 - Odevy; pokrývky hlavy. 
30 - Káva; čaj; cukrovinky; perníky, medovníky. 
35 - Reklama; vydávanie reklamných publikácií; 
maloobchodné služby s knihami prostredníctvom 
internetu. 
36 - Úverové debetné karty (služby); úverové kre-
ditné karty (služby); vkladné knižky (služby). 
41 - Organizovanie a vedenie kultúrnych a literár-
nych seminárov; výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie vedomostných a zábavných sú-
ťaží; vytváranie a vedenie knižnice; organizova-
nie kultúrnych a vzdelávacích výstav; 
43 - Kaviarne; cukrárne; ubytovacie služby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) Marína a Sládkovič, n. o., Radničné námestie 109/18, 
969 01 Banská Štiavnica, SK; 

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

 
 

(111) 246236 
(151) 22.11.2017 
(180) 3.2.2027 
(210) 276-2017 
(220) 3.2.2017 
(442) 2.8.2017 

 11 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy. 

35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna re-
klama; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; tvorba reklamných filmov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; rozširovanie 
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
lepenie plagátov; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
organizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; vyhľadávanie sponzorov; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); podpora predaja (pre tre-
tie osoby); marketing; obchodný manažment pre 
športovcov; rady spotrebiteľom; obchodné spros-
tredkovateľské služby; maloobchodné služby s odev-
mi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s tlačovinami, 
s fotografiami, s kalendármi, s výrobkami z kože 
a koženky, s darčekovými predmetmi, s reklamný-
mi materiálmi, s potravinami, s alkoholickými 
nápojmi, s nealkoholickými nápojmi; obchodné 
poradenské služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 35 tohto zoznamu. 
41 - Zábava; rozhlasová zábava; televízna zábava; 
informácie o možnostiach zábavy; tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; produkcia fil-
mov (nie reklamných); organizovanie športových 
súťaží; organizovanie vedomostných alebo zá-
bavných súťaží; služby agentúr ponúkajúcich vstu-
penky na zábavné podujatia; telesná výchova; fit-
nes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služ-
by osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy te-
lesného cvičenia; tábory na športové sústredenia; 
požičiavanie športového výstroja (okrem doprav-
ných prostriedkov); meranie času na športových 
podujatiach; poskytovanie športovísk; prenájom 
športových plôch; poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu; informácie o možnostiach rek- 
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reácie; vzdelávanie; školenia; výchovno-zábavné 
klubové služby; informácie o výchove a vzdelá-
vaní; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
plánovanie a organizovanie večierkov; online vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); fotografovanie; on line pos-
kytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania); poradenské služby v oblasti služieb uve-
dených v triede 41 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
(732) URBAN CITY RACE s. r. o., Červeňova 28, 811 03 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246238 
(151) 22.11.2017 
(180) 9.12.2025 
(210) 5666-2015 
(220) 9.12.2015 
(442) 1.6.2016 

 10 (511) 9, 16, 21, 25, 30, 35, 36, 41, 43 
(511) 9 - CD disky; disky DVD; magnetické nosiče 

údajov; optické nosiče údajov. 
16 - Tlačené publikácie; plagáty; kalendáre; po-
hľadnice; grafické reprodukcie; samolepky (pa-
piernický tovar). 
21 - Porcelánové, keramické, kameninové alebo 
sklenené umelecké predmety. 
25 - Odevy; pokrývky hlavy. 
30 - Káva; čaj; cukrovinky; perníky, medovníky. 
35 - Reklama; vydávanie reklamných publikácií; 
maloobchodné služby s knihami prostredníctvom 
internetu. 
36 - Úverové debetné karty (služby); úverové kre-
ditné karty (služby); vkladné knižky (služby). 
41 - Organizovanie a vedenie kultúrnych a literár-
nych seminárov; výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie vedomostných a zábavných 
súťaží; vytváranie a vedenie knižnice; organizo-
vanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; 
43 - Kaviarne; cukrárne; ubytovacie služby. 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) Marína a Sládkovič, n. o., Radničné námestie 109/18, 
969 01 Banská Štiavnica, SK; 

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

 

 

(111) 246239 
(151) 22.11.2017 
(180) 4.12.2025 
(210) 5656-2015 
(220) 4.12.2015 
(442) 2.11.2016 

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

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

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

CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 246240 
(151) 22.11.2017 
(180) 4.12.2025 
(210) 5657-2015 
(220) 4.12.2015 
(442) 2.11.2016 

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

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

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

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

 
 

(111) 246306 
(151) 28.11.2017 
(180) 24.11.2026 
(210) 2491-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 3.7.2017 

 10 (511) 39, 41, 43 
(511) 39 - Organizovanie ciest, exkurzií a okružných 

výletov; organizovanie zájazdov; rezervácie zá-
jazdov; rezervácie miesteniek na cestovanie; do-
pravné služby; doprava cestujúcich; sprostredko-
vanie dopravy; osobná doprava; autobusová do-
prava; turistické prehliadky (doprava); rezervácie 
dopravy; prenájom automobilov; organizovanie 
turistických plavieb; informácie o možnostiach  
 

 dopravy; informácie o cestovných trasách; po-
skytovanie informácií o vízových a zdravotných 
podmienkach pri cestovaní; organizovanie výle-
tov; 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 
podujatia; tlmočnícke služby; turistické prehliad-
ky so sprievodcom. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; hotelier-
ske služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; re-
zervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie pre-
chodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (ho-
tely, penzióny). 

(540) 

  
 

(732) Orfi s.r.o., Valachovej 1819/1, 841 01 Bratislava, 
SK; 

(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 246307 
(151) 28.11.2017 
(180) 1.7.2026 
(210) 5246-2016 
(220) 1.7.2016 
(442) 1.3.2017 

 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 
použitie; priemyselné plyny; vodík; etylén; aro-
matické uhľovodíky. 
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- 
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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 (pali-
vo); etanol (palivo); prchavé palivové zmesi; 
skvapalnené ropné plyny pre domácnosť; skva-
palnené ropné plyny do motorových vozidiel; pa-
livové 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 
zoznamu; maloobchodné služby s audioprístroj-
mi do vozidiel, s čistiacimi a konzervačnými prí-
pravkami na vozidlá, s autolekárničkami, so žia-
rovkami do smeroviek automobilov, so žiarov-
kami, so stieračmi, s výstražnými trojuholníkmi 
do vozidiel, s nosičmi zvukových nahrávok, s os-
viežovačmi vzduchu, s reflexnými vestami, s no-
vinami, s časopismi, s knihami, s cestnými ma-
pami, s diaľničnými elektronickými známkami,  
s hasiacimi prístrojmi do automobilov, s elektric-
kými batériami do automobilov, s mliekom a mlieč-
nymi výrobkami, s konzervovaným sušeným ovo-
cím a zeleninou, zaváraným ovocím a zeleninou, 
s ovocnými a zeleninovými šalátmi, s ovocnými 
džemami, nátierkami a marmeládami, rôsolmi, kom-
pótmi, s potravinárskymi olejmi a tukmi, s kon-
zervovanými mäsovými výrobkami, s mäsovými 
konzervami, s údeninami, so šunkou, so saláma-
mi, s klobásami, s paštétami, s rybacími konzer-
vami, s koreninami, so zemiakovými lupienkami, 
so spracovanými orieškami, so zeleninovými ná-
tierkami, so spracovanými orechmi, s ochutený-
mi orechmi a orieškami, s cestovinami, so su-
chármi, so sušienkami, s keksami, s cukríkmi, s ob-
látkami, so slanými a ochutenými tyčinkami,  
s koláčmi a cukrárskymi výrobkami, s kukurič-
nými pukancami, s prírodnými a umelými sladid-
lami, s perníkmi a medovníkmi, s praženou ku-
kuricou, s pudingami, s ryžou, ovsenými vločka-
mi, s müsli, s kávou, s čajom, s kakaom, s kávo-
vými náhradkami, s obilninovými vločkami, so 
slaným pečivom, s ľadovým čajom, s čajovými 
nápojmi, cereálnymi tyčinkami, proteínovými ty-
činkami, energetickými nápojmi, s vínom, s cuk-
rovinkami, s pekárenskými výrobkami, s čokolá-
dou, so žuvačkami, s nanukmi, s alkoholickými 
nápojmi, s pivom, s nealkoholickými nápojmi,  
s cigaretami, s fajčiarskymi potrebami; reklama; 
online reklama na počítačovej 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, do-
prava; balenie tovarov; skladovanie tovarov; ba-
lenie palív mazív, olejov; skladovanie palív, ma-
zív, olejov; skladovanie palív na termináloch; in-
formácie o možnostiach dopravy; informácie  
o skladovaní; rezervácia dopravy; automobilová 
doprava; logistické služby v doprave; informácie 
o dopravnej premávke; prenájom skladísk; prená-
jom skladovacích kontajnerov; odťahovanie vo-
zidiel pri poruchách a nehodách; prenájom gará-
ží; prenájom miest na parkovanie. 
 

40 - Spracovanie ropy; rafinácia ropy. 
43 - Prenájom prechodného ubytovania; rýchle 
občerstvenie (snackbary); reštauračné (stravova-
cie) služby; kaviarne. 

(540) 

  
 

(591) žltá (Pantone C/0 M/0 Y/100 K/0), čierna (Pan-
tone C60 M/50 Y/40 K/100) 

(732) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Brati-
slava, SK; 

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

(111) 246314 
(151) 28.11.2017 
(180) 1.3.2027 
(210) 607-2017 
(220) 1.3.2017 
(442) 2.8.2017 

 11 (511) 16, 21, 24, 25, 32, 35, 41 
(511) 16 - Papierové servítky; papierové podložky pod 

poháre; letáky; papierové pasparty; plagáty; veľ-
ké plošné plagáty; podložky pod pivové poháre; 
útržkové bloky; vývesné tabule (papierové alebo 
kartónové); papierové obaly na fľaše; etikety ok-
rem textilných; pohľadnice; jedálne lístky z pa-
piera. 
21 - Plastové poháriky; papierové poháriky; skle-
nené čaše; sklenené poháriky; poháre; keramické 
poháre; keramické džbány; keramické holby; ke-
ramické stojany na jedálne lístky; plastové stoja-
ny na jedálne lístky; porcelánové tácky; keramic-
ké tácky; papierové tácky; porcelánové džbány; 
plastové tégliky; papierové tégliky; papierové 
fľaše. 
24 - Tkaniny; textilné obrusy; textilné obrúsky; 
textilné prestieranie. 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky, šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze 
piva. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
organizovanie súťaží na reklamné účely. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športo-
vých a kultúrnych podujatí. 

(540) STAROPRAMEN SMÍCHOV 
(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

150 00 Praha, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
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(111) 246315 
(151) 1.12.2017 
(180) 19.8.2026 
(210) 1785-2016 
(220) 19.8.2016 
(442) 3.4.2017 

 10 (511) 12, 28 
(511) 12 - Vozidlá na pohyb po zemi; kolobežky; bi-

cykle; trojkolky; časti a súčasti vozidiel na pohyb 
po zemi; časti a súčasti pre kolobežky, bicykle  
a trojkolky. 
28 - Kolobežky (hračky); detské odrážadlá (hrač-
ky); časti a súčasti pre kolobežky (hračky); časti 
a súčasti pre detské odrážadlá (hračky); chrániče 
na kolená (športový tovar); chrániče na píšťaly 
(športový tovar). 

(540) TOOTOO 
(732) INTREA - PIKO spol. s r.o., Sasanková 2657/2, 

Záběhlice, 106 00 Praha 10, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska 

kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 246316 
(151) 1.12.2017 
(180) 26.1.2027 
(210) 205-2017 
(220) 26.1.2017 
(442) 2.6.2017 

 11 (511) 24, 25, 32, 41 
(511) 24 - Tkaniny; textilné obrusy; textilné obrúsky; 

textilné prestieranie. 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky a šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športo-
vých a kultúrnych podujatí. 

(540) 

  
 

(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 
150 00 Praha, CZ; 

(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska 
kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246317 
(151) 1.12.2017 
(180) 26.1.2027 
(210) 206-2017 
(220) 26.1.2017 
(442) 2.6.2017 

 11 (511) 24, 25, 32, 41 
(511) 24 - Tkaniny; textilné obrusy; textilné obrúsky; 

textilné prestieranie. 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky a šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva. 
 
 

41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športových 
a kultúrnych podujatí. 

(540) 

  
 

(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 
150 00 Praha 5, CZ; 

(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska 
kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 246318 
(151) 5.12.2017 
(180) 6.3.2027 
(210) 685-2017 
(220) 6.3.2017 
(442) 2.8.2017 

 11 (511) 16, 30, 35, 39, 43 
(511) 16 - Papiernický tovar; oznámenia (papiernický 

tovar); lístky; mapy; nálepky na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; lepiace štítky (pa-
piernický tovar); samolepky pre domácnosť a na 
kancelárske použitie; štítky (papierové nálepky); 
papierové alebo plastové vrecká na balenie; ob-
tlačky; bublinové obaly z plastických materiálov 
(na balenie); papierové alebo lepenkové krabice; 
baliaci papier; lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše; baliace plastové fólie; papierové obrú-
sky (prestieranie); papierové obrusy; papierové 
prikrývky na stôl; stolové prestieranie z papiera; 
papierové utierky; papierové podložky pod pohá-
re; podložky pod pivové poháre (papiernický to-
var); papierové podbradníky; plagáty; papierové 
alebo lepenkové pútače; reklamné tabule z papie-
ra, kartónu alebo z lepenky; papierové stolové 
vlajky. 
30 - Múka; prípravky z obilnín; chlieb; pečivo 
(pekárenské výrobky); cukrovinky; zmrzliny; ľad 
(prírodný alebo umelý); med; droždie; prášok do 
pečiva; soľ; horčica; ocot; korenie; omáčky (chu-
ťové prísady); chuťové prísady; pečivo z bielej 
múky; sušienky; strúhanka; zákusky, koláče; ry-
ža; pizza; omáčky na pizzu; plnená pizza s posy-
pom; cestá na jedla; cestá na pizzu; cestoviny; 
plnené cestoviny; zálievky na šaláty; chuťové 
prísady na prípravu pizze; káva; čaj; kakaové ná-
poje; čokoládové nápoje; cukor; tapioka; kávové 
náhradky; melasový sirup; kapary; konzervované 
záhradné bylinky (chuťové prísady); kuchynská 
soľ; kukuričné placky (tortilly); kvások; ľradový čaj; 
makaróny; majonézy; marináda (chuťové prísady); 
oblátky; omáčky na cestoviny; ovocné želé (cuk-
rovinky); paradajková omáčka; paštéty zapekané 
v ceste; pečivo s mäsovou náplňou; pesto (bazal- 
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ková omáčka); pikantné zeleninové omáčky (chu-
ťové prísady); plnené koláče; polevy na koláče; 
pralinky; pudingy; ravioly; sendviče; sucháre; sy-
rové sendviče (cheeseburgers); sušienky; špage-
ty; torty; wrapy (sendviče); zmrzliny. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; ob-
chodné franchisingové služby; obchodná správa 
licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
obchodné alebo podnikateľské informácie; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; re-
klama; podpora predaja (pre tretie osoby); orga-
nizovanie reklamných podujatí na podporu pre-
daja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných 
informácií; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); poskytovanie informačných a poradenských 
služieb v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; administratívna správa 
hotelov; aranžovanie výkladov; komerčné infor-
mačné kancelárie; lepenie plagátov; on line re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
plánovanie stretnutí (kancelárske práce); platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; predvádzanie 
tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prená-
jom reklamných plôch; služby porovnávania cien; 
správa spotrebiteľských vernostných programov; 
subdodávateľské služby (obchodné služby); vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov 
do počítačových databáz. 
39 - Balenie tovarov; doručovanie tovarov; dovoz, 
doprava; informácie o dopravnej premávke; in-
formácie o možnostiach dopravy; plnenie fliaš; 
skladovanie; sprostredkovanie dopravy. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; bary (služ-
by); bistrá (služby), kaviarne; vínne bary (služ-
by); motely (služby); hotelierske služby; rezervá-
cie ubytovania v hoteloch; stravovacie služby  
v penziónoch; rezervácie ubytovania v penzió-
noch; dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); poskytovanie informačných 
a poradenských služieb v oblasti služieb uvede-
ných v triede 43 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, tmavosivá 
(732) RISTORO s.r.o., Hlavná 83, 900 31 Stupava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 
 

(111) 246319 
(151) 5.12.2017 
(180) 17.1.2027 
(210) 77-2017 
(220) 17.1.2017 
(442) 2.8.2017 

 11 (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) 

  
 

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

(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
    987 97818 
  1672 98955 
5163C 111382C 
  5650 102269 
  9096 93931 
12720 153168 
40546 157772 
41522 158732 
50285 163788 
50361 163864 
50584 164156 
50587 164083 
54872 167255 
55393 166977 
  1202-96 184482 
    164-97 201762 
  1935-97 187552 
  1937-97 187930 
  1988-97 188865 
  2148-97 180282 
  2373-97 189383 
  2536-97 180395 
  2745-97 188972 
  2913-97 190699 
  2937-97 189008 
  2938-97 190701 

3090-97 189426 
3091-97 189427 
3094-97 181167 
3095-97 181168 
3145-97 193831 
3146-97 193832 
3236-97 188613 
3258-97 190158 
3281-97 197995 
3352-97 189461 
3368-97 193958 
3381-97 189098 
3402-97 189114 
3408-97 189119 
3473-97 193959 
3483-97 190717 
3484-97 190718 
3726-97 191420 
3744-97 192777 
3771-97 189502 
    84-98 189878 
    90-98 201431 
    91-98 189882 
    92-98 201432 
  695-98 191073 
  696-98 191074 

  919-98 192120 
  841-2006 217309 
2181-2006 218725 
  105-2007 219710 
1659-2007 221135 
1860-2007 221603 
1869-2007 221741 
1879-2007 222328 
1955-2007 221614 
1970-2007 222071 
2027-2007 222707 
2060-2007 222085 
2149-2007 224333 
2182-2007 222170 
2224-2007 222435 
2303-2007 222124 
5672-2007 221033 
6183-2007 221965 
6191-2007 223647 
6213-2007 221967 
6256-2007 221497 
6273-2007 222593 
6280-2007 222220 
6293-2007 222471 
6329-2007 223649 
6330-2007 224625 

6331-2007 222480 
6421-2007 223133 
6474-2007 222616 
6475-2007 222617 
6476-2007 222618 
6477-2007 222619 
6478-2007 222620 
6479-2007 222621 
6480-2007 222622 
6481-2007 221992 
    25-2008 222383 
    33-2008 224756 
  387-2008 222905 
  521-2008 222985 
1643-2008 224182 
1733-2008 225095 
1935-2008 226356 
5047-2008 225350 
5049-2008 224496 
5050-2008 222541 
5090-2008 223026 
5157-2008 223054 
5281-2008 223308 
5322-2008 223685 
5662-2008 224090 
5931-2008 224941 

 
 
 

(111) 93931 
(151) 16.11.1927 
(156) 16.11.2017 
(180) 16.11.2027 
(210) 9096 
(220) 16.11.1927 

 7 (511) 3, 4, 5, 29, 30 
(511) 3 - Prípravky na čistenie, odstraňovanie mastnoty, 

mydlo, výrobky voňavkárske a kozmetické, fran-
covky. 
4 - Sviečky a sviečkársky tovar. 
5 - Dezinfekčné prostriedky. 
29 - Umelé jedlé tuky, potraviny a požívatiny 
všetkých druhov. 
30 - Požívatiny a potraviny všetkých druhov ne-
zahrnuté do tr. 29. 

(540) Amica 
(732) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké 

Meziříčí, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 97818 
(151) 31.10.1927 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 987 
(220) 31.10.1927 

 7 (511) 3, 5 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

5 - Lekárnické a dietetické prípravky. 
 
 

(540) Aviril 
(732) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké 

Meziříčí, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 

 
(111) 98955 
(151) 7.11.1947 
(156) 7.11.2017 
(180) 7.11.2027 
(210) 1672 
(220) 7.11.1947 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Všetky výrobky voňavkárske, kozmetické, 

lúhovacie a toaletné mydlá. 
(540) 

  
 

(591) zelená, sivá 
(732) ALPA, a. s., Hornoměstská 378, 594 25 Velké 

Meziříčí, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 102269 
(151) 7.5.1948 
(156) 7.5.2018 
(180) 7.5.2028 
(210) 5650 
(220) 7.5.1948 

 7 (511) 34 
(511) 34 - Cigarety. 
(540) 

  
 

(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, CH; 

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

(111) 111382C 
(151) 28.11.1947 
(156) 28.11.2017 
(180) 28.11.2027 
(210) 5163C 
(220) 28.11.1947 

 8 (511) 12 
(511) 12 - Nákladné automobily a z nich odvodené mo-

difikácie, ich príslušenstvo, výzbroj a súčasti. 
(540) 

  
 

(732) ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 
293 60 Mladá Boleslav, CZ; 

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

 
 

(111) 153168 
(151) 29.10.1957 
(156) 1.10.2017 
(180) 1.10.2027 
(210) 12720 
(220) 1.10.1957 

 7 (511) 1, 3 
(510) Dispergačný a emulgačný prostriedok, pracie pro-

striedky. 

(540) SYNTAPON 
(732) Enaspol a.s., Velvěty 79, 415 01 Teplice, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 157772 
(151) 15.12.1967 
(156) 30.8.2017 
(180) 30.8.2027 
(210) 40546 
(220) 30.8.1967 

 7 (511) 33 
 
 
 
 

(511) 33 - Liehoviny. 
(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T. G. 

Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 158732 
(151) 6.3.1969 
(156) 21.3.2018 
(180) 21.3.2028 
(210) 41522 
(220) 21.3.1968 

 7 (511) 34 
(511) 34 - Cigarety, fajčiarsky tabak, žuvací tabak, šnu-

pavý tabak. 

(540) MURATTI 
(732) Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3, 

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

 
 

(111) 163788 
(151) 29.8.1978 
(156) 2.11.2017 
(180) 2.11.2027 
(210) 50285 
(220) 2.11.1977 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Prístroje používajúce magnetické pásky a ko-

túče na záznam a reprodukciu obrazu, zvuku ale-
bo iných zápisov, prístroje a systémy používajú-
ce vyššie uvedené záznamové prístroje, vopred 
nahrané a čisté magnetické pásky a pre ne určené 
zásobné zariadenia, televízne prístroje, magne-
tické kotúče, zariadenia na ukladanie údajov pre 
samočinné počítače. 

(540) AMPEX 
(732) AMPEX CORPORATION, spoločnosť organizo-

vaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 
401 Brodway, Redwood City, 94063 California, US; 

(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 163864 
(151) 17.10.1978 
(156) 6.12.2017 
(180) 6.12.2027 
(210) 50361 
(220) 6.12.1977 
(510) Hry, hračky, telocvičné a športové náradie, špor-

tové potreby, pokiaľ nie sú zaradené do iných 
tried, náradia na zimné športy, náradia na športo-
vé hry, plážový tovar a tovar na kúpanie. 

(540) MIKASA 
(732) Mikasa Corporation, 1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, 

Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 164083 
(151) 18.6.1979 
(156) 20.4.2018 
(180) 20.4.2028 
(210) 50587 
(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) 164156 
(151) 6.9.1979 
(156) 20.4.2018 
(180) 20.4.2028 
(210) 50584 
(220) 20.4.1978 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Pánske, dámske a detské nohavice, kazajky, 

opasky, traky. 
(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) 166977 
(151) 12.7.1988 
(156) 26.11.2017 
(180) 26.11.2027 
(210) 55393 
(220) 26.11.1987 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a látky. 

(540) TENORMIN 
(732) AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope Gate, Lon-

don W1Y 6LN, GB; 
 
 

(111) 167255 
(151) 16.5.1989 
(156) 28.10.2016 
(180) 28.10.2026 
(210) 54872 
(220) 28.10.1986 

 7 (511) 1, 6 
(510) Chemické výrobky obsahujúce hliník alebo gá-

lium; hliník a gálium vo forme ingotov, fólií, 
drôtov, dosiek a tyčí; priemyselné polotovary ob-
sahujúce hliník alebo gálium, ako obklady, piesty, 
okná, strešné krytiny, plechy, diaľničné a mosto-
vé zábradlie, ozdobné žalúzie a architektonické 
tienenie. 

(540) 

  
 

(732) RIO TINTO ALCAN INC., 400-1190 Ave, des 
Canadiens de Montreal, Montreal H3B 0E3, CA; 

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

 
 

(111) 180282 
(151) 20.4.1998 
(156) 25.7.2017 
(180) 25.7.2027 
(210) 2148-97 
(220) 25.7.1997 
(442) 14.1.1998 
(450) 8.7.1998 

 7 (511) 9, 11, 16, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické prístroje a zariade-

nia; meracie prístroje; elektrické a elektronické 
regulátory; elektrické regulátory osvetlenia; regu-
látory napätia; elektrické regulátory zvuku a ozvu-
čenia; regulátory napätia pre automobily; elektro-
inštalačný materiál; elektrické drôty, vodiče a káb- 
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 le; elektrické prípojky; vonkajšie elektrické roz-
vody; materiál na vonkajšie a vnútorné elektrické 
rozvody; aktívne a pasívne bleskozvody; materiál 
na bleskozvody; prepäťové ochrany; elektrické 
spínače, tlačidlá, zásuvky, vidlice, objímky, isti-
če, poistky, rozvádzače, rozvodné skrine, spojky, 
svorky; transformátory; antény; fotobunky; prí-
stroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku 
alebo obrazu; magnetické nosiče zvuku, údajov, 
obrazu; záznamové disky; počítače; elektrické spáj-
kovačky; elektrické žehličky; zariadenia na zá-
bavu prispôsobené na použitie s televíznym pri-
jímačom; 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chla-
denie, mrazenie, varenie a sušenie; vetracie, vo-
dárenské a sanitárne zariadenia; klimatizačné za-
riadenia; elektrické kanvice; svetelné sústavy; 
žiarovky; žiarivky; slnečné kolektory; regulátory 
na reguláciu klimatizácie, vykurovania, kotlov, 
kotolní, výmenníkových staníc, reaktorov, chla-
denia, mrazenia, vodárenských zariadení a potru-
bí, plynových zariadení a potrubí. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov; tlačoviny; knihárske výrobky; perio-
dické a neperiodické publikácie; fotografie; po-
hľadnice; albumy všetkých druhov; rámiky na 
fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; 
lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; pí-
sacie stroje a kancelárske potreby; vzdelávacie  
a učebné potreby; plastové obaly, vrecúška a taš-
ky ako obalové materiály; hracie karty; kopíro-
vacie zariadenia; 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; marketing - pries-
kum trhu; kopírovacia služba; sprostredkovanie 
obchodu; sprostredkovanie reklamy a inzercie; 
sprostredkovanie marketingu - prieskumu trhu. 
36 - Realitná agentúra; sprostredkovanie služieb 
realitnej agentúry. 
37 - Montáž, inštalácia, servis, opravy elektric-
kých strojov, elektrických prístrojov a elektric-
kých zariadení, bleskozvodov, elektroinštalácií, bez-
pečnostných systémov, elektrickej požiarnej sig-
nalizácie, kancelárskej a reprodukčnej techniky, 
meracej a regulačnej techniky, výrobkov a zaria-
dení spotrebnej elektroniky, elektrických prístro-
jov pre domácnosť; opravy elektrických šijacích 
strojov, bicyklov a športových potrieb; spros-
tredkovanie uvedených služieb; 
39 - Distribúcia tlače a kníh; sprostredkovanie 
distribúcie tlače a kníh. 
40 - Šitie odevov a módnych doplnkov; vyvolá-
vanie fotografických filmov; sprostredkovanie uve-
dených služieb. 
41 - Vydavateľská činnosť; organizovanie kultúr-
nych, spoločenských a športových podujatí a kon-
ferencií; požičiavanie videopások; nahrávanie vi-
deopások; výroba a rozmnožovanie video-audio-
nahrávok; prednášková činnosť v oblasti elektro-
techniky, energetiky, osvetlenia, technického za-
bezpečenia budov a úspory energií; sprostredko-
vanie uvedených služieb. 
42 - Módny dizajn; inžinierska činnosť; projek-
tová činnosť, najmä projektovanie stavieb, silo-
vých elektroinštalácií, slaboprúdových elektroin-
štalácií, technologického zariadenia stavieb, elek-
trických zariadení, elektrických sietí, elektrickej  
 
 

požiarnej signalizácie, merania, regulácie a sys-
témov riadenia technologických procesov; pora-
denská a konzultačná činnosť v oblasti elektro-
techniky, energetiky, osvetlenia, technického za-
riadenia budov a úspory energií; rozmnožovanie 
nahratých nosičov magnetického záznamu pre 
počítače; nakladanie s výsledkami tvorivej činnos-
ti so súhlasom autora; fotografovanie a fotogra-
fická reportáž; sprostredkovanie uvedených slu-
žieb. 

(540) 

  
(732) Ingeli Michal, Ing., Sedmokrásková 2, 821 01 

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

 
 

(111) 180395 
(151) 20.4.1998 
(156) 8.9.2017 
(180) 8.9.2027 
(210) 2536-97 
(220) 8.9.1997 
(442) 14.1.1998 
(450) 8.7.1998 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Hygienické a menštruačné vložky a tampóny. 

(540) Pamela 
(732) CELLTEX s. r. o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bra-

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

 
 

(111) 181167 
(151) 15.7.1998 
(156) 22.10.2017 
(180) 22.10.2027 
(210) 3094-97 
(220) 22.10.1997 
(442) 8.4.1998 
(450) 7.10.1998 

 7 (511) 4, 7, 16, 17, 22, 35, 37, 39, 42 
(511) 4 - Drevené brikety. 

7 - Poľnohospodárske náradie na motorický po-
hon; rezné lanko na kosačky. 
16 - Papierenské a papiernické obaly, plastikové 
obaly. 
17 - Polyamidové vlákna a lanká. 
22 - Povrazy, motúzy z prírodných, resp. ume-
lých vlákien. 
35 - Reklamná činnosť a obchodný manažment; 
sprostredkovanie obchodnej činnosti s uvedeným 
tovarom. 
37 - Opravy poľnohospodárskych strojov. 
39 - Balenie a skladovanie tovaru. 
42 - Služby v oblasti úpravy zelene. 

(540) TWISTER 
(732) Zmajkovič Jozef, Ing., Dolná 54, 900 01 Modra, 

SK; 
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(111) 181168 
(151) 15.7.1998 
(156) 22.10.2017 
(180) 22.10.2027 
(210) 3095-97 
(220) 22.10.1997 
(442) 8.4.1998 
(450) 7.10.1998 

 7 (511) 4, 7, 16, 17, 22, 35, 37, 39, 42 
(511) 4 - Drevené brikety. 

7 - Poľnohospodárske náradie na motorický po-
hon; rezné lanko na kosačky. 
16 - Papierenské a papiernické obaly, plastikové 
obaly. 
17 - Polyamidové vlákna a lanká. 
22 - Povrazy, motúzy z prírodných, resp. ume-
lých vlákien. 
35 - Reklamná činnosť a obchodný manažment; 
sprostredkovanie obchodnej činnosti s uvedeným 
tovarom. 
37 - Opravy poľnohospodárskych strojov. 
39 - Balenie a skladovanie tovaru. 
42 - Služby v oblasti úpravy zelene. 

(540) 

  
(732) Zmajkovič Jozef, Ing., Dolná 54, 900 01 Modra, 

SK; 
 
 

(111) 184482 
(151) 11.2.1999 
(156) 6.5.2016 
(180) 6.5.2026 
(210) 1202-96 
(220) 6.5.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, naj-

mä trvanlivé pečivo, biskvity, sušienky, keksy, 
sucháre, koláčiky, zákusky, torty, ovocné torty, 
tortové korpusy, oblátky, tvarohové koláče, pu-
dingy, krémy, jemné pečivo, nekysnuté pečivo, 
pečivo z lineckého cesta; čokoláda, bonbóny, 
cukrovinky; výrobky z obilnín a múky; šalátové 
dresingy; zmrzliny; zákusky. 

(540) TELE 
(732) GENERALE BISCUIT, 6 Av Réaumur, 92140 Cla-

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

 
 

(111) 187552 
(151) 19.10.1999 
(156) 9.7.2017 
(180) 9.7.2027 
(210) 1935-97 
(220) 9.7.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 
 

 7 (511) 16, 35 
(511) 16 - Tlačoviny. 

35 - Reklamná činnosť. 
(540) PLUS 7 DNÍ - SPOLOČENSKÝ 
 TÝŽDENNÍK 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187930 
(151) 17.11.1999 
(156) 9.7.2017 
(180) 9.7.2027 
(210) 1937-97 
(220) 9.7.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 16, 35 
(511) 16 - Tlačoviny. 

35 - Reklamná činnosť. Organizovanie výstav na 
komerčné alebo reklamné účely. 

(540) Záhradkár 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 188613 
(151) 14.12.1999 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 3236-97 
(220) 31.10.1997 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Herbicídny prípravok. 

(540) AMINEX 
(732) Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 188865 
(151) 19.1.2000 
(156) 11.7.2017 
(180) 11.7.2027 
(210) 1988-97 
(220) 11.7.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 
(510) Spoločenské hry. 

(540) JENGA 
(732) Pokonobe Associates (Všeobecné partnerstvo), 48 

Alta Vista, San Anselmo, California 94960, US; 
 
 

(111) 188972 
(151) 19.1.2000 
(156) 19.9.2017 
(180) 19.9.2027 
(210) 2745-97 
(220) 19.9.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 
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 7 (511) 5, 10 
(511) 5 - Chemické činidlá na lekárske analýzy a dia-

gnózy. 
10 - Prístroje a zariadenia na lekárske analýzy  
a diagnózy. 

(540) MEDISENSE 
(732) ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park Road, 

Abbott Park, Illinois 60064, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 189008 
(151) 19.1.2000 
(156) 3.10.2017 
(180) 3.10.2027 
(210) 2937-97 
(220) 3.10.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 29, 32 
(511) 29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky, 

slanina, výrobky z mäsa, klobásy, salámy, párky, 
hydina, zverina, šunka, údeniny. 
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné výťažky, ovocné 
šťavy, minerálne vody, sirupy na výrobu nápo-
jov, sódová voda, zeleninové šťavy, prípravky na 
výrobu nápojov, stolové vody. 

(540) PONITRAN 
(732) TAURIS NITRIA spol. s r.o., Cintorínska 1718/39, 

951 15 Mojmírovce, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 189098 
(151) 20.1.2000 
(156) 17.11.2017 
(180) 17.11.2027 
(210) 3381-97 
(220) 17.11.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 29, 30, 31, 35, 39 
(511) 29 - Sušené ovocie; zmesi sušeného ovocia; zme-

si sušeného ovocia a orieškov; ovocné šupky; 
arašidové maslo; kokosové maslo; kokos sušený; 
hrozienka; jedlé oleje; kukuričný olej; mandle 
spracované; arašidy spracované; datle; sušená ze-
lenina; zemiakové lupienky; sójové sušené mlie-
ko, morské riasy; jablkový prášok. 
30 - Obilniny, strukoviny, ryža a olejniny upra-
vené na ľudskú výživu a vegetariánsku stravu 
včítane ich zmesí; müsli; kukuričné vločky; pu-
kance kukuričné; kukuričná krupica; mletá kuku-
rica; kukuričná múka; krúpy na ľudskú spotrebu; 
ocot; ryža; ryžové krekery; krupica; ovsená pot-
rava; ovsené vločky; lupienky, vločky obilninové 
a sójové; káva; sušené kvasinky; soľ kuchynská. 
31 - Orechy; oriešky lieskové, kešu, sójové a cí-
cerové; mak; kokosové orechy; mandle (ovocie); 
arašidy; obilniny neupravené; strukoviny neupra-
vené; olejniny neupravené. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo, služby v obchodnej činnosti; sprostred-
kovanie nákupu a predaja uvedeného tovaru. 
39 - Balenie tovaru; skladovanie tovaru. 
 
 

(540) 

  
 

(732) Konrádová Marianna, MARIANNA, Bernolá-
kovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 

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

(111) 189114 
(151) 20.1.2000 
(156) 19.11.2017 
(180) 19.11.2027 
(210) 3402-97 
(220) 19.11.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 16, 29, 32 
(511) 16 - Firemné listiny, papierové propagačné mate-

riály. 
29 - Konzumné mlieka, smotany, mliečne nátier-
ky, syry, mliečne dezerty. 
32 - Ovocné nápoje. 

(540) JOVIT 
(732) AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 189119 
(151) 20.1.2000 
(156) 19.11.2017 
(180) 19.11.2027 
(210) 3408-97 
(220) 19.11.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 16, 29, 30, 32 
(511) 16 - Firemné listiny, papierové propagačné mate-

riály. 
29 - Konzumné mlieka, smotany, mliečne nátier-
ky, syry, mliečne dezerty. 
30 - Mrazené krémy. 
32 - Ovocné nápoje. 

(540) LÍNIA 
(732) AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 189383 
(151) 16.2.2000 
(156) 20.8.2017 
(180) 20.8.2027 
(210) 2373-97 
(220) 20.8.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 24, 25 
(511) 24 - Posteľné prikrývky a obrusy. 

25 - Odevy. 
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(540) 

  
 

(732) Gembeš Ladislav, 1. mája 5, 900 91 Limbach, SK; 
 
 

(111) 189426 
(151) 16.2.2000 
(156) 22.10.2017 
(180) 22.10.2027 
(210) 3090-97 
(220) 22.10.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 6, 7, 35, 36, 37 
(511) 6 - Drobný železiarsky tovar, kovové konštrukcie 

a zvárané súčasti strojov a prístrojov. 
7 - Elektrické trakčné stroje a prístroje na koľa-
jové a cestné elektrické vozidlá. 
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, 
účtovníctvo; ekonomické poradenstvo s výnim-
kou finačníctva. 
36 - Realitná kancelária. 
37 - Opravy elektrických prístrojov a strojov; 
sprostredkovateľské služby pri kompletizácii (napr. 
pri rekonštrukcii, oprave) elektrovýstroje na ko-
ľajové a cestné elektrické vozidlá. 

(540) LEKOV 
(732) FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Jiroto-

va 375, 336 01 Blovice, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 189427 
(151) 16.2.2000 
(156) 22.10.2017 
(180) 22.10.2027 
(210) 3091-97 
(220) 22.10.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 6, 7, 35, 36, 37 
(511) 6 - Drobný železiarsky tovar, kovové konštrukcie 

a zvárané súčasti strojov a prístrojov. 
7 - Elektrické trakčné stroje a prístroje na koľa-
jové a cestné elektrické vozidlá. 
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, 
účtovníctvo; ekonomické poradenstvo s výnim-
kou finačníctva. 
36 - Realitná kancelária. 
37 - Opravy elektrických prístrojov a strojov; 
sprostredkovateľské služby pri kompletizácii (napr. 
pri rekonštrukcii, oprave) elektrovýstroje na ko-
ľajové a cestné elektrické vozidlá. 

(540) 

  
 

(732) FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Jiroto-
va 375, 336 01 Blovice, CZ; 

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

(111) 189461 
(151) 16.2.2000 
(156) 13.11.2017 
(180) 13.11.2027 
(210) 3352-97 
(220) 13.11.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42 
(511) 35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-

zom, prenájom reklamných materiálov, prenájom 
reklamných priestorov, prieskum trhu, reklamné 
agentúry, reklamné materiály, reklamné plochy 
prenájmu, reklamné texty - uverejňovanie, vydá-
vanie reklamných alebo náborových textov, pre-
nájom reklamných tabúľ. 
36 - Colné služby, zmenárenské služby. 
37 - Montáž, údržba a opravy strojov, inštalácia  
a opravy elektrických spotrebičov. 
39 - Nákladná doprava (kamiónová), parkovanie 
automobilov (služby), prenájom, turistické kancelá-
rie. 
41 - Diskotéky, estrády, koncertné siene, sály, kon-
ferencie, kongresy, organizovanie kultúrnych a vzde-
lávacích výstav, prevádzkovanie kinosál, seminá-
re, sympóziá, umelecké módne agentúry. 
42 - Bufety, hotelierske služby, jedálne, reštaurá-
cie, turistické ubytovne, inžinierska činnosť, pro-
jektová činnosť, štúdie technických projektov, of-
setová tlač, usporadúvanie a prevádzkovanie vý-
stav, prekladateľské a tlmočnícke služby, prená-
jom prenosných stavieb, prevádzkovanie hotelo-
vého ubytovania. 

(540) 

  
 

(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3 - 7, 852 51 Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 189502 
(151) 16.2.2000 
(156) 29.12.2017 
(180) 29.12.2027 
(210) 3771-97 
(220) 29.12.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 1, 2, 40 
(511) 1 - Chemické prípravky na konzerváciu a izolá-

ciu káblov a elektrovodičov. 
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2 - Natierateľné hmoty na káblové izolácie, pro-
tipožiarne izolačné náterové hmoty. 
40 - Aplikácie (nanášanie) uvedených hmôt. 

(540) DEXAFLAMM 
(732) TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 189878 
(151) 20.3.2000 
(156) 14.1.2018 
(180) 14.1.2028 
(210) 84-98 
(220) 14.1.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 7, 9, 11, 20 
(511) 7 - Stroje a obrábacie stroje zaradené v tejto trie-

de, motory (okrem motorov pre pozemné vozid-
lá), náradie a prístroje poháňané motorom, súko-
lesia a hnacie remene (nie pre pozemné vozidlá), 
poľnohospodárske stroje, liahne. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geo-
detické, elektrické (vrátane na bezdrôtovú tele-
grafiu), fotografické, kinematografické, optické, 
prístroje a nástroje na váženie, meranie a signali-
zovanie, na účely kontrolné (inšpekčné), záchran-
né a na výučbu, automatické prístroje uvádzané 
do činnosti vhodením mince alebo známky, stro-
je na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo 
obrazu, zapisovacie pokladnice a počítacie stroje, 
hasiace prístroje, nosiče magnetických zázna-
mov, zvukové disky, automaty na tovar, počítače, 
ich časti a príslušenstvo, vybavenie na spracova-
nie informácií a pre počítače, počítačové prog-
ramy, batérie. 
11 - Zariadenia osvetľovacie, vykurovacie, na 
výrobu pary, zariadenia na varenie, chladenie, 
sušenie, vetranie, na rozvod vody a zariadenia zdra-
votnícke. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy, výrobky z dreva, 
korku, trstiny, vŕbového prútia, z rohoviny, kostí, 
slonoviny, z kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, 
morskej peny, náhradky všetkých týchto materiá-
lov alebo náhradky z plastických hmôt, všetko 
zahrnuté v triede 20. 

(540) 

  
 

(732) INTERLABO LIMITED, Eagle House, 16 Ky-
riakos Matsis Avenue, 10th Floor, Ayioi Omolo-
yites, 1082 Nicosia, CY; 

(740) Nešpůrek Robert, Mgr., LL.M.; Havel, Holásek 
& Partners s.r.o., advokátní kancelář, Praha, CZ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 189882 
(151) 20.3.2000 
(156) 15.1.2018 
(180) 15.1.2028 
(210) 91-98 
(220) 15.1.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 3, 29, 32 
(511) 3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky, tuhé  

a tekuté mydlá, telové mydlá, vlasové a telové 
šampóny, prípravky na ľahké rozčesávanie vla-
sov, prípravky na ľahkú úpravu vlasov, prípravky 
na kúpele a peny do kúpeľov, dámske a pánske 
parfumy a deodoranty, dámske a pánske toaletné 
vody, dámske a pánske kolínske vody, zubné 
pasty, zubné gély, ústne vody, umývacie pasty, 
regeneračné prípravky, telové krémy, opaľovacie 
prípravky, prípravky a emulzie na opaľovanie, 
masážne prípravky, umývacie, čistiace, bieliace, 
pracie prípravky, leštiace prípravky, dezinfekčné 
prípravky, prípravky na odmasťovanie kovov, 
nemrznúce kvapaliny do ostrekovačov vozidiel  
a na chladenie motorov, prípravky na čistenie  
a údržbu fasád a obkladov. 
29 - Ovocie a zelenina konzervovaná, sušená  
a zaváraná, mlieko a mliečne výrobky, oleje a tu-
ky jedlé. 
32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné 
nápoje nealkoholické, nápoje a šťavy ovocné, si-
rupy a iné prípravky. 

(540) MIKANO 
(732) MIKA, a. s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebo-

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

 
 

(111) 190158 
(151) 26.4.2000 
(156) 5.11.2017 
(180) 5.11.2027 
(210) 3258-97 
(220) 5.11.1997 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 6, 7, 37, 39 
(511) 6 - Výlisky z kovov. 

7 - Lisovačské náradie ako súčasť lisovačských 
strojov. 
37 - Oprava a údržba motorových vozidiel. 
39 - Verejná cestná nákladná doprava. 

(540) 

  
 

(591) biela, bledomodrá, tmavomodrá 
(732) PRESSKAM AUTO s. r. o., Vápenka 4, 841 07 

Bratislava-Devínska Nová Ves, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 190699 
(151) 19.5.2000 
(156) 3.10.2017 
(180) 3.10.2027 
(210) 2913-97 
(220) 3.10.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 39, 42 
(511) 39 - Organizovanie ciest, exkurzií, okružných vý-

letov; sprevádzanie turistov; turistické kancelárie 
s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu 
hotelového ubytovania; turistické prehliadky; re-
zervácia zájazdov; poskytovanie informácií o ces-
tovaní alebo preprave tovarov poskytovaných 
sprostredkovateľom alebo cestovnou kanceláriou. 
42 - Služby spojené so zaobstarávaním ubytova-
nia a stravovania v hoteloch, penziónoch, turis-
tických táboroch, turistických ubytovniach, na 
farmách, v sanatóriách, rekreačných zariadeniach 
a ozdravovniach; služby agentov cestovných kan-
celárií alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich 
hotelové ubytovanie pre turistov. 

(540) JANTÁROVÁ CESTA 
(732) Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 190701 
(151) 19.5.2000 
(156) 3.10.2017 
(180) 3.10.2027 
(210) 2938-97 
(220) 3.10.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 29, 32 
(511) 29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky, 

slanina, výrobky z mäsa, klobásy, salámy, párky, 
hydina, zverina, šunka, údeniny. 
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné výťažky, ovoc-
né šťavy, minerálne vody, sirupy na výrobu ná-
pojov, sódová voda, zeleninové šťavy, prípravky 
na výrobu nápojov, stolové vody. 

(540) ZOBORSKÁ 
(732) TAURIS NITRIA spol. s r.o., Cintorínska 1718/39, 

951 15 Mojmírovce, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 190717 
(151) 22.5.2000 
(156) 26.11.2017 
(180) 26.11.2027 
(210) 3483-97 
(220) 26.11.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva. 

(540) Toto je moja káva 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 190718 
(151) 22.5.2000 
(156) 26.11.2017 
(180) 26.11.2027 
(210) 3484-97 
(220) 26.11.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Čaj. 

(540) Toto je môj čaj 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 191073 
(151) 19.6.2000 
(156) 18.3.2018 
(180) 18.3.2028 
(210) 695-98 
(220) 18.3.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35 

(511) 7 - Stroje a obrábacie stroje patriace do triedy 7; 
motory; súkolesia a hnacie remene nie pre po-
zemné vozidlá; poľnohospodárske stroje a liahne, 
maznice; elektrotechnické zariadenia a prístroje 
pre domácnosť (drviče, mixéry, mlynčeky, mik-
rovlnné rúry, práčky, odstredivky, roboty); vysá-
vače prachu a leštiče parkiet. 
8 - Ručné nástroje majúce funkciu náradia v prí-
slušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane 
nožiarskych výrobkov z drahých kovov vrátane 
britiev a holiacich elektrických strojčekov; vid-
ličky a lyžice aj z drahých kovov; zbrane sečné  
a bodné; strojčeky na strihanie vlasov. 
9 - Prístroje a nástroje určené na vedecké a labo-
ratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. 
prístroje a nástroje určené na prenášanie rozka-
zov, na meranie a prístroje všeobecne používané 
pri riadení lodí a lietadiel; prístroje a nástroje 
geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu; 
prístroje fotografické, kinematografické, optické 
vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích prí-
strojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, 
prístroje a nástroje signalizačné vrátane signál-
nych píšťal; prístroje a nástroje na účely zá-
chranné a učebné; automaty uvádzané do činnosti 
vhodením mince alebo známky, prístroje na zá-
znam a reprodukciu hovoreného slova; zapisova-
cie pokladnice a počítacie stroje vrátane kance-
lárskych a dierovacích strojov; špeciálne puzdrá 
na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto 
triedy; elektrotermické nástroje a prístroje, ako 
ručné elektrické zváračky, elektrické žehličky  
a pod., elektrické prístroje a zariadenia; technika: 
kancelárska, výpočtová a telekomunikačná vrá-
tane náhradných dielov, príslušenstva a spotreb-
ného materiálu pre tieto výrobky; softvér. 
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na 
výrobu pary; zariadenia na varenie (sporáky, pe-
ce, rúry), chladenie (chladničky, mrazničky), vet-
ranie vrátane klimatizácie alebo zariadenia na 
úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody a za-
riadenia zdravotnícke. 
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14 - Drahé kovy a ich zliatiny; predmety z dra-
hých kovov, ich zliatin alebo predmety z pláto-
vaných (dublovaných) kovov; bižutéria z plastov 
a plastických hmôt; hodiny a chronometrické za-
riadenia vrátane špeciálnych puzdier, umelecké 
predmety z bronzu. 
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických 
klavírov a ich príslušenstvo, hudobné skrine; 
klávesové nástroje. 
16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a karto-
nážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká, 
knihy, výrobky knihárske, fotografie, písacie po-
treby, kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov, 
štetce, písacie stroje, kancelárske potreby okrem 
nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; 
hracie karty, tlačiarenské písmená, štočky; papie-
rové servítky, vreckovky a plienky; kopírovacie  
a skartovacie stroje v triede 16; manuály; papie-
rové vystrihovačky, puzzle, skladačky, leporelá. 
18 - Koža a náhrady, výrobky z kože a náhrad, 
surové kože a kožušiny; kufre a cestovné tašky; 
dáždniky, slnečníky, palice, biče, postroje na ko-
ne, sedlárske výrobky. 
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového 
nábytku; brúsené sklo a zrkadlá, rámy; výrobky  
z dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny, rohoviny, 
slonoviny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, 
morskej peny, buničiny; výrobky z plastických 
hmôt, matrace, žinenky, podhlavníky. 
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domá-
ce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá, 
plechové misky, misky z plastických hmôt alebo 
iných hmôt, ručné strojčeky na mletie, sekanie  
a lisovanie; hrebene a špongie na umývanie, toa-
letné potreby, kefy, kefársky materiál, pomôcky 
na upratovanie, čistiace látky, drôtenky, sklenený 
tovar v triede 21 vrátane okenného skla, výrobky 
z porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zaradené  
v iných triedach. 
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane prikrývok na 
cestovanie; spacie vaky. 
25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, trampky. 
28 - Hry, hračky, telocvičné a športové náradie  
a náčinie, rybárske potreby, náradie na zimné 
športy a športové hry, plážový a kúpací tovar; 
ozdoby na vianočné stromčeky; všetko patriace 
do triedy 28. 
29 - Mäso, ryby, hydina, mäkkýše, kôrovce, zve-
rina; mäsové výťažky; zelenina a ovocie: kon-
zervované, sušené, varené, rôsoly, zaváraniny; 
vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane 
mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky; zelenina 
naložená v octe. 
30 - Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, kávové ná-
hradky; múka a obilné výrobky určené na ľudskú 
výživu, nápoje z kávy, kakaa, čokolády; chlieb, 
sucháre, sušienky, jemné pečivo, cukrovinky, 
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky 
do pečiva; soľ, čierne korenie, ocot, chuťové 
omáčky; korenie, ľad. 
31 - Produkty lesnícke vrátane nespracovaného 
dreva, semená, čerstvé ovocie a zelenina; sadeni-
ce, živé rastliny a prírodné kvetiny; krmivá pre 
zvieratá; slad. 
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody, 
šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné 
prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy  
a nápoje z ovocných štiav. 
 

33 - Vína, liehoviny, likéry, nealkoholické vína. 
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky; 
potreby pre fajčiarov; zápalky. 
35 - Činnosť reklamnej agentúry. 

(540) PLANEO 
(732) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191074 
(151) 19.6.2000 
(156) 18.3.2018 
(180) 18.3.2028 
(210) 696-98 
(220) 18.3.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35 

(511) 7 - Stroje a obrábacie stroje patriace do triedy 7; 
motory; súkolesia a hnacie remene nie pre po-
zemné vozidlá; poľnohospodárske stroje a liahne, 
maznice; elektrotechnické zariadenia a prístroje 
pre domácnosť (drviče, mixéry, mlynčeky, mik-
rovlnné rúry, práčky, odstredivky, roboty); vysá-
vače prachu a leštiče parkiet. 
8 - Ručné nástroje majúce funkciu náradia v prí-
slušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane 
nožiarskych výrobkov z drahých kovov vrátane 
britiev a holiacich elektrických strojčekov; vid-
ličky a lyžice aj z drahých kovov; zbrane sečné  
a bodné; strojčeky na strihanie vlasov. 
9 - Prístroje a nástroje určené na vedecké a labo-
ratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. 
prístroje a nástroje určené na prenášanie rozka-
zov, na meranie a prístroje všeobecne používané 
pri riadení lodí a lietadiel; prístroje a nástroje 
geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu; 
prístroje fotografické, kinematografické, optické 
vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích prí-
strojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, 
prístroje a nástroje signalizačné vrátane signál-
nych píšťal; prístroje a nástroje na účely záchranné 
a učebné; automaty uvádzané do činnosti vhode-
ním mince alebo známky, prístroje na záznam  
a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie 
pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelár-
skych a dierovacích strojov; špeciálne puzdrá na 
prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto 
triedy; elektrotermické nástroje a prístroje, ako 
ručné elektrické zváračky, elektrické žehličky  
a pod., elektrické prístroje a zariadenia; technika: 
kancelárska, výpočtová a telekomunikačná vrá-
tane náhradných dielov, príslušenstva a spotreb-
ného materiálu pre tieto výrobky; softvér. 
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na 
výrobu pary; zariadenia na varenie (sporáky, pe-
ce, rúry), chladenie (chladničky, mrazničky), vet-
ranie vrátane klimatizácie alebo zariadenia na 
úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody a za-
riadenia zdravotnícke. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; predmety z dra-
hých kovov, ich zliatin alebo predmety z pláto-
vaných (dublovaných) kovov; bižutéria z plastov 
a plastických hmôt; hodiny a chronometrické za-
riadenia vrátane špeciálnych puzdier, umelecké 
predmety z bronzu. 
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15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických kla-
vírov a ich príslušenstvo, hudobné skrine; kláve-
sové nástroje. 
16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a karto-
nážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká, 
knihy, výrobky knihárske, fotografie, písacie pot-
reby, kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov, 
štetce, písacie stroje, kancelárske potreby okrem 
nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; 
hracie karty, tlačiarenské písmená, štočky; papie-
rové servítky, vreckovky a plienky; kopírovacie  
a skartovacie stroje v triede 16; manuály; papie-
rové vystrihovačky, puzzle, skladačky, leporelá. 
18 - Koža a náhrady, výrobky z kože a náhrad, 
surové kože a kožušiny; kufre a cestovné tašky; 
dáždniky, slnečníky, palice, biče, postroje na ko-
ne, sedlárske výrobky. 
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového 
nábytku; brúsené sklo a zrkadlá, rámy; výrobky  
z dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny, rohoviny, 
slonoviny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, 
morskej peny, buničiny; výrobky z plastických 
hmôt, matrace, žinenky, podhlavníky. 
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domá-
ce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá, 
plechové misky, misky z plastických hmôt alebo 
iných hmôt, ručné strojčeky na mletie, sekanie  
a lisovanie; hrebene a špongie na umývanie, toa-
letné potreby, kefy, kefársky materiál, pomôcky 
na upratovanie, čistiace látky, drôtenky, sklenený 
tovar v triede 21 vrátane okenného skla, výrobky 
z porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zaradené  
v iných triedach. 
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane prikrývok na ces-
tovanie; spacie vaky. 
25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, trampky. 
28 - Hry, hračky, telocvičné a športové náradie  
a náčinie, rybárske potreby, náradie na zimné 
športy a športové hry, plážový a kúpací tovar; 
ozdoby na vianočné stromčeky; všetko patriace 
do triedy 28. 
29 - Mäso, ryby, hydina, mäkkýše, kôrovce, zve-
rina; mäsové výťažky; zelenina a ovocie: kon-
zervované, sušené, varené, rôsoly, zaváraniny; vaj-
cia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mlieč-
nych nápojov, jedlé oleje a tuky; zelenina nalo-
žená v octe. 
30 - Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, kávové ná-
hradky; múka a obilné výrobky určené na ľudskú 
výživu, nápoje z kávy, kakaa, čokolády; chlieb, 
sucháre, sušienky, jemné pečivo, cukrovinky, 
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do 
pečiva; soľ, čierne korenie, ocot, chuťové omáč-
ky; korenie, ľad. 
31 - Produkty lesnícke vrátane nespracovaného 
dreva, semená, čerstvé ovocie a zelenina; sadeni-
ce, živé rastliny a prírodné kvetiny; krmivá pre 
zvieratá; slad. 
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody, 
šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné 
prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy  
a nápoje z ovocných štiav. 
33 - Vína, liehoviny, likéry, nealkoholické vína. 
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky; 
potreby pre fajčiarov; zápalky. 
35 - Činnosť reklamnej agentúry. 
 
 
 

(540) 

  
(732) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Pra-

ha 10, CZ; 
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191420 
(151) 17.7.2000 
(156) 19.12.2017 
(180) 19.12.2027 
(210) 3726-97 
(220) 19.12.1997 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 1, 2, 3, 5, 29, 30, 31 
(511) 1 - Umelé sladidlá, soli kyseliny algínovej, gella-

nová guma, welanová guma, rhamsanová guma  
a alginát propylénglykolu na použitie v potravi-
nách, vysokonenasýtené mastné kyseliny na po-
užitie v potravinách; chemické prípravky na vý-
robu farby, lepidlá a spojivá používané v prie-
mysle, čistiace kompozície a prípravky na navr-
távanie ropných vrtov; hnojivá, pôdne závlahy; 
povrchovo aktívne látky a chemické toxické zlú-
čeniny na použitie v insekticídoch, fungicídoch  
a herbicídoch, gény rezistentné k hmyzu a gény 
tolerantné k herbicídom na použitie v osive v po-
ľnohospodárstve. 
2 - Farbivá. 
3 - Kozmetické prípravky; zubné pasty. 
5 - Prostriedky na osviežovanie vzduchu; farma-
ceutické prípravky, najmä protizápalovo, protiví-
rusovo, protiinfekčne, antihypertenzne, antiarytmic-
ky, protihnačkovo, antipsychoticky a protivredo-
vo pôsobiace látky, analgetiká perorálne antikon-
cepčné prípravky, antagonisty aldosterónu, diure-
tiká, náhradky hormónov, liečivá na ošetrovanie 
chorôb krviniek, vitamíny, minerálne doplnky  
a iné prípravky určené na starostlivosť o zdravie, 
veterinárne prípravky na zvyšovanie produkcie 
mlieka a účinnosti krmiva, dezodorizačné prí-
pravky na komerčné a priemyselné odpady; pot-
rava pre deti do jedného roku; insekticídy; fungi-
cídy, herbicídy. 
29 - Proteíny založené na mliekarenskej produk-
cii na použitie ako potravinárska prísada do pe-
kárskych výrobkov a krémových náhradiek; 
spracované zemiaky a rajčiaky; nespracovaná ce-
lulóza na použitie v potravinách. 
30 - Cukrovinky na báze zmrazených mliečnych 
produktov; zálievky do šalátov, majonéza. 
31 - Čerstvé zemiaky a rajčiaky; poľnohospodár-
ske osivo bavlny, kukurice, podzemnice olejnej, 
pšenice, zemiakov, rajčiakov a bylín, semená kve-
tov, sadbové zemiaky, potrava pre zvieratá. 
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(540) 

  
 

(732) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US; 

(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 192120 
(151) 27.9.2000 
(156) 14.4.2018 
(180) 14.4.2028 
(210) 919-98 
(220) 14.4.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 32, 33 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, mušty, ovocné šťavy, 

ovocné výťažky, sirupy, šumivé a sýtené nápoje. 
33 - Vína, destilované nápoje, liehové esencie, 
alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou 
piva. 

(540) 

  
 

(591) zelená, biela 
(732) Limbašské vinohradnícke družstvo, SNP 18, 900 91 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 192777 
(151) 18.10.2000 
(156) 22.12.2017 
(180) 22.12.2027 
(210) 3744-97 
(220) 22.12.1997 
(442) 11.7.2000 
(450) 18.1.2001 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Firemné listy, papierové propagačné materiály. 

(540) ZÁKVAS 
(732) AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 193831 
(151) 16.1.2001 
(156) 24.10.2017 
(180) 24.10.2027 
(210) 3145-97 
(220) 24.10.1997 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 41 
(511) 41 - Vyučovanie jazykov. 

(540) BERLITZ METHOD 
(732) Berlitz Investment Corporation, 103 Foulk Road, 

Suite 205-G, Wilmington, Delaware 19803, US; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 193832 
(151) 16.1.2001 
(156) 24.10.2017 
(180) 24.10.2027 
(210) 3146-97 
(220) 24.10.1997 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 41 
(511) 41 - Vyučovanie jazykov. 

(540) TOTAL IMMERSION 
(732) Berlitz Investment Corporation, 103 Foulk Road, 

Suite 205-G, Wilmington, Delaware 19803, US; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 193958 
(151) 16.1.2001 
(156) 14.11.2017 
(180) 14.11.2027 
(210) 3368-97 
(220) 14.11.1997 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, 

konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, 
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne 
výrobky, jedlé oleje a tuky, konzervy mäsové, 
rybacie, hydinové a z diviny. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, tapioka, ságo, ká-
vové nahrádky, múka potravinárska, obilné prí-
pravky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné 
pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, 
kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne 
korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie. 
31 - Zemiaky, obilniny (zrno), semená, čerstvé ovo-
cie a zelenina, živé rastliny a prírodné kvetiny, 
krmivá pre dobytok. 

(540) 3 v jednom 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
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(111) 193959 
(151) 16.1.2001 
(156) 26.11.2017 
(180) 26.11.2027 
(210) 3473-97 
(220) 26.11.1997 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina, zverina (nie živé), mäso-

vé výťažky, konzervované, sušené a varené ovo-
cie a zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko 
a iné mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, kon-
zervy mäsové, rybacie, hydinové a z diviny. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, tapioka, ságo, ká-
vové náhradky, múka potravinárska, obilné prí-
pravky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné 
pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z mela-
sy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, 
čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie. 
31 - Zemiaky, obilniny (zrno), semená, čerstvé ovo-
cie a zelenina, živé rastliny a prírodné kvetiny, 
krmivá pre dobytok. 

(540) tri v jednom 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 197995 
(151) 11.2.2002 
(156) 7.11.2017 
(180) 7.11.2027 
(210) 3281-97 
(220) 7.11.1997 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

 7 (511) 1, 2, 37 
(511) 1 - Chemikálie (látky na chemické reakcie, látky 

vyrobené chemicky) pre vedu, fotografiu; plas-
tické hmoty v nespracovanom stave (práškové,  
v pastách alebo v tekutom stave); zmesi do ha-
siacich prístrojov; prípravky na zváranie a kale-
nie kovov. 
2 - Základné náterové hmoty, dekoratívne nátery, 
sprejové dekoratívne nátery, náterové farby, de-
koratívne náterové farby, základové povlaky, op-
ravné zmesi, povlaky a krycie nátery. 
37 - Stavebníctvo, vykonávanie opráv a inštalácií. 

(540) SHEETROCK 
(732) United States Gypsum Company, 550 West Adams 

Street, Chicago, Illinois 60661, US; 
 
 

(111) 201431 
(151) 20.12.2002 
(156) 15.1.2018 
(180) 15.1.2028 
(210) 90-98 
(220) 15.1.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 4.3.2003 

 7 (511) 3, 29, 32 
(511) 3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky, tuhé  

a tekuté mydlá, telové mydlá, vlasové a telové 
šampóny, prípravky na ľahké rozčesávanie vla-
sov, prípravky na ľahkú úpravu vlasov, prípravky  
 

 na kúpele a peny do kúpeľov, dámske a pánske 
parfumy a deodoranty, dámske a pánske toaletné 
vody, dámske a pánske kolínske vody, zubné pas-
ty, zubné gély, ústne vody, umývacie pasty, re-
generačné prípravky, telové krémy, opaľovacie 
prípravky, prípravky a emulzie na opaľovanie, 
masážne prípravky, umývacie, čistiace, bieliace, 
pracie prípravky, leštiace prípravky, dezinfekčné 
prípravky, prípravky na odmasťovanie kovov, 
nemrznúce kvapaliny do ostrekovačov vozidiel  
a na chladenie motorov, prípravky na čistenie  
a údržbu fasád a obkladov. 
29 - Ovocie a zelenina konzervovaná, sušená  
a zaváraná, oleje a tuky jedlé. 
32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné 
nápoje nealkoholické, nápoje a šťavy ovocné, si-
rupy a iné prípravky. 

(540) MIKA 
(732) MIKA, a. s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebo-

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

 
 

(111) 201432 
(151) 20.12.2002 
(156) 15.1.2018 
(180) 15.1.2028 
(210) 92-98 
(220) 15.1.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 4.3.2003 

 7 (511) 3, 29, 32 
(511) 3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky, tuhé  

a tekuté mydlá, telové mydlá, vlasové a telové 
šampóny, prípravky na ľahké rozčesávanie vla-
sov, prípravky na ľahkú úpravu vlasov, prípravky 
na kúpele a peny do kúpeľov, dámske a pánske 
parfumy a deodoranty, dámske a pánske toaletné 
vody, dámske a pánske kolínske vody, zubné 
pasty, zubné gély, ústne vody, umývacie pasty, 
regeneračné prípravky, telové krémy, opaľovacie 
prípravky, prípravky a emulzie na opaľovanie, 
masážne prípravky, umývacie, čistiace, bieliace, 
pracie prípravky, leštiace prípravky, dezinfekčné 
prípravky, prípravky na odmasťovanie kovov, 
nemrznúce kvapaliny do ostrekovačov vozidiel  
a na chladenie motorov, prípravky na čistenie  
a údržbu fasád a obkladov. 
29 - Ovocie a zelenina konzervovaná, sušená  
a zaváraná, oleje a tuky jedlé. 
32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné 
nápoje nealkoholické, nápoje a šťavy ovocné, si-
rupy a iné prípravky. 

(540) MIKA KISS 
(732) MIKA, a. s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebo-

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

 
 

(111) 201762 
(151) 20.1.2003 
(156) 16.1.2017 
(180) 16.1.2027 
(210) 164-97 
(220) 16.1.1997 
(442) 10.12.1999 
(450) 1.4.2003 
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 7 (511) 3, 5 
(511) 3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie; 

mydlá; voňavkárske výrobky, kozmetické príp-
ravky, telová a vlasová kozmetika, vlasové vody; 
prípravky na čistenie zubov; chemické prípravky 
na použitie v domácnosti. 
5 - Prípravky na osviežovanie vzduchu. 

(540) 

  
 

(732) MIKA BRATISLAVA, s. r. o., Cementárska 15, 
900 31 Stupava, SK; 

 
 

(111) 217309 
(151) 14.3.2007 
(156) 4.5.2016 
(180) 4.5.2026 
(210) 841-2006 
(220) 4.5.2006 
(310) 1.109.503 
(320) 10.4.2006 
(330) BX 
(442) 7.12.2006 
(450) 3.5.2007 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, nápoje na báze 

kávy, nápoje na báze kakaa, nápoje na báze čoko-
lády, cukor, ryža, pufrovaná ryža, tapioka a mú-
ka, torty a koláče (sladké alebo slané), pizza; ne-
ochutené alebo ochutené a/alebo plnené cestovi-
ny, výrobky z obilnín, raňajkové cereálie; hotové 
jedlá obsahujúce najmä cestoviny; jedlá vyrobe-
né hlavne z koláčového cesta; chlieb, sucháre, 
sušienky (sladké alebo slané), oblátky, vafle, ko-
láče, pečivo, všetky uvedené produkty obyčajné 
a/alebo polievané, a/alebo plnené, a/alebo ochu-
tené; sladké alebo slané chuťovky obsahujúce 
chlieb, sušienky alebo pečivo; cukrárske výrobky 
a cukrovinky; zmrzliny, zmrzliny vyrobené hlav-
ne z jogurtu, smotanové zmrzliny, vodové zmr-
zliny (zmrzliny), mrazené jogurty (zmrzliny), 
mrazená ochutená voda; med. 

(540) MINISTAR 
(732) Kraft Foods Belgium Intellectual Property, Brus-

selsesteenweg 450, B-1500 Halle, BE; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218725 
(151) 13.7.2007 
(156) 28.11.2016 
(180) 28.11.2026 
(210) 2181-2006 
(220) 28.11.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 8 (511) 5, 30 
 
 
 
 

(511) 5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky s lie-
čivým účinkom, vitamíny, multivitamínové kom-
plexy, minerály a multiminerálové prípravky, 
doplnky zdravej výživy na liečebné účely, vita-
mínové a multivitamínové preparáty, minerály  
a stopové prvky ako potravinové doplnky s lie-
čebnými účinkami, chemické výrobky na lekár-
ske účely, dietetické výrobky pre chorých, liečivé 
rastliny a výrobky z nich, rastlinné zmesi, výťaž-
ky zo zeleniny a ovocia a extrakty určené na die-
tetické účely s liečebnými účinkami a zmesi uve-
dených látok a prípravkov, dietetické prísady do 
jedla s liečebnými účinkami, posilňujúce a po-
vzbudzujúce potraviny s liečebnými účinkami, 
energeticko-výživné požívatiny na liečebné úče-
ly, potravinové doplnky s liečebnými účinkami 
na denné doplnenie stravy, všetko patriace do tej-
to triedy. 
30 - Potraviny a potravinové doplnky s vysokým 
obsahom vitamínov, minerálov, bylinných výťaž-
kov a výťažkov zo zeleniny a ovocia vyrobených 
s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, po-
silňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky  
s obsahom vitamínov, minerálov a bylín (určené 
na ľudskú spotrebu), všetky požívatiny a prísady 
do jedla vyrobené za účelom doplnenia bežnej 
stravy konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyv-
niť zdravie konzumenta, všetky patriace do tejto 
triedy. 

(540) 

  
 

(732) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-
perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 

(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 219710 
(151) 9.11.2007 
(156) 17.1.2017 
(180) 17.1.2027 
(210) 105-2007 
(220) 17.1.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Dietetické výrobky pre deti a chorých upra-

vené na lekárske účely, chemické prípravky na 
lekárske účely, liečebná kozmetika na báze prí-
rodných látok, liečebné kúpeľné výrobky, liečeb-
né prípravky do kúpeľa, liečivé rastliny a výrob-
ky z nich patriace do tejto triedy, vitamínové prí-
pravky, medicinálne vína, rastlinné zmesi a ex-
trakty určené na dietetické účely, zmesi uvede-
ných látok a prípravkov, dietetické prísady do je-
dál na lekárske účely, posilňujúce a povzbudzu-
júce potraviny s liečivými účinkami, energeticko-
výživné požívatiny na liečebné účely. 
30 - Posilňujúce a povzbudzujúce výživové do-
plnky stravy s obsahom zeleného čaju, bylín (ur-
čené na ľudskú spotrebu) vyrobené s cieľom do-
plniť bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu priaz-
nivo ovplyvniť zdravie konzumenta patriace, do 
tejto triedy. 
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(540) Delpharmea Lipoxal Direct 
(732) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 221033 
(151) 12.3.2008 
(156) 18.6.2017 
(180) 18.6.2027 
(210) 5672-2007 
(220) 18.6.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 16, 35 
(511) 16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, 

katalógy, kalendáre. 
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov, rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky), reklamné agentúry, reklamné služby. 

(540) 

  
 

(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 
851 01 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221135 
(151) 15.4.2008 
(156) 10.9.2017 
(180) 10.9.2027 
(210) 1659-2007 
(220) 10.9.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér, najmä počítačový softvér 

na spracovanie dát a na použitie pri tvorbe, inšta-
lácii a prevádzkovaní aplikačných programov na 
hlavnom počítači a klientských/serverových apli-
kačných programov na integráciu finančných, 
výrobných a predajných funkcií podniku a na ve-
denie klientskeho servisu a podporu podnikových 
funkcií. 
16 - Príručky a letáky, knihy, bulletiny, brožúry, 
odborné časopisy o počítačových programoch  
a počítačových systémoch, užívateľské manuály 
a tlačení sprievodcovia, všetko z oblasti vedenia 
podniku, informačných technológií a počítačové-
ho spracovania informácií. 
35 - Konzultácie v oblasti vedenia podniku, ve-
denie a konzultácie v oblasti obchodných postu-
pov; konzultačné služby v oblasti marketingu; 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu  
s počítačovým hardvérom a softvérom, poskyto-
vanie informácií týkajúcich sa konzultácie v ob-
lasti vedenia podniku, prevádzkový projektový 
manažment; konzultácie v oblasti obchodných 
akvizícií; analýzy trhu; uskutočňovanie obchod-
ných prieskumov a prieskumov trhu; poskytova-
nie obchodných informácií; plánovanie obchod-
ného manažmentu; dohľad nad podnikmi; podpo- 
 

ra obchodného a priemyselného manažmentu; eko-
nomické predpovede a analýzy; konzultácie v ob-
lasti personálneho manažmentu; príprava podni-
kových správ; poskytovanie informácií v oblasti 
obchodných konzultácií; obchodné sprostredko-
vanie služieb uvedených v triedach 35, 41 a 42. 
41 - Vzdelávacie služby, najmä vedenie kurzov, 
školení a seminárov v oblasti vývoja a zavádza-
nia počítačového softvéru, použitia počítačového 
softvéru a distribúcia kurzových materiálov s tým 
spojená. 
42 - Tvorba a poskytovanie počítačového softvé-
ru, najmä počítačového softvéru na spracovanie 
dát; služby inštalácie, zavádzania, údržby a opráv 
počítačového softvéru; poskytovanie informácií, 
poradenské, konzultačné a expertízne služby v ob-
lasti počítačov, počítačového softvéru, informač-
ných technológií a počítačových systémov; au-
tomatizované spracovanie dát; výskum týkajúci 
sa použitia informačných technológií pri pre-
vádzkovaní podnikov; tvorba počítačových pra-
covísk; plánovanie technických projektov; prená-
jom výpočtovej a kancelárskej techniky; odborné 
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a soft-
véru. 

(540) 

  
 

(732) VITA COM BUSINESS EURÓPA, s.r.o., Ry-
bárska 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK; 

(740) United BG, a. s., Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 221497 
(151) 12.5.2008 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 6256-2007 
(220) 31.10.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 12, 35, 37, 39 
(511) 12 - Dopravné prostriedky všetkých druhov, ich 

časti a súčasti; osobné automobily, autobusy, ná-
kladné autá, prívesové vozidlá, sťahovacie vozid-
lá, dodávkové automobily, ich časti a súčasti. 
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť tý-
kajúca sa prepravy osôb a tovaru, najmä prie-
skum trhu, online reklama, rozširovanie reklam-
ných materiálov, vydávanie a aktualizácia reklam-
ných materiálov. 
37 - Opravy a servis dopravných prostriedkov 
všetkých druhov. 
39 - Doprava a preprava osôb a tovaru v tuzemsku 
a v zahraničí; autodoprava; špedícia, nákladná dop-
rava, poradenstvo v doprave, prenájom motoro-
vých vozidiel, sprostredkovateľská činnosť v dop-
rave. 
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(540) 

  
 

(732) DOMATOS, s. r. o., 020 63 Lednica 233, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221603 
(151) 13.5.2008 
(156) 9.10.2017 
(180) 9.10.2027 
(210) 1860-2007 
(220) 9.10.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 37, 41, 42, 45 
(511) 37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení, 

prenájom stavebných nástrojov a stavebného ná-
radia, prenájom stavebných materiálov, prenájom 
čistiacich strojov, prenájom miešadiel a doprav-
níkov na omietky a malty, stavebníctvo, staveb-
níctvo v oblasti protipožiarnych zabezpečovacích 
systémov, utesňovanie stavieb a budov, pomocné 
služby v oblasti stavebníctva, ako napr. kontrola 
stavebných plánov a stavebný dozor, odborný 
dohľad pri realizácii montáže, stavebné informá-
cie, technicko-poradenská činnosť v stavebníc-
tve, odborno-technické konzultácie pre montážne 
firmy, opravy, montáž a údržba, montáž, údržba 
a servis protipožiarnej techniky a protipožiarnych 
zabezpečovacích systémov, montáž, údržba a ser-
vis zdvíhacích zariadení, lešení, poľnohospodár-
skych strojov, motorových vozíkov, motorových 
píľ, krovinorezov, stavebných strojov, prenájom 
lešení, informácie o opravách, montáži a údržbe, 
inštalačné služby, služby inštalatérov v oblasti 
protipožiarnych zabezpečovacích systémov, odru-
šovanie elektrických prístrojov a zariadení, údrž-
ba a opravy počítačov, inštalácia a opravy pop-
lašných systémov a požiarnych hlásičov, murár-
stvo, čistenie exteriérov a interiérov budov, čis-
tenie komínov, poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu. 
41 - Vzdelávanie, vyučovanie, zabezpečovanie vý-
cvikov, kurzov a školení, školenia, výcvik, všet-
ky formy vzdelávania osôb, služby školiacich stre-
dísk, informácie o výchove a vzdelávaní, peda-
gogická činnosť, pedagogické informácie, skúša-
nie, preskúšavanie (pedagogická činnosť), ukáž-
ky praktických cvičení, tvorba, vydávanie, publi-
kovanie,a prenájom publikácií pre žiakov, školi-
teľov, učiteľov, metodikov, osobitne učebníc, 
cvičebníc, pracovných zošitov, metodických prí-
ručiek a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo 
elektronickej podobe, tvorba, publikovanie, vy-
dávanie, zadávanie a vyhodnocovanie previerok, 
písomných prác, dotazníkov a skúšok bez ohľadu 
na ich administrácie (písomne, ústne, elektronic-
ky), všetky formy (písomné, ústne, elektronické  
 

a kombinované) testovania, skúšania, hodnotenia 
a klasifikácie uchádzačov o získanie povolení  
a certifikátov, prednášky, semináre, workshopy, 
telesné cvičenie, organizovanie a vedenie konfe-
rencií, kongresov, seminárov, kolokvií, sympózií, 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav, elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby), vydávanie kníh, písanie textov (okrem 
reklamných), poskytovanie elektronických publi-
kácií online (bez možnosti kopírovania), filmová 
tvorba, fotografovanie, fotografická reportáž, re-
portérske služby, služby, ktorých zámerom je 
pobavenie, rozptýlenie alebo rekreácia osôb, zá-
bava, obveselenie, športová a kultúrna činnosť, 
informácie o možnostiach zábavy, rozptýlenia  
a rekreácie, poskytovanie uvedených služieb pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
42 - Projektovanie a vyhotovovanie plánov och-
rany objektov, projektovanie, projektová doku-
mentácia, projektovanie dokumentácie požiarnej 
ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá-
ci, projektovanie stavieb, vývoj zabezpečovacích 
elektrických, elektronických alebo mechanických 
systémov, zariadení, prístrojov a nástrojov, inži-
nierske revízie elektrických zariadení a zdvíha-
cích zariadení, expertízy (inžinierske práce), pro-
jektová činnosť, štúdie technických projektov, 
technický prieskum, spracovanie technických ná-
vrhov, skúšky materiálov, kontrola kvality, pre-
nájom počítačového softvéru, prenájom počíta-
čov a počítačového príslušenstva, inštalácia počí-
tačových programov, počítačové programovanie, 
tvorba softvéru, návrh a analýzy počítačových 
systémov, zhotovovanie kópií počítačových prog-
ramov, servis a aktualizovanie počítačových prog-
ramov, obnovovanie počítačových programov, 
výskum a vývoj v oblasti softvéru a hardvéru 
prenájom počítačového softvéru, prevod a kon-
verzia počítačových programov a údajov (okrem 
fyzickej konverzie), prevod údajov alebo doku-
mentov z fyzických médií na elektronické médiá, 
priemyselné analýzy a priemyselný výskum, služ-
by inžinierov, ktorí sa zaoberajú odhadmi, ohod-
nocovaním, výskumom a výstupnými správami  
v oblasti vedy a technológií, poskytovanie uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 
45 - Právne služby poskytované jednotlivcom, 
združeniam, organizáciám a podnikom, bezpeč-
nostné služby na ochranu osôb a majetku, služby 
vzťahujúce sa na bezpečnosť osôb a kolektívov, 
inšpekcia tovární kvôli bezpečnosti, výskum v ob-
lasti bezpečnosti, poradenstvo v oblasti bezpečnos-
ti, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, služby v oblasti požiarnej ochrany, po-
radenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, poradenstvo v oblasti požiarnej ochra-
ny, revízie, revízne správy a kontroly v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, revízne 
správy a kontroly v oblasti požiarnej ochrany, re-
vízie a kontroly stavebných strojov, lešení, zdví-
hacích zariadení, vozíkov, poľnohospodárskych 
strojov, hasenie požiaru, inžinierske činnosti  
v oblasti protipožiarnej ochrany, prenájom hasia-
cich prístrojov, prenájom protipožiarnych alar-
mov, poskytovanie uvedených služieb prostred- 
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níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 3PCentrum 
(732) Prehoda Zoltán, Ing., Hviezdoslavov 54, 930 41 

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

 
 

(111) 221614 
(151) 13.5.2008 
(156) 26.10.2017 
(180) 26.10.2027 
(210) 1955-2007 
(220) 26.10.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 5, 29, 30, 32 
(511) 5 - Dietetické výrobky na liečebné účely, potra-

viny pre batoľatá a chorých, potravinové prí-
pravky a doplnky všetkých druhov, najmä detské 
sirupy na lekárske i zverolekárske účely, najmä 
na báze jednodruhových húb, ako hlivy ustrico-
vej, Shii-Take v prášku aj zmesi húb s liečebný-
mi účinkami, posilňujúce požívatiny na liečebné 
účely, vitamínové prípravky, požívatiny na dopl-
nenie redukčných diét alebo prípravkov na chud-
nutie - všetko s liečebnými účinkami, prípravky  
s liečebnými účinkami obsahujúce biochemické 
katalyzátory najmä pre fyzicky aktívne osoby, 
rekonvalescentov a chorých, iónové nápoje, všet-
ko uvedené určené na liečebné účely, dezinfekč-
né prípravky a prostriedky iné ako na osobnú po-
trebu, WC dezodoranty, WC osviežovače, WC 
gély, prostriedky na ničenie buriny a hubenie ži-
vočíšnych škodcov, zverolekárske, farmaceutické 
a zdravotnícke výrobky spadajúce do tejto triedy, 
diabetické prípravky na liečebné účely, dietetické 
nápoje a detské sirupy upravené na lekárske úče-
ly, liečivé čaje, enzymatické prípravky na lekár-
ske aj zverolekárske účely, lieky a liečivá pre 
humánnu medicínu aj na zverolekárske účely, 
liečivé rastliny, masti na popáleniny, mikroorga-
nizmy na lekárske a zverolekárske účely, pastilky 
na farmaceutické účely, pesticídy. 
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, paštéty, mäso-
vé, rybacie, hydinové a zverinové konzervy, mä-
sové a sójové výťažky, konzervovaná, sušená  
a zaváraná zelenina a ovocie, tofu, paradajková 
šťava na varenie, želé, džemy, kompóty, vajcia, 
mlieko a mliečne výrobky, výrobky na báze ze-
miakov, ako zemiakové lupienky a pod., patriace 
do triedy 29, oleje a jedlé tuky, ovocné drene. 
30 - Oblátky, cukrovinky vrátane gumových (žu-
vacia guma nie na lekárske účely) a esencií pre 
cukrovinky, pekárenské výrobky, cukrárske vý-
robky všetkých druhov, ako torty, koláče, marci-
pán, jemné pečivo, perníky, medovníky, sucháre, 
zákusky a pod., káva, čaj, kakao, cukor, ryža, ká-
vové náhradky, med, melasový sirup, kvasnice 
na kysnutie, soľ, horčica, ocot, omáčky, majoné-
za, kečup, korenie, zmrzliny, ľad na osvieženie, 
obilné vločky, cestoviny, výrobky na báze suše-
nej zemiakovej kaše, potravinárska múka a vý-
robky z múky, ako zemiakové cesto v prášku, 
zemiaková kaša v prášku, zemiakové drviny, ze-
miakové krokety v prášku, zemiakové halušky  
v prášku, zmes na prípravu knedlí. 
 

32 - Nealkoholické nápoje, prípravky alebo prí-
chuti na výrobu nápojov, koncentráty a sirupy na 
výrobu nápojov, ovocné alebo zeleninové šťavy  
a džúsy a sirupy, detské sirupy najmä na báze 
jednodruhových húb, nealkoholické nápoje obo-
hatené vitamínmi alebo minerálmi, nealkoholické 
iónové a energetické nápoje, proteínové nealko-
holické nápoje, diétne nápoje, želatínové nápoje, 
tabletky a prášky na prípravu šumivých nealko-
holických nápojov, ovocné alebo zeleninové ne-
alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje s prí-
chuťou ovocia a zeleniny, minerálne vody, pra-
menité vody, sódová voda, voda, šumivé nealko-
holické nápoje, miešané nealkoholické nápoje, 
paradajková šťava ako nápoj, nealkoholické ape-
ritívy. 

(540) 

  
 

(732) Svátová Terézia, Ing., Na Veselí 26, 140 00 Pra-
ha, CZ; 

(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221741 
(151) 10.6.2008 
(156) 11.10.2017 
(180) 11.10.2027 
(210) 1869-2007 
(220) 11.10.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 1, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 18, 21, 25, 26, 35, 37 
(511) 1 - Lepidlá na obuv, tmel na obuv, lepidlá a spo-

jivá používané v priemysle, predovšetkým v obuv-
níckom priemysle, chemikálie pre priemysel. 
2 - Farby na obuv, farby, fermeže, laky, impreg-
načné laky na obuv. 
3 - Krém na obuv, leštiace krémy na obuv, leštid-
lá na obuv, obuvnícke vosky, bieliace a iné prí-
pravky na pranie a čistenie obuvi alebo bielizne, 
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie, voňavkárske výrobky, kozmetické príprav-
ky. 
7 - Elektrické leštičky na obuv, obuvnícke kopytá 
(ako časti strojov). 
9 - Ochranná obuv proti úrazom, žiareniu, ohňu  
a iným nebezpečenstvám. 
10 - Ortopedická obuv, zdravotná obuv, ortope-
dické vložky do topánok, ortopedické topánky, 
ortopedické pomôcky. 
14 - Ozdoby na obuv z drahých kovov, drahé ko-
vy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo 
výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach. 
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18 - Usne, koženky, koža a výrobky z týchto ma-
teriálov nezahrnuté v iných triedach, surová ko-
ža, imitácia kože, kožené alebo kožou potiahnuté 
škatule, kožené lepenky, kožené nite, kožené 
šnúrky a povrázky, cestovné potreby patriace do 
tejto triedy, ako sú aktovky, školské tašky, bato-
hy, kufre, kufríky, lodné kufre, torby, diploma-
tické kufríky, kabelky, vaky pre turistov, tašky na 
náradie, peňaženky, cestovné obaly na odevy, 
kľúčenky z kože, puzdrá na navštívenky, kožené 
remene a remienky, dáždniky, slnečníky, jelenica 
s výnimkou jelenice na čistenie, kabelkové rámy, 
kožené obloženia nábytku, kožušiny, kožušinové 
pokrývky, kožené ozdoby na nábytok, náhubky  
a obojky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, ko-
žené náramenné pásy, usne ako surovina alebo 
polotovar, vrecia, tašky a vrecká z kože na bale-
nie, puzdrá a obaly z vulkanfíbru, postroje a sed-
lárske výrobky, vychádzkové palice. 
21 - Leštiace zariadenia na istenie topánok s vý-
nimkou elektrických, lyžice na obúvanie, obuvá-
ky, napínače na obuv, napináky na obuv, kopytá, 
kefy na obuv, prostriedky a pomôcky na čistenie. 
25 - Obuv, odevy, pokrývky hlavy, detská obuv, 
športová obuv, futbalová obuv, espadrily (letná 
obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírod-
ného materiálu), štople na futbalovú obuv, futba-
lové topánky (kopačky), galoše, gamaše, kovové 
časti na obuv, kovanie na obuv, lyžiarska obuv, 
podpätky na obuv, prešívacie remienky na obuv 
(na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi), pro-
tišmykové pomôcky na obuv, špičky na obuv, 
obuv (vysoká), pančuchy, pančuškové nohavice, pa-
puče, plážová obuv, päty pančúch, podošvy na 
obuv, podpätky, ponožky, sandále, topánkové rá-
my, rámy na obuv, sáry čižiem, šnurovacie topán-
ky, celé topánky, zvršky topánok, topánky na 
šport, vnútorné podošvy, opasky (súčasť obleče-
nia), kožušiny ako oblečenie, konfekcia, oblečenie, 
bielizeň, čelenky, čiapky, chrániče uší ako po-
krývka hlavy, detská výbavička, textilné detské 
plienky, kombinézy ako oblečenie, korzety, pele-
ríny, kravaty, kúpacie plášte, manžety ako časti 
odevov, náprsenky, plášte, plavky, plážové oble-
čenie, oblečenie z imitácie kože, podprsenky, šá-
ly, šaty, šatky, šerpy, tielka, potníky, tričká, ves-
ty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, 
zvrchníky, župany, vrecká na odevy, gymnastic-
ké dresy, maškarné kostýmy. 
26 - Pracky na obuv, ozdoby na obuv, spony na 
obuv, šnúrky do topánok, krúžky na dierky na 
obuv, ozdoby na šaty, na oblečenie alebo na pok-
rývky hlavy, odznaky na obuv alebo odevy nie  
z drahých kovov, galantérny tovar s výnimkou 
priadzí, značky na obuv, na bielizeň a šatstvo, 
bordúry, lemy, obuvnícke ihly, obruby na obuv 
alebo odevy, brošne ako doplnky, čipky, elastic-
ké šnúrky, gombíky, háčiky ako galantérny tovar, 
krúžky na topánky, lemovky, očká na obuv alebo 
odevy, opaskové pracky, ozdobné brošne, ihlice, 
ozdoby do vlasov, ozdoby na klobúky s výnim-
kou ozdôb z drahých kovov, patentné gombíky, 
uzávery na obuv alebo oblečenie, písmená ako 
značky na obuv alebo bielizeň, sponky do vlasov, 
strapce, stužky, zipsy. 
 
 
 
 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby v ob-
lasti obuvi, koženej galantérie, kožušín, textilu,  
módnych doplnkov, odevov, darčekových a re-
klamných predmetov, kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom a/alebo vývozom, predovšetkým dovo-
zom a/alebo vývozom uvedených tovarov, pora-
denstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo 
podnikateľské informácie, prieskum trhu, prie-
skum vzťahov s verejnosťou, zbieranie a zora-
ďovanie údajov do počítačových databáz, vede-
nie kartoték v počítači, aranžovanie výkladov, 
vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo 
náborových materiálov, organizovanie komerč-
ných alebo reklamných výstav a veľtrhov, pred-
vádzanie tovaru, reklama, online reklama na po-
čítačovej sieti, sprostredkovanie uvedených slu-
žieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predo-
všetkým s obuvou, koženým tovarom, koženou 
galantériou, odevmi, poskytovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb  
v triedach 35 až 45. 
37 - Oprava obuvi, opravy a údržba tovarov uve-
dených v triedach 7, 9, 10, 14, 18, 21, 25 a 26, 
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) JOHN GARFIELD 
(732) Šutarík Jaroslav, Ing., Za Šestnástkou 21, 052 01 

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

 
 

(111) 221965 
(151) 12.6.2008 
(156) 15.10.2017 
(180) 15.10.2027 
(210) 6183-2007 
(220) 15.10.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 7, 8, 9 
(511) 7 - Malé motory (súčasť strojov a zariadení), stroje 

na vystrihovanie otvorov, ohýbačky a dierovačky 
ako stroje, ručné nástroje na vystrihovanie otvo-
rov na iný ako ručný pohon, nástroje na vystri-
hovanie otvorov ako časti strojov. 
8 - Ručné nástroje na vystrihovanie otvorov na 
ručný pohon. 
9 - Elektronické zariadenia pre automatizáciu  
a elektrotechniku, najmä časové spínače, prog-
ramovateľné relé, kontrolné relé, pomocné relé, 
statické relé, bezpečnostné relé, počítadlá, čidlá, 
prevodníky signálov, bezpečnostné zariadenia, 
elektromechanické zariadenia pre automatizáciu 
a elektrotechniku, najmä mikrospínače, koncové 
spínače, vypínače a prepínače, spínacie a signálne 
prvky, poistky a odpojovače, svorky a svorkov-
nice, konektory, elektrické rozvádzače a ovlá-
dacie panely. 
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(540) 

  
 

(732) OEM Automatic, s.r.o., Bratislavská 8356, 917 01 
Trnava, SK; 

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

(111) 221967 
(151) 12.6.2008 
(156) 18.10.2017 
(180) 18.10.2027 
(210) 6213-2007 
(220) 18.10.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 7, 8, 9 
(511) 7 - Malé motory (súčasť strojov a zariadení), stroje 

na vystrihovanie otvorov, ohýbačky a dierovačky 
ako stroje, ručné nástroje na vystrihovanie otvo-
rov na iný ako ručný pohon, nástroje na vystri-
hovanie otvorov ako časti strojov. 
8 - Ručné nástroje na vystrihovanie otvorov na 
ručný pohon. 
9 - Elektronické zariadenia pre automatizáciu  
a elektrotechniku, najmä časové spínače, prog-
ramovateľné relé, kontrolné relé, pomocné relé, 
statické relé, bezpečnostné relé, počítadlá, čidlá, 
prevodníky signálov, bezpečnostné zariadenia, elek-
tromechanické zariadenia pre automatizáciu a elek-
trotechniku, najmä mikrospínače, koncové spínače, 
vypínače a prepínače, spínacie a signálne prvky, 
poistky a odpojovače, svorky a svorkovnice, ko-
nektory, elektrické rozvádzače a ovládacie panely. 

(540) 

  
(732) OEM Automatic, s.r.o., Bratislavská 8356, 917 01 

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

 
 

(111) 221992 
(151) 12.6.2008 
(156) 27.12.2017 
(180) 27.12.2027 
(210) 6481-2007 
(220) 27.12.2007 
(442) 5.3.2008 
(450) 5.8.2008 

 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. 
(540) 

  
 

(591) čierna, biela, žltá 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222071 
(151) 14.7.2008 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 1970-2007 
(220) 31.10.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných 

výstav a veľtrhov s výnimkou výstav a veľtrhov 
munície; organizovanie výstav na obchodné a re-
klamné účely s výnimkou výstav a veľtrhov mu-
nície; vydávanie reklamných alebo náborových 
textov. 
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na inter-
nete. 
41 - Kempingy so športovým programom; orga-
nizovanie športových súťaží; plánovanie a orga-
nizovanie večierkov; požičiavanie športového 
výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; 
praktický výcvik; prázdninové tábory; športové 
podujatia; výcvik. 

(540) 

  
 

(732) Action Sports, s. r. o., Mlynarovičova 22, 851 03 
Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222085 
(151) 14.7.2008 
(156) 12.11.2017 
(180) 12.11.2027 
(210) 2060-2007 
(220) 12.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 
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 9 (511) 28 
(511) 28 - Hry a hračky, dopravné prostriedky ako hrač-

ky, autá a autíčka ako hračky, lietadlá ako hrač-
ky, motory a motorové jednotky ako hračky, mo-
dely a malé modely dopravných prostriedkov, 
lietadiel, helikoptér a lodí; modelové repliky mo-
torov do dopravných prostriedkov, lietadlá, heli-
koptéry a lode. 

(540) PRATT & WHITNEY 
(732) United Technologies Corporation, 10 Farm Springs 

Road, Farmington, CT 06032, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222124 
(151) 14.7.2008 
(156) 19.12.2017 
(180) 19.12.2027 
(210) 2303-2007 
(220) 19.12.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 10 (511) 29, 30, 39 
(511) 29 - Sušená zelenina. 

30 - Aromatické prípravky do potravín; chuťové 
prísady; korenie; čierne korenie; karí (korenie); 
paprika (korenie); nové korenie; zázvor (kore-
nie); koreniny; príchuti do potravín (s výnimkou 
esencií a éterických olejov); kuchynská soľ; su-
šené záhradné bylinky. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
(591) zelená, čierna, sivá 
(732) THYMOS, spol. s r. o., Popradská 518, 059 52 

Veľká Lomnica, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 222170 
(151) 14.7.2008 
(156) 3.12.2017 
(180) 3.12.2027 
(210) 2182-2007 
(220) 3.12.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 43 
(511) 43 - Reštauračné služby (strava); prechodné uby-

tovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) zlatá 
(732) Šmehýl Milan, Ing., J. Vuruma 8, 010 01 Žilina, SK; 

 
 

(111) 222220 
(151) 14.7.2008 
(156) 8.11.2017 
(180) 8.11.2027 
(210) 6280-2007 
(220) 8.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Humánne a veterinárne farmaceutické prípravky. 

(540) RECOTENS 
(732) Valeant Czech Pharma s.r.o., Truhlářská 1104/13, 

1103/15, 110 00 Praha, CZ; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222328 
(151) 12.8.2008 
(156) 15.10.2017 
(180) 15.10.2027 
(210) 1879-2007 
(220) 15.10.2007 
(442) 6.5.2008 
(450) 7.10.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 36, 39, 40, 41 
(511) 9 - Nosiče údajov, dát, informácií, záznamov, prog-

ramov všetkých druhov, audio, video a audiovi-
zuálneho charakteru, elektronické publikácie, po-
čítačový program a softvér. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky akého-
koľvek druhu a formy, najmä knihárske výrobky 
a pomôcky, publikácie, periodická a neperiodic-
ká tlač, noviny, časopisy, katalógy, brožúry, prí-
ručky, texty, prospekty a reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky, papiernický tovar, 
propagačné materiály a predmety z papiera, kar-
tónu alebo lepenky patriace do tejto triedy a oba-
lový materiál z papiera a plastických hmôt pat-
riaci do tejto triedy, ozdobné predmety z papiera 
patriace do tejto triedy. 
35 - Reklama, reklamná, propagačná a inzertná 
činnosť a služby a ich sprostredkovanie, vydáva-
nie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných 
materiálov rôzneho druhu, reprografické služby, 
poradenské a sprostredkovateľské služby týkajú-
ce sa vydávania tlačovín na reklamné účely, or-
ganizovanie komerčných alebo reklamných vý-
stav, veľtrhov a podujatí, sprostredkovanie ob-
chodu s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16, 
obchodný manažment, marketing v obchode, ob- 
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chodná správa, obchodná administratíva, profe-
sionálne obchodné poradenstvo, obchodné infor-
mácie, obchodný prieskum, obchodné sprostred-
kovanie služieb v oblasti distribúcie periodickej  
a neperiodickej tlače a polygrafických výrobkov, 
obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti po-
lygrafie a tlače, obchodné sprostredkovanie slu-
žieb uvedených v triede 41. 
36 - Prenájom, správa, služby a sprostredkova-
teľská činnosť v oblasti nehnuteľností, služby 
realitnej kancelárie. 
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače 
a polygrafických výrobkov. 
40 - Kníhviazačstvo, knihárstvo, polygrafické 
služby, tlač, tlačenie, odborné poradenské služby 
v oblasti polygrafie a tlače. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, naj-
mä kníh, publikácií, časopisov, tlačovín, a vydá-
vanie a zverejňovanie textov (s výnimkou rekla-
mných alebo náborových) aj v elektronickej for-
me a online, organizovanie vzdelávacích, odbor-
ných, kultúrnych a spoločenských podujatí a ak-
cií, výchovná a zábavná činnosť, poradenské 
služby v uvedených oblastiach. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(732) Vydavateľstvo MATYS s. r. o., Starhradská 8, 

851 05 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222383 
(151) 12.8.2008 
(156) 7.1.2018 
(180) 7.1.2028 
(210) 25-2008 
(220) 7.1.2008 
(442) 6.5.2008 
(450) 7.10.2008 

 9 (511) 35, 36 
(511) 35 - Marketingové štúdie. 

36 - Oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom 
nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostred-
kovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníc-
tvo, nehnuteľnosti). 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(732) CRESCO GROUP, a. s., Poštová 3, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 222435 
(151) 12.8.2008 
(156) 10.12.2017 
(180) 10.12.2027 
(210) 2224-2007 
(220) 10.12.2007 
(442) 6.5.2008 
(450) 7.10.2008 

 9 (511) 7, 37 
(511) 7 - Motory iné ako pre pozemné vozidlá, časti  

a súčasti motorov pre pozemné vozidlá; AC mo-
tory a DC motory (ktoré nezahŕňajú motory pre 
pozemné vozidlá, ale zahŕňajú časti, súčasti a sú-
čiastky pre všetky AC motory a DC motory), ge-
nerátory (alternátory), DC generátory; kefy (zber-
né) na elektrickom dyname; hriadele, osi alebo 
čapy (nie pre pozemné vozidlá), ložiská (strojové 
súčiastky nie pre pozemné vozidlá), hriadeľové 
spojky alebo prípojky (strojové súčiastky nie pre 
pozemné vozidlá); zariadenia na prenos energie  
a ozubené prevody a súkolesia pre stroje (nie pre 
pozemné vozidlá), tlmiče nárazov (strojové súčiastky 
nie pre pozemné vozidlá); pružiny (strojové sú-
čiastky nie pre pozemné vozidlá); brzdy (strojové 
súčiastky nie pre pozemné vozidlá); ventily (stro-
jové súčiastky nie pre pozemné vozidlá). 
37 - Oprava a údržba automobilov. 

(540) FUSO 
(732) MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPO-

RATION, 890-12, Kashimada, Saiwai-ku, Kawa-
saki-shi, Kanagawa, JP; 

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

(111) 222471 
(151) 12.8.2008 
(156) 9.11.2017 
(180) 9.11.2027 
(210) 6293-2007 
(220) 9.11.2007 
(442) 6.5.2008 
(450) 7.10.2008 

 9 (511) 36, 39, 43 
(511) 36 - Sprostredkovanie cestovného poistenia, on-

line rezervácia poistenia. 
39 - Organizovanie ciest, zájazdov, výletov a po-
bytov, rezervácia dopravy, poskytovanie cestov-
ných a dopravných informácií, cestovná rezervá-
cia, online rezervácia leteniek, sprostredkovanie 
požičiavania automobilov, sprostredkovanie vy-
bavovania víz, sprostredkovanie dopravných slu-
žieb vrátane dopravy autobusmi a aerotaxíkmi, 
verejná osobná hromadná doprava. 
43 - Online rezervácia ubytovania. 

(540) 

  
 

(732) STUDENT AGENCY, s. r. o., Bašty 2, 602 00 Brno, 
CZ; 

(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 222480 
(151) 12.8.2008 
(156) 22.11.2017 
(180) 22.11.2027 
(210) 6331-2007 
(220) 22.11.2007 
(442) 6.5.2008 
(450) 7.10.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (stiahnuté z teleko-

munikačnej siete). 
16 - Tlačoviny; knihy; časopisy; noviny; perio-
dické a neperiodické publikácie; fotografie; kata-
lógy; letáky; mapy; plagáty; príručky; prospekty; 
polygrafické výrobky, najmä prílohy novín, in-
formačné letáky a brožúry, študijné texty, zoz-
namy, adresáre; reklamné tlačoviny; obežníky; 
ročenky; albumy; tlačivá; tlačoviny všetkých dru-
hov; kancelárske, školské a vyučovacie potreby  
s výnimkou nábytku. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; vydávanie, aktualizovanie, zasielanie a rozši-
rovanie reklamných materiálov (letáky, prospek-
ty, tlačivá, vzorky), náborových textov a ozna-
mov zákazníkom; uverejňovanie reklamných tex-
tov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
hospodárske, ekonomické predpovede; organizo-
vanie výstav na obchodné a reklamné účely; or-
ganizovanie zábavných, kultúrnych a spoločen-
ských podujatí na reklamné a obchodné účely; 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo; 
marketingové štúdie; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verej-
nej mienky; poradenstvo a konzultačná činnosť  
v oblasti marketingu; poradenstvo v obchodnej čin-
nosti; zabezpečovanie novinového predplatného 
(pre predplatiteľov); obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie a rady spotrebiteľom; automati-
zované spracovanie dát; spracovanie textov; šta-
tistické kompilácie; vedenie kartoték v počítači; 
zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových 
databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre zákazníkov); konzultačná činnosť 
v oblasti služieb uvedených v triede 35; spros-
tredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvede-
ných v triede 35 a 41. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov; vydávanie a zve-
rejňovanie kníh, časopisov a textov; vydávanie  
a zverejňovanie online kníh a časopisov v elek-
tronickej podobe; vydávanie textov v elektronic-
kej forme; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); formátovanie textov s výnimkou 
na reklamné účely; poskytovanie informácií on-
line; fotografická reportáž; reportérske služby; 
poskytovanie elektronických publikácií online 
(bez možnosti kopírovania); písanie textov (ok-
rem reklamných); 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; zábava; športová a kultúrna činnosť; po-
bavenie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie predstavení; orga-
nizovanie vedomostných a zábavných súťaží; or- 
 

ganizovanie športových súťaží; organizovanie 
živých vystúpení; fotografovanie; prenájom audio-
nahrávok; všetky uvedené služby poskytované aj 
prostredníctvom internetu; konzultačná činnosť  
v oblasti služieb uvedených v triede 41. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, čierna 
(732) STAROMEŠŤAN, s. r. o., Sedlárska 8, 811 01 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222541 
(151) 12.8.2008 
(156) 22.1.2018 
(180) 22.1.2028 
(210) 5050-2008 
(220) 22.1.2008 
(442) 6.5.2008 
(450) 7.10.2008 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Finančné poradenstvo, informácie o poistení, 

konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, život-
né poistky, poradenstvo v oblasti poistenia, spros-
tredkovanie poistenia, sprostredkovanie finanč-
ných služieb. 

(540) FUTURA PROFESIONAL 
(732) CAPITOL, akciová spoločnosť, Štefanovičova 4, 

811 04 Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222593 
(151) 17.9.2008 
(156) 7.11.2017 
(180) 7.11.2027 
(210) 6273-2007 
(220) 7.11.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 6, 8, 17, 35, 39 
(511) 6 - Obyčajné kovy; zliatiny z obyčajných kovov; 

obyčajné kovy (surové alebo ako polotovary); 
kovové stavebné materiály; kovové stavebné kon-
štrukcie; kovové konštrukcie; kovové prenosné 
konštrukcie; kovové kladky iné ako pre stroje; 
stavebné kovanie; kovové príslušenstvo pre stav-
by; kovové lešenie; kovové káble neelektrické; 
spojky a príchytky kovové na káble a rúry; kovo-
vé rúry; kovové drenážne rúry; ventily a klapky 
kovové na drenážne rúry; kovové potrubie; ko-
vové reťaze; kovové rúrky pre ústredné kúrenie; 
drobný železiarsky tovar; kovové krúžky; kovové 
konzoly pre stavebníctvo; kovové fitingy na po-
trubie na stlačený vzduch; hliník; kovové príchyt-
ky; klince; kovové zváracie a spájkovacie drôty; 
drôty z obyčajných kovov; drôty zo zliatin oby-
čajných kovov netaviteľné; kovové stĺpy; kovové 
stĺpy na elektrické vedenie; kovové napínače na 
drôty; železné drôty; kovové armatúry na potru-
bia na stlačený vzduch; kovové čeľuste zverá-
kov; kovové čapy; kotevné dosky; ingoty z oby- 
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 čajných kovov; kovové klapky iné ako časti stro-
jov; kovové potrubie pre klimatizačné zariadenia; 
kliny; kovové kolená na potrubia; kovové kolíky; 
kovové laná; kovové nádoby na stlačený plyn 
alebo skvapalnený vzduch; kovové podložky (na 
vyrovnanie vôle); kovové lišty, kovové laty; lia-
tiny (surové alebo polotovar); ložiskové kovy 
(kompozície); kovové manžety na trubicové spo-
je; kovové skrutkové matice; kovové skrutky; 
kovové spojovacie skrutky na káble; meď (suro-
vina alebo polotovar); kovové nádoby ako obal; 
kovové nádrže; napínacie zariadenia na kovové 
pásky; kovové nakladacie palety; kovové svorky 
na napínače; kovové napínače drôtov; kovové 
napínače remeňov; kovové nátrubky; kovové nos-
níky; kovové objímky, prstence; kovové stavebné 
obloženie; oceľ nespracovaná alebo ako poloto-
var; oceľové rúrky; oceľové rúry; oceľový drôt; 
oceľový plech; oceľové stožiare; odvodňovacie 
rúry; kovové spojky na potrubia; kovové spojky 
na reťaze; kovové vystužovacie materiály na po-
trubia; kovové výstuže pre stavby; rozdeľovacie 
kusy na potrubia; kovové potrubné prípojky a od-
bočky; kovové skoby; kovové spojovacie spony; 
kovové stojky; kovové svorky na káble a rúry; 
kovové tesniace uzávery; kovové ventily nie ako 
časti strojov; kovové vložky; kovové výstuže; 
kovové zámky s výnimkou elektrických; železo 
(surovina alebo polotovar); kovové preklady; ko-
vové podpery; plechy, kovové pásy; kovové 
manžety na rúrkové spoje; závesné háky na kotly; 
kovové potreby zámočnícke a klampiarske; bez-
pečnostné schránky; kľúče; kovové pokladničky; 
bezpečnostné pokladne; visacie zámky; kovové 
zámky s výnimkou elektrických. 
8 - Zveráky; montážne kľúče kovové. 
17 - Kaučuk surový alebo polotovar; kaučuk syn-
tetický; gutaperča; guma surová alebo polotovar; 
azbest; lepenka azbestová; papier azbestový; plsť 
azbestová; sľuda surová alebo ako polotovar; ne-
kovové výstuže na potrubia; voľné protispádové 
bariéry; gumové záklopky; gumové zarážky; tes-
nenia; zvukovoizolačné materiály; materiály na 
tesnenia; izolačné materiály; izolačné tkaniny; 
izolačné nátery; izolačné oleje; izolačný papier; 
izolačné pásky; plsť izolačná; omietky izolačné; 
nekovové tlakovzdušné potrubné armatúry; tes-
niaci izolačný tmel; nekovové objímky na rúrky; 
nekovové objímky na potrubia; nekovové rúrky 
ohybné; umelé hmoty ako polotovary; vata na 
utesňovanie; izolačné látky proti vlhkosti stavieb; 
obloženie na spojky; nekovové spojky na potru-
bia; gumové objímky na ochranu častí strojov; 
drôty na zváranie z umelých hmôt; tepelnoizo-
lačné prostriedky; krúžky na tesnenia; gumové 
krúžky; spojkové obloženia; materiál na podkla-
danie z gumy alebo z umelých hmôt; kovové fó-
lie na izolácie; nekovové ohybné hadice; celulóza 
ako polotovar. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho-
du a služieb na obchodné účely v oblasti výrob-
kov uvedených v triede 6 a 17, odborné obchod-
né poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské 
informácie, sprostredkovanie obchodných kontak-
tov, uskutočňovanie obchodných operácií, pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti, kopírovanie alebo 
rozmnožovanie (reprodukcia) dokumentov, dokla-
dov, reklama (online) na počítačovej komunikač- 
 

nej sieti, online inzercia, vyhľadávanie informá-
cií v počítačových súboroch, prenájom reklam-
ného času vo všetkých komunikačných médiách, 
poskytovanie obchodných informácií a obchod-
ných služieb pomocou internetu v oblasti výrob-
kov uvedených v triede 6 a 17, komerčné využi-
tie internetu v oblastiach komerčných interneto-
vých médií a vyhľadávacích služieb, vyhľadáva-
nie dát v počítačových súboroch, prezentácia 
užívateľov na stránkach World Wide Web v po-
čítačovej sieti internet, systemizácia informácií 
do počítačových databáz, reklama, propagácia, 
propagačná korešpondencia, propagačný materiál 
(šírenie), propagačné publikácie (šírenie), inzercia. 
39 - Balenie tovaru; dodávka tovaru poštou; dovoz, 
doprava; doručovacie služby, kuriérske služby; 
doručovanie tovaru; dopravné informácie; infor-
mácie o skladovaní; prenájom skladísk; prenájom 
skladovacích kontajnerov; skladovanie; služby šo-
férov; skladanie nákladu; služby v doprave a pre-
prave; sprostredkovanie dopravy. 

(540) KOŇAŘÍK 
(732) Koňařík Martin, Akátová 1270, Orlová, 735 14 Po-

ruba, CZ; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222616 
(151) 17.9.2008 
(156) 27.12.2017 
(180) 27.12.2027 
(210) 6474-2007 
(220) 27.12.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 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, 
marmelády, 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; kance-
lárske práce. 
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(540) 

  
 

(591) biela, modrá, žltá, zelená 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222617 
(151) 17.9.2008 
(156) 27.12.2017 
(180) 27.12.2027 
(210) 6475-2007 
(220) 27.12.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 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; 
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. 

(540) 

  
 

(591) žltá, zelená, modrá 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222618 
(151) 17.9.2008 
(156) 27.12.2017 
(180) 27.12.2027 
(210) 6476-2007 
(220) 27.12.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 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. 

(540) 

  
 

(591) biela, žltá, modrá, zelená 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222619 
(151) 17.9.2008 
(156) 27.12.2017 
(180) 27.12.2027 
(210) 6477-2007 
(220) 27.12.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 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 vo-
dičky; prípravky na čistenie zubov. 
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5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hy-
gienické 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-
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, 
marmelády, 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, me-
lasový 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, 
obchodná správa; obchodná administratíva; kan-
celárske práce. 
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné uby-
tovanie. 

(540) 

  
 

(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 
Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 

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

(111) 222620 
(151) 17.9.2008 
(156) 27.12.2017 
(180) 27.12.2027 
(210) 6478-2007 
(220) 27.12.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 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, 
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. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, žltá, zelená 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222621 
(151) 17.9.2008 
(156) 27.12.2017 
(180) 27.12.2027 
(210) 6479-2007 
(220) 27.12.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 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, 
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; ko-
renie; ľad. 
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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, 
obchodná správa; obchodná administratíva; kan-
celárske práce. 

(540) HYPERALBERT 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222622 
(151) 17.9.2008 
(156) 27.12.2017 
(180) 27.12.2027 
(210) 6480-2007 
(220) 27.12.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 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, 
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, 
obchodná správa; obchodná administratíva; kan-
celárske práce. 

(540) ALBERTHYPER 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222707 
(151) 17.9.2008 
(156) 7.11.2017 
(180) 7.11.2027 
(210) 2027-2007 
(220) 7.11.2007 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 6, 7, 9, 11, 35 
 
 

(511) 6 - Reklamné tabule kovové, polotovary z oby-
čajných kovov, hliník a jeho zliatina, kovové 
profily, kovové tyče, plechy, pásy z kovov, pre-
dovšetkým z hliníka a z hliníkovej zliatiny, zlia-
tiny obyčajných kovov, káble z obyčajných ko-
vov neelektrické, oceľové laná a drôty z obyčaj-
ných kovov neelektrické, drôty zo zliatin obyčaj-
ných kovov (okrem poistkových drôtov) neelek-
trické, kovové konštrukcie najmä na reklamné 
tabule, kovové závesy, lišty, laty, kotevné dosky, 
kovové škatule, skrinky, kontajnery, kovové kon-
zoly, kovové inzertné a reklamné stĺpy, kovové 
spony, svorky, kovové spojky a príchytky na káble 
a rúrky, kovové stĺpy, stožiare, kovové nosníky, 
kovové objímky, kovové uzávery, kovové tabule, 
písmená a číslice z obyčajných kovov s výnim-
kou písmen a číslic ako tlačových znakov, kovo-
vé poznávacie značky, kovové popisné a identi-
fikačné tabuľky a štítky, kovové značky s vý-
nimkou svetelných a mechanických, kovové re-
ťaze, kovové potreby a výrobky zámočnícke  
a klampiarske, kovové obloženie a stavebné ob-
klady, kovové zámky s výnimkou elektrických, 
drôtené pletivo, klince, kovové nity, kovové skrut-
ky, kovové matice, kovové rúrky, kovové potru-
bia a fitingy, kovové svorníky, kovové rošty, 
umelecké diela z obyčajných kovov, drobný že-
leziarsky tovar. 
7 - Stroje na opracovanie skla, stroje na výrobu  
a opracovanie osvetľovacích telies, neónových 
trubíc, formovacie stroje, profilovacie stroje, li-
sovacie stroje, ohýbačky ako stroje, brúsne stro-
je, brúsky ako stroje, obrábacie stroje a zariade-
nia, odlievacie formy ako časti strojov, odsávacie 
stroje na priemyselné účely, vývevy, dúchadlá na 
stláčanie, odsávanie a prepravu plynov, ručné 
mechanické náradie a nástroje patriace do triedy 
7, striekacie pištole na farbu. 
9 - Neónové reklamy, časti a súčasti neónových 
reklám patriace do triedy 9, elektrické akumulá-
tory, batérie, blikavé svetlá, automatické časové 
spínače, svetelné alebo mechanické značky, sve-
telné reklamné tabule, transformátory, elektrické 
drôty, káble, spojky, svorky, objímky, materiály 
na elektrické vedenie, elektroinštalačné rúry, in-
dukčné cievky, kontakty a koncovky pre elektro-
techniku, elektrické kondenzátory, optické lam-
py, lasery s výnimkou laserov na lekárske účely, 
elektrické meniče, meracie prístroje a pomôcky, 
elektrické odbočné skrinky, rozvodné panely, elek-
trické odpory, elektrické regulátory, relé, elektrické 
regulátory svetla, elektrické tlmiče svetla, poist-
ky, prúdové usmerňovače, svetelné alebo mecha-
nické signalizačné panely, snímače, spínače, vy-
pínače, elektrické výbojky nie na osvetlenie, zá-
suvky, zástrčky a iné elektrické spojky a elektro-
inštalačný materiál v triede 9, optické prístroje  
a nástroje, počítače, softvér, elektronické infor-
mačné tabule, prístroje na prenos a reprodukciu 
obrazu alebo zvuku. 
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia, elektric-
ké výbojky na osvetlenie, žiarivky, žiarovky, tie-
nidlá na lampy, cylindre a plášte svietidiel, chrá-
niče osvetľovacích telies, difúzery svetla, držiaky 
na lampy a svietidlá, elektrické lampy, lampáše, 
svietidlá, reflektory, objímky na svietidlá, štarté-
ry na osvetľovacie telesá, reťaze farebných žia-
roviek, svetelné gule, banky, svetelné rúry, venti-
látory, elektrické vreckové baterky. 
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35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely, 
prenájom reklamných materiálov, reklama, rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky), vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširo-
vanie reklamných oznamov, prenájom reklamných 
plôch, uverejňovanie reklamných textov. 

(540) 

  
 

(591) žltá, čierna 
(732) M - PROFEX spol. s r. o., Donnerova 17, 841 05 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222905 
(151) 13.10.2008 
(156) 28.2.2018 
(180) 29.2.2028 
(210) 387-2008 
(220) 29.2.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Organizovanie súťaží krásy; organizovanie 

živých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; umelecké módne agentúry; vedenie kon-
certov (organizovanie); zábava, pobavenie. 

(540) 

  
 

(732) Štýl - Marieta Širáková, Poľná 19, 053 21 Mar-
kušovce, SK; 

 
 

(111) 222985 
(151) 13.10.2008 
(156) 19.3.2018 
(180) 19.3.2028 
(210) 521-2008 
(220) 19.3.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Vedecké, geodetické, fotografické, filmové, 

optické aparáty a prístroje, prístroje na váženie, 
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prí-
stroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie, pre-
vod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obra-
zu, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magne-
tické alebo optické suporty zvukových alebo zvu-
kovo-obrazových záznamov, automatické distri-
bútory a mechanizmy na mince, zapisovacie pok-
ladnice, kalkulačné stroje, prístroje na spracova- 
 

 nie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých 
súčastí a náhradných dielov z triedy 9, batérie, 
akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC 
alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvuko-
vou nahrávkou, hlavolamy elektrické alebo elek-
tronické, hracie skrine uvádzané do činnosti vho-
dením mince, reklamné prístroje na striedavé ob-
razy, reklama svetelná, reklamné svetelné prí-
stroje, nosiče záznamov nahrané i nenahrané, vi-
deokazety nahrané i nenahrané, audiokazety na-
hrané i nenahrané, audiovizuálne programy (no-
siče), audioprogramy (nosiče), audiovizuálne die-
la (nosiče), audiovizuálne diela v digitálnej po-
dobe, filmy (exponované), hudobné diela (nahráv-
ky), CD disky, programové vybavenie počítačov, 
softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo ko-
munikačnej alebo informačnej techniky, elektro-
nické bázy dát a databázové produkty, informá-
cie a záznamy v elektronickej podobe, informá-
cie, dáta, bázy dát a informačné produkty na no-
sičoch alebo aj v elektronických, dátových, in-
formačných, počítačových a komunikačných sie-
ťach všetkých druhov, súvisiaci softvér a hard-
vér, elektronické alebo dátové, alebo informačné, 
alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vráta-
ne jednotlivých súčastí a náhradných dielov ob-
siahnutých v triede 9, multimediálne aplikácie, 
elektronické multimediálne alebo elektronické in-
formačné katalógy, elektronické časopisy, elektro-
nické periodiká a knihy 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, katalógy, kávové filtre papierové, knihy, 
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne 
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický to-
var), obrazy, papiernický tovar, periodické a nepe-
riodické publikácie, plagáty, predmety z kartóny, 
prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, 
umelecké litografie, plastové fólie na balenie, 
vrecia z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Manažment v oblasti umenia, marketingové 
štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo, 
obchodný manažment v oblasti umenia, organi-
zovanie audiovizuálnych predstavení na komerč-
né a reklamné účely, organizovanie výstav na 
komerčné alebo reklamné účely, personálne po-
radenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, 
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií, 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné úče-
ly a podporu predaja, predvádzanie tovaru, pre-
nájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prie-
skum verejnej mienky, reklama, reklamná a pro-
pagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová 
reklama, rozširovanie reklamných oznamov, roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie tex-
tov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, spros-
tredkovanie obchodu s umeleckými dielami a sta- 
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rožitnosťami, sprostredkovanie uvedených slu-
žieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizova-
nie reklamných materiálov a zvukovo-obrazo-
vých záznamov a periodických a neperiodických 
publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných 
textov, vydávanie reklamných alebo náborových 
textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov 
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským 
prostredím), zásielkové reklamné služby, zbiera-
nie údajov do počítačových báz dát, zoraďovanie 
údajov v počítačových bázach dát. 
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie prog-
ramov, televízne vysielanie zábavných, vzdeláva-
cích, výchovných, súťažných, diskusných a infor-
mačných programov, telematika, výmena správ, 
šírenie, výmena alebo získavanie správ a infor-
mácií, šírenie elektronických časopisov, informá-
cií, elektronických periodík, kníh v elektronickej 
podobe, audio- alebo audiovizuálnych diel pros-
tredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elek-
tronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomu-
nikačnej, alebo počítačovej siete, najmä interne-
tu, pomocou satelitov a pod., služby na internete 
súvisiace s televíznym vysielaním, organizačné  
a technické zabezpečovanie televízneho vysiela-
nie, komunikácia, poradenská činnosť v oblasti 
oznamovacích prostriedkov, informačná kancelá-
ria, poskytovanie informačných služieb prostred-
níctvom počítačov v súvislosti s televíznym vy-
sielaním, televízne spravodajstvo. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná čin-
nosť, publikačná činnosť, nahrávanie nosičov zvu-
kových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie 
nahraných zvukových a zvukovo-obrazových zá-
znamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuál-
nych diel, TV produkcia, filmová produkcia, te-
levízna výroba programov (ako služba), tvorba 
programov, tvorba a výroba televíznych a audio-
vizuálnych programov (ako služba), organizácia 
spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, pre-
vádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj ve-
rejných, výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo 
zábavy, alebo výchovy, alebo vzdelávania, orga-
nizovanie plesov, organizovanie súťaží krásy, re-
zervácia vstupeniek, zábavné parky, organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží, pre-
nájom audionahrávok, požičiavanie filmov, služ-
by agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, 
koncertných a varietných umelcov, vydávanie kníh, 
výroba televíznych programov, služby nahráva-
cích štúdií, výroba videofilmov, strihanie video-
pások, služby poskytované orchestrami, divadel-
né predstavenia, výroba divadelných alebo iných 
predstavení, televízna zábava, umelecké módne 
agentúry, výchovno-zábavné klubové služby, or-
ganizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie  
a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie 
kongresov, vedenie seminárov, organizovanie a ve-
denie sympózií, informácie o možnostiach roz-
ptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, služ-
by a zábava poskytované v prázdninových tábo-
roch, organizovanie lotérií, organizovanie živých 
vystúpení, živé predstavenie, organizovanie špor-
tových súťaží, plánovanie a organizovanie ve-
čierkov, informácie o možnostiach rekreácie. 

(540) EXPANZIA 
 
 

(732) EXPANZIA, s. r. o., Holíčska 6, 851 05 Bratislava, 
SK; 

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

(111) 223026 
(151) 13.10.2008 
(156) 4.2.2018 
(180) 4.2.2028 
(210) 5090-2008 
(220) 4.2.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 1 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, najmä surfaktanty, 

ich zmesi a roztoky, zvlášť emulgátory, zmáčad-
lá, činidlá zlepšujúce rozlievanie a činidlá zvyšu-
júce priľnavosť na výrobu produktov na poľno-
hospodárske, záhradnícke a lesnícke účely. 

(540) BREJK 
(732) Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11, 

45128 Essen, DE; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223054 
(151) 13.10.2008 
(156) 21.2.2018 
(180) 21.2.2028 
(210) 5157-2008 
(220) 21.2.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Dámske hygienické ochranné výrobky patria-

ce do triedy 5. 

(540) BREEZE 
(732) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Pla-

za, New Brunswick, New Jersey 08933, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223133 
(151) 11.11.2008 
(156) 14.12.2017 
(180) 14.12.2027 
(210) 6421-2007 
(220) 14.12.2007 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, humánne farmaceutické prípravky. 
(540) ACYLPYRIN Liek pre dospelých 
(732) Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 

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

 
 

(111) 223308 
(151) 12.11.2008 
(156) 19.3.2018 
(180) 19.3.2028 
(210) 5281-2008 
(220) 19.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 
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 9 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované 

ovocie a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; 
ovocné a zeleninové zaváraniny; ovocné a zele-
ninové pretlaky; kompóty s ovocím; konzervy  
s rybami; ryby v slanom náleve; mäsové konzer-
vy; konzervované šampiňóny; cestovné občer-
stvenie v konzervách; sušené hríby; strukoviny  
a jedlá zo strukovín obsiahnuté v triede 29; fazu-
ľa a jedlá z fazule obsiahnuté v triede 29; nátier-
ka zeleninová, šampiňónová, strukovinová, stru-
kovinovo-zeleninová, jedlá na báze kvasenej ze-
leniny; kandizované ovocie; mrazené ovocie a ze-
lenina; ovocie naložené v alkohole; jedlé oleje  
a jedlé tuky; vajcia; mlieko; mliečne dezerty; vý-
robky z mlieka obsiahnuté v triede 29; vývary; 
zahustené a koncentrované vývary; bujónové kon-
centráty; nálevy a šaláty; zeleninové šťavy na va-
renie; prípravky na výrobu polievok; mäso, ryby, 
hydina, zverina a výrobky z nich obsiahnuté  
v triede 29; mäsové výťažky. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; cukor; ryža; ká-
vové náhradky; múka a múčne jedlá; obilniny  
a výrobky z obilia; sója a výrobky zo sóje ob-
siahnuté v tejto triede; strukoviny a jedlá zo stru-
kovín obsiahnuté v triede 30; chlieb; pekárske  
a cukrárske výrobky; cukrovinky; cestoviny; 
med; melasa; melasový sirup; droždie do cesta  
a droždie v prášku; prášky do pečiva; aromatické 
prípravky do potravín; kuchynská a konzervačná 
soľ; horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady  
a prílohy jedál; chuťové prísady; kečup; koreni-
ny; dressingy do šalátov; príchuti do potravín  
s výnimkou esencií a éterických olejov; prášky 
na výrobu zmrzliny; prísady do zmrzlín; zmrzli-
ny; šerbety; puding; pukance; šľahačka a prí-
pravky na stuženie šľahačky; mäsové šťavy; ku-
kurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v tejto 
triede; čokoládové; kakaové a kávové nápoje; 
kávové príchute; kávovinové náhradky; kávové 
náhradky na báze rastlín. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny obsiahnuté v triede 31; živé zvie-
ratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny  
a kvety; potrava pre zvieratá a slad. 

(540) 

  
 

(591) zelená, modrá, biela, žltá, hnedá, čierna 
(732) Kubica Ľudovít, Veľká Mača 960, 925 32 Veľká 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 223647 
(151) 16.1.2009 
(156) 17.10.2017 
(180) 17.10.2027 
(210) 6191-2007 
(220) 17.10.2007 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 
 

 9 (511) 9, 16, 35, 41, 43, 45 
(511) 9 - CD, DVD, magnetické a optické nosiče úda-

jov, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 
zvuku alebo obrazu, záznamové disky, zariadenia 
na zábavu fungujúce po pripojení k externej ob-
razovke alebo monitoru, počítačové programy  
a softvér všetkých druhov na akomkoľvek type 
nosičov, t. j. nahrané na magnetických nosičoch 
alebo stiahnuté z externej počítačovej siete, diaľ-
kové ovládače, čítacie zariadenia na napovedanie 
pre účinkujúcich, elektronické informačné tabule, 
fotoaparáty, kamery, statívy na fotoaparáty a ka-
mery, DVD a CD prehrávače, magnetofóny, dia-
projektory, premietacie plátna, diapozitívy, pre-
mietacie prístroje na diapozitívy, elektronické pe-
rá na vizuálne zobrazovacie zariadenia, elektric-
ké monitorovacie prístroje, fotografické, elektro-
statické alebo termické fotokopírovacie stroje, 
hracie hudobné automaty uvádzané do činnosti 
vhodením mince, neónové reklamy, pásky na zvu-
kové nahrávanie, monitorovacie počítačové prog-
ramy, počítačový hardvér, periférne zariadenia 
počítačov, počítačový softvér, rezacie prístroje 
na filmy, strihacie zariadenia na filmy, fotogra-
fické filtre, fotokomory, lasery s výnimkou lase-
rov na lekárske účely, elektronické publikácie 
stiahnuté z telekomunikačnej siete. 
16 - Periodická a neperiodická tlač a publikácie, 
knihy, brožúry, časopisy, periodiká, noviny, tla-
čivá, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, pros-
pekty, ročenky, fotografie, firemné listiny, papie-
rové propagačné materiály, letáky, grafické rep-
rodukcie, informačné produkty na papierových 
nosičoch, letáky, databázy na papierových nosi-
čoch, tlačené reklamné a úžitkové manuály, pa-
pierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky, 
pečiatky, písacie potreby, nálepky, lepiace štítky, 
nálepky na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť, papiernický tovar, albumy, atlasy, for-
muláre, predmety z kartónu, vrecia a vrecká z pa-
piera alebo plastických materiálov, papier, kar-
tón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré 
nie sú zahrnuté v iných triedach, papiernický to-
var a písacie potreby, lepidlá na papier a na pou-
žitie v domácnosti, písacie stroje a kancelárske 
potreby okrem nábytku, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, obalové materiály z plas-
tických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach, nožíky na otváranie listov, kopírovacie za-
riadenia, plastikové obaly, vrecúška a tašky ako 
obalové materiály. 
35 - Reklamné agentúry, reklamná činnosť, reklama, 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti, prenájom reklamného času vo všetkých komu-
nikačných médiách, prenájom reklamných mate-
riálov, zhromažďovanie rozličných výrobkov pre 
tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť 
zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne 
prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom ma-
loobchodných predajní, veľkoobchodných predaj-
ní, prostredníctvom katalógového predaja alebo 
elektronickými prostriedkami, prostredníctvom we-
bových stránok alebo prostredníctvom telenáku-
pu, podnikateľské alebo obchodné informácie, 
hospodárske, ekonomické predpovede, analýzy  
nákladov, obchodný prieskum, prieskum trhu, mar-
ketingové štúdie, prieskum verejnej mienky, vy-
hľadávanie informácií pre zákazníkov v počíta- 
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čových súboroch, zbieranie a zoraďovanie úda-
jov do počítačových databáz, vedenie kartoték  
v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov, rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky), rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov, uverejňovanie reklamných textov, služ-
by zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov  
z časopisov, prepisovanie, kopírovanie alebo roz-
množovanie dokumentov, dokladov, tlačív, letá-
kov a prospektov, spracovanie textov, lepenie pla-
gátov, organizovanie komerčných alebo reklam-
ných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na 
obchodné a reklamné účely, predvádzanie tovaru, 
podpora predaja pre tretie osoby, administratívna 
správa hotelov, reštaurácií, barov, reklama v spo-
jitosti s reštauračnými, hotelierskymi službami  
a pohostinskou činnosťou, reklama bankových  
a finančných služieb, reklama telekomunikačných 
služieb, reklama dopravy, reklama lekárskych slu-
žieb, reklama lekární, reklama maloobchodných 
predajní, supermarketov a hypermarketov, malo-
obchodné služby s detským tovarom, s potrebami 
pre deti, so školskými potrebami, hračkami, s ob-
lečením, obuvou a s tovarmi uvedených v trie-
dach 9 a 16, obchodná pomoc pri franchisingu, 
obchodné rady a informácie spotrebiteľom, pub-
lic relations, zaobstarávanie predplatného pre tre-
tie osoby, maloobchodné služby v oblasti detské-
ho tovaru, hračiek, oblečenia, obuvi, detskej stra-
vy a nápojov, sprostredkovanie obchodu s tova-
rom, predovšetkým s detským tovarom, poskyto-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu, obchodné spros-
tredkovanie služieb v triede 35, 41, 43 a 45, služ-
by franchisingu v oblasti stravovania a ubytovania. 
41 - Vzdelávanie, školenia, výcvik, zabezpečova-
nie výcvikov, kurzov a školení, informácie o vý-
chove a vzdelávaní, organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav, elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby), poskytovanie elek-
tronických publikácií online bez možnosti kopí-
rovania, zverejňovanie a vydávanie textov okrem 
reklamných a náborových, vydávanie (online) 
kníh a časopisov v elektronickej forme, vydáva-
nie kníh, informácie o možnostiach rekreácie, roz-
ptýlenia, zábavy, organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží, služby pre oddych a rek-
reáciu, služby v kempingoch so športovým prog-
ramom, organizovanie športových súťaží, diva-
delné predstavenia, výroba divadelných alebo iných 
predstavení, manažérske služby pri organizovaní 
predstavení, organizovanie živých vystúpení, vý-
chovno-zábavné klubové služby, zábavné parky, 
služby prázdninových táborov (zábava), pedago-
gické informácie, detské škôlky, organizácia  
a vedenie dielní na výučbu, fotografovanie, pre-
kladateľské služby, služby poskytované jednot-
livcami alebo inštitúciami, ktoré slúžia rozvoju 
mentálnych vlôh ľudí alebo zvierat, a služby pos-
kytované s cieľom poskytnúť zábavu alebo vzbu-
diť pozornosť, služby na prezentáciu umeleckých 
a literárnych diel verejnosti na účely kultúrne 
alebo vzdelávacie účely, poskytovanie uvedených  
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu, tvorba výchovných a vzdelávacích  
 

programov pre rodinu, tvorba vzdelávacích a vý-
chovných dokumentov o realizácii osobných a so-
ciálnych služieb, o podporných programoch pre 
rodinu a dieťa a o svojpomocných a komunitných 
programoch, odborné informovanie verejnosti  
a zodpovedných orgánov o výchove a vzdelávaní 
detí v rodinách a v detských domovoch, tvorba 
dokumentov, príručiek a správ na informovanie 
verejnosti a zodpovedných orgánov o problémoch 
života detí v rodinách a v detských domovoch. 
43 - Reštaurácie, reštauračné a kaviarenské služ-
by, bufety (rýchle občerstvenie), jedálne a zá-
vodné jedálne, služby barov, ketering, príprava  
a dodávka jedál a nápojov na objednávku do do-
mu, služby ponúkané osobami alebo podnikmi, 
ktorých cieľom je príprava potravín alebo nápo-
jov na konzumáciu, ako aj služby ponúkajúce 
ubytovanie, nocľah, prístrešok v hoteli, penzióny 
alebo iné zariadenia zabezpečujúce dočasné uby-
tovanie, zaobstarávanie ubytovania a stravovania 
v podnikoch, hoteloch, penziónoch, turistických 
táboroch, ubytovniach, na farmách, prechodné 
ubytovanie, hotelové služby, poskytovanie hote-
lového ubytovania, služby motelov, penziónov, 
prenájom prechodného ubytovania, rezervácia pre-
chodného ubytovania, hotelierske služby, prená-
jom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených vý-
robkov, služby cestovnej kancelárie v oblasti uby-
tovania a stravovania, poskytovanie uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu, detské jasle, poskytovanie jedla  
a prechodného ubytovania pre rodinu a deti, od-
borné informovanie verejnosti a zodpovedných 
orgánov o ubytovaní a stravovaní detí v rodinách 
a v detských domovoch. 
45 - Osobné a sociálne služby poskytované tre-
tími osobami na uspokojovanie potrieb jednotliv-
cov a skupín patriace do tejto triedy, služby so-
ciálnej starostlivosti na podporu rodiny a detí, 
ako je poskytovanie oblečenia, právne služby po-
skytované jednotlivcom, združeniam, organizá-
ciám a podnikom; služby agentúr pre adopciu, 
adopcia, odborné a profesionálne poradenstvo  
v oblasti adopcie, adopčná pomoc deťom z det-
ských domovov, pátranie po nezvestných oso-
bách, pátranie po stratených osobách, zoznamo-
vacie služby, nadväzovanie kontaktov jednotliv-
cov a rodín, opatrovanie detí v domácom pro-
stredí, poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, červená, biela, čierna 
(732) Únia Materských Centier, Godrova 6, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(111) 223649 
(151) 16.1.2009 
(156) 22.11.2017 
(180) 22.11.2027 
(210) 6329-2007 
(220) 22.11.2007 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (stiahnuté z telekomu-

nikačnej siete). 
16 - Tlačoviny; knihy; časopisy; noviny; perio-
dické a neperiodické publikácie; fotografie; kata-
lógy; letáky; mapy; plagáty; príručky; prospekty; 
polygrafické výrobky, najmä prílohy novín, in-
formačné letáky a brožúry, študijné texty, zoz-
namy, adresáre; reklamné tlačoviny; obežníky; 
ročenky; albumy; tlačivá; tlačoviny všetkých 
druhov; kancelárske, školské a vyučovacie potre-
by s výnimkou nábytku. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; vydávanie, aktualizovanie, zasielanie a rozši-
rovanie reklamných materiálov (letáky, prospek-
ty, tlačivá, vzorky), náborových textov a ozna-
mov zákazníkom; uverejňovanie reklamných tex-
tov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
hospodárske, ekonomické predpovede; organizo-
vanie výstav na obchodné a reklamné účely; or-
ganizovanie zábavných, kultúrnych a spoločen-
ských podujatí na reklamné a obchodné účely; 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo; 
marketingové štúdie; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verej-
nej mienky; poradenstvo a konzultačná činnosť  
v oblasti marketingu; poradenstvo v obchodnej 
činnosti; zabezpečovanie novinového predplat-
ného (pre predplatiteľov); obchodné alebo pod-
nikateľské informácie a rady spotrebiteľom; au-
tomatizované spracovanie dát; spracovanie tex-
tov; štatistické kompilácie; vedenie kartoték v po-
čítači; zbieranie a zaraďovanie údajov do počíta-
čových databáz; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre zákazníkov); konzultačná 
činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35; 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti 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 (DTP služby); formátovanie textov s vý-
nimkou textov na reklamné účely; poskytovanie 
informácií online; fotografická reportáž; repor-
térske služby; poskytovanie elektronických pub-
likácií online (bez možnosti kopírovania); písanie 
textov (okrem reklamných); vzdelávanie; vyučo-
vanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a škole-
ní; organizovanie a vedenie konferencií, kongre-
sov, seminárov, školení, sympózií, koncertov, ko-
lokvií a výcvikov; informácie o výchove a vzde-
lávaní; informácie o možnostiach rekreácie, roz-
ptýlenia, zábavy; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť; pobavenie; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení; 
organizovanie vedomostných a zábavných súťa- 
 

ží; organizovanie športových súťaží; organizova-
nie živých vystúpení; fotografovanie; prenájom 
audionahrávok; všetky uvedené služby poskyto-
vané aj prostredníctvom internetu; konzultačná 
činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41. 

(540) Bratislavský kuriér 
(732) STAROMEŠŤAN, s. r. o., Sedlárska 8, 811 01 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 223685 
(151) 16.1.2009 
(156) 27.3.2018 
(180) 27.3.2028 
(210) 5322-2008 
(220) 27.3.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Prípravky na starostlivosť o pleť a telo, pre-

dovšetkým čistiaca pena, čistiaci peeling, čistiaci 
lotion, čistiaci krém, hydratačný krém, pleťové 
obrúsky, adstringentné prípravky, gél na odstra-
ňovanie vriedkov. 

(540) SPOT STRESS CONTROL 
(732) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Pla-

za, New Brunswick, NJ 08933, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224090 
(151) 13.2.2009 
(156) 29.5.2018 
(180) 29.5.2028 
(210) 5662-2008 
(220) 29.5.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 7, 8, 9 
(511) 7 - Šijacie stroje. 

8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom. 
9 - Elektrické prístroje a nástroje patriace do tejto 
triedy. 

(540) BOBBIN 
(732) Kocian Pavel, Okružní 397, 373 61 Hrdějovice, 

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

 
 

(111) 224182 
(151) 26.2.2009 
(156) 24.10.2017 
(180) 24.10.2027 
(210) 1643-2008 
(220) 24.10.1997 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 37, 39, 42, 43 
(511) 37 - Inštalácia, oprava a údržba lietadla a častí  

a vybavenia, zariadenia a vozidiel súvisiacich  
 leteckou prepravou a letiskami; prenájom zaria-
denia na údržbu vozidiel; údržba motorov a kon-
štrukcie lietadla; inštalácia a oprava leteckej elek-
troniky; generálna oprava motorov lietadla; inšta-
lácia navigácie lietadla, komunikačných systémov  
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 a kabínových zábavných systémov; samohybná 
údržba; pozemná podpora na údržbu zariadenia; 
správcovské služby v oblasti letectva. 
39 - Prepravné služby; baliace, skladovacie a deb-
nárske služby; doručovanie tovarov; služby v ob-
lasti čerpania pohonných hmôt; nakladanie vozi-
diel; manipulácia a doručovanie batožiny a ná-
kladu; dopravné služby; služby v oblasti leteckej 
navigácie a kontroly premávky; prenájom lietad-
la; zhromažďovanie tovaru na prepravu; kuriér-
ske služby; sprevádzanie cestujúcich; havarijné 
vozidlá a vlečné služby; testovanie/kontrola vo-
zidiel, lietadla, leteckého zariadenia a zariadenia 
letiska; odbavovanie, nakladanie a vykladanie; služ-
by nosiča batožiny a iné asistenčné služby; par-
kovanie automobilov a vozidiel; parkovacie služ-
by; služby v oblasti plánovania a rezervácie pre-
pravy; pozemná preprava cestujúcich a tovarov 
vozidlom; služby v oblasti letiskových vozíkov; 
prenájom automobilov v oblasti letectva a stabil-
né zázemie pre ďalšie operácie; prenájom hangá-
rových priestorov; služby v oblasti doručovania 
nesprávne prepravenej batožiny. 
42 - Letecké testovanie; testovanie bezpečnosti 
ovládania lietadla; kontrola lietadla; skúšky prú-
dových motorov; kontrola kvality palivového prí-
slušenstva lietadla. 
43 - Služby letiskových hál; dodávanie jedál a ná-
pojov; ubytovacie služby. 

(540) SIGNATURE FLIGHT 
 SUPPORT 
(732) SIGNATURE FLIGHT SUPPORT CORPORA-

TION, Signature Plaza 201 South Orange Avenue, 
32801 Orlando, US; 

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

(111) 224333 
(151) 16.3.2009 
(156) 26.11.2017 
(180) 26.11.2027 
(210) 2149-2007 
(220) 26.11.2007 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 35 
(511) 35 - Marketingové štúdie. 

(540) CRESCO 
(732) CRESCO GROUP, a. s., Poštová 3, 811 06 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 224496 
(151) 3.4.2009 
(156) 22.1.2018 
(180) 22.1.2028 
(210) 5049-2008 
(220) 22.1.2008 
(442) 6.5.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 6, 19, 35, 36, 37, 39 
(511) 6 - Kovové stavebné dielce, prefabrikáty, kovové 

stavebné konštrukcie, stavebné oceľové a zámoč-
nícke konštrukcie. 
19 - Stavebné dielce, výrobky, prefabrikáty z be-
tónu a železobetónu, stavebné konštrukcie s vý-
nimkou kovových. 
 

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
36 - Prenájom nehnuteľností. 
37 - Stavebná činnosť, vykonávanie inžinierskych 
stavieb, priemyselných stavieb, bytových a ob-
čianskych stavieb vrátane vybavenosti sídlisko-
vých celkov, prenájom stavebných strojov a za-
riadení. 
39 - Automobilová doprava, dovoz, doprava, osobná 
doprava, nákladná doprava, prenájom dopravných 
prostriedkov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(732) VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický 

podnik a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224625 
(151) 17.4.2009 
(156) 22.11.2017 
(180) 22.11.2027 
(210) 6330-2007 
(220) 22.11.2007 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (stiahnuté z telekomu-

nikačnej siete). 
16 - Tlačoviny; knihy; časopisy; noviny; perio-
dické a neperiodické publikácie; fotografie; kata-
lógy; letáky; mapy; plagáty; príručky; prospekty; 
polygrafické výrobky, najmä prílohy novín, in-
formačné letáky a brožúry, študijné texty, zoz-
namy, adresáre; reklamné tlačoviny; obežníky; 
ročenky; albumy; tlačivá; tlačoviny všetkých dru-
hov; kancelárske, školské a vyučovacie potreby  
s výnimkou nábytku. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 
reklama online na počítačovej komunikačnej sie-
ti; vydávanie, aktualizovanie, zasielanie a rozši-
rovanie reklamných materiálov (letáky, prospek-
ty, 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; obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo; marke-
tingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mien-
ky; poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti 
marketingu; poradenstvo v obchodnej činnosti; 
zabezpečovanie novinového predplatného (pre pred-
platiteľov); obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie a rady spotrebiteľom; automatizované spra-
covanie dát; spracovanie textov; štatistické kom- 
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pilácie; vedenie kartoték v počítači; zbieranie  
údajov do počítačových databáz a zoraďovanie 
údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre zákaz-
níkov); konzultačná činnosť v oblasti služieb 
uvedených v triede 35; sprostredkovateľská čin-
nosť v oblasti 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 (DTP služby); formátovanie textov s vý-
nimkou na reklamné účely; poskytovanie infor-
mácií online; fotografická reportáž; reportérske 
služby; poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania); písanie textov 
(okrem reklamných); vzdelávanie; vyučovanie; 
zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; or-
ganizovanie a vedenie konferencií, kongresov, 
seminárov, školení, sympózií, koncertov, kolok-
vií a výcvikov; informácie o výchove a vzdelá-
vaní; informácie o možnostiach rekreácie, rozptýle-
nia, zábavy; zábava; športová a kultúrna činnosť; 
pobavenie; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie predstavení; or-
ganizovanie vedomostných a zábavných súťaží; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie 
živých vystúpení; fotografovanie; prenájom au-
dionahrávok; všetky uvedené služby poskytované 
aj prostredníctvom internetu; konzultačná čin-
nosť v oblasti služieb uvedených v triede 41. 

(540) Prešporský kuriér 
(732) STAROMEŠŤAN, s. r. o., Sedlárska 8, 811 01 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 224756 
(151) 22.4.2009 
(156) 11.1.2018 
(180) 11.1.2028 
(210) 33-2008 
(220) 11.1.2008 
(442) 6.5.2008 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Dietetické výrobky, posilňujúce požívatiny, 

extrakty a potravinové doplnky na zlepšenie fy-
zickej, psychickej a zdravotnej kondície, špeciál-
ne potraviny pre športovcov, rekonvalescentov  
a osoby so zvýšenou zdravotnou, fyzickou a pra-
covnou záťažou, potravinové doplnky obohatené 
o vitamíny, minerály a proteíny, cereálne výrob-
ky, obilné klíčky, nápoje so zvýšeným obsahom 
vitamínov, minerálov, vláknin, sirupy a príprav-
ky na výrobu špeciálnych nápojov a potravino-
vých doplnkov, všetko na liečebné, lekárske a pre-
ventívne účely. 
29 - Ovocie sušené, zavárané, konzervované, na-
kladané, kandizované a mrazené, sójové výrobky 
patriace do tejto triedy, ako sójové bôby konzer-
vované ako potrava a pod. 
 
 
 

30 - Obilné výrobky a výrobky zo strukovín ur-
čené na ľudskú výživu, ako vločky, predvarené 
strukoviny a polotovary určené na spotrebu, só-
jová omáčka určená na spotrebu ako polotovar 
alebo na ochutenie, trvanlivé pečivo, sucháre, ex-
trudované pečivo a pochutiny, müsli, müsli vý-
robky a zmesi, sójové výrobky patriace do tejto 
triedy, ako sójová múka a výrobky z nej, extru-
dované sójové výrobky a pod., cereálne pečivo, 
kukuričné, ovsené a pšeničné vločky, cereálne 
tyčinky, cukrárske výrobky, náplne, krémy, po-
levy, cukrovinky. 

(540) JoFit 
(732) ÚSOVSKO a. s., Klopina 33, 789 73 Úsov, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 224941 
(151) 14.5.2009 
(156) 29.7.2018 
(180) 29.7.2028 
(210) 5931-2008 
(220) 29.7.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Pleťové vody na tvár, zvlhčovače pleti, ple-

ťové krémy, pleťové tónovacie a čistiace pros-
triedky, telové vody, krémy na ruky, krémy proti 
vráskam. 

(540) CICABIAFINE 
(732) Johnson & Johnson Consumer Holdings France, 

1, Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-Les-Mou-
lineaux, FR; 

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

(111) 225095 
(151) 12.6.2009 
(156) 18.9.2018 
(180) 18.9.2028 
(210) 1733-2008 
(220) 18.9.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 9, 28, 41 
(511) 9 - Hardvér najmä pre kasína a herne. 

28 - Hracie automaty; zábavné automaty; hracie 
automaty s otočnými kotúčmi; hracie automaty 
na mince; kasínové hry a hry pre herne s výnim-
kou hier ako počítačový softvér; hracie automaty 
a hracie stroje najmä na obchodné využitie v ka-
sínach a herniach s vyplácaním výhier alebo bez 
vyplácania výhier, hracie automaty uvádzané do 
činnosti vhodením mince; hracie automaty uvá-
dzané do činnosti vložením peňazí; výherné au-
tomaty; elektrotechnické a elektronické prístroje, 
zariadenia, nástroje a stroje na hazardné a hracie 
účely; hracie automaty na peniaze a hracie zaria-
denia, najmä hracie automaty na použitie v hra-
cích podnikoch, všetko uvedené s výnimkou au-
tomatov fungujúcich po pripojení na externú ob-
razovku alebo monitor. 
41 - Prevádzkovanie hracích automatov; prevádz-
kovanie priestorov s hracími automatmi; hranie  
o peniaze; prevádzkovanie kasín; zábava; poba-
venie; nočné kluby. 
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(540) 

  
 

(591) modrá, sivá, čierna, žltá 
(732) Valenčík Rastislav, Ing., SNP 763/21, 905 01 Se-

nica, SK; 
(740) Kubicová, Benkóczki, Baláž - advokáti, s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 225350 
(151) 13.7.2009 
(156) 18.1.2018 
(180) 18.1.2028 
(210) 5047-2008 
(220) 18.1.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 3, 9, 14, 18, 26, 35 
(511) 3 - Prípravky na osobnú hygienu, ako sú gély po 

holení, vody po holení, prostriedky proti poteniu, 
umelé nechty, adstringentné prípravky na kožu 
na kozmetické účely, kúpeľové oleje, kúpeľové 
soli s výnimkou solí na liečebné účely, lesky na 
pokožku, telové spreje, telové oleje, telové koz-
metické vody, opaľovacie krémy na pokožku, 
čistiace prípravky na pokožku, telové krémy, ko-
línske vody, krémy na pokožku, dezodoranty na 
osobnú potrebu, esenciálne oleje na osobnú po-
trebu, prípravky proti odlupovaniu kože, očné gé-
ly, ceruzky na očný mejkap, očné masky, očné 
tiene, pleťové masky, pleťové zvlhčovače, púdre 
na tvár, prípravky na odstraňovanie mŕtvych bu-
niek z pokožky, tónovače na tvár, prípravky do 
namáčacích kúpeľov na nohy, základy mejkapu, 
voňavé telové zvlhčovače, nemedicinálne prí-
pravky proti poteniu, vlasové kondicionéry, farby 
na vlasy, laky na vlasy, lesky na vlasy, vlasové 
zvýrazňovače, vlasové maskary, vlasové pomá-
dy, vlasové prelivy, depilačné prípravky, vlasové 
šampóny, spreje na vlasy, prípravky na narovná-
vanie vlasov, gély na úpravu vlasov, tužidlá na 
úpravu vlasov, balzamy na pery, lesk na pery, 
očné linky, linky na pery, kozmetické ceruzky, 
rúže, telové mejkapy, mejkapy na tvár, prípravky 
na odstránenie mejkapov, maskary, masážne kré-
my, masážne vodičky, masážne oleje, laky na nech-
ty, hydratačné krémy na pokožku, odstraňovače 
lakov na nechty, voňavky, púdre na pokožku, 
tvár a nohy, pemza na osobné použitie, čistiace 
soli na pokožku, peny na holenie, sprchovacie 
krémy a gély, mydlá na tvár a pokožku, príprav-
ky na spomaľovanie opaľovania tela a tváre, opa-
ľovacie vody na tvár a telo, vodičky na stmavnu-
tie pokožky, vodičky na telo a tvár používané pred 
opaľovaním a po opaľovaní, mastencový púder. 

 
 
 
 

9 - Slnečné okuliare. 
14 - Klenoty, šperky a hodinárske výrobky. 
18 - Batohy, ruksaky, tašky na kozmetické potre-
by predávané prázdne, kufríky na toaletné potre-
by predávané prázdne, vaky pre turistov, vaky 
pre horolezcov, kufre, kožené vrecia na balenie, 
bedrové vaky, športové tašky na všetky účely, 
dámske kabelky, peňaženky, toaletné tašky pre-
dávané prázdne, nákupné tašky, cestovné tašky  
a náprsné tašky. 
26 - Doplnky vlasov, najmä sponky do vlasov, 
mašle do vlasov, spony, ozdoby do vlasov, broš-
ne, ihlice do vlasov, stuhy do vlasov a držiaky 
vrkočov a chvostov. 
35 - Maloobchodné služby, zásielkový predaj  
a objednávkové služby pomocou katalógov a on-
line maloobchodné služby týkajúce sa výrobkov 
na osobnú hygienu, slnečných okuliarov, kleno-
tov, šperkov, hodiniek, batohov, tašiek, kabeliek, 
peňaženiek a oblečenia a vlasových doplnkov. 

(540) EXPRESS 
(732) Express, LLC, 1 Express Drive, Columbus, Ohio 

43230, US; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226356 
(151) 13.11.2009 
(156) 23.10.2018 
(180) 23.10.2028 
(210) 1935-2008 
(220) 23.10.2008 
(442) 6.8.2009 
(450) 7.1.2010 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Poisťovacie činnosti v celom rozsahu, najmä 

poistenie v oblasti motorových vozidiel; spros-
tredkovanie poistenia; informácie o poistení; kon-
zultačné služby v oblasti poistenia; finančné in-
formácie; finančné služby; lízing; sprostredkova-
nie v oblasti nehnuteľností; prenájom nehnuteľ-
ností; správa nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľ-
ností; finančné oceňovanie; dôchodkové fondy; fi-
nančné zúčtovanie; záruky; kaucie; garancie; ka-
pitálové investície; pôžičky; spotrebiteľské úvery. 

(540) AutoCheck 
(732) Colonnade Insurance S.A., jednajúca prostredníc-

tvom Colonnade Insurance S.A., organizační slož-
ka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
Česká republika, rue Eugene Ruppert 20, 2453 Lu-
xemburg, LU; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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Prevody a prechody práv 
 
 

(111) 101003 
(210) 7010 
(732) Church & Dwight Co., Inc., 500 Charles Ewing 

Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, US; 
(770) Johnson & Johnson, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu New Jersey, One Johnson & John-
son Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
US; 

(580) 4.12.2017 
 
 

(111) 150858 
(210) 1876 
(732) SLOVPLAST Myjava, a. s., Lazaretská 3/A, 811 08 

Bratislava, SK; 
(770) SAM HOLDING a.s., Lazaretská 3/A, 811 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 4.12.2017 

 
 

(111) 167255 
(210) 54872 
(732) Rio Tinto Canada Holding Inc., 1188 Sherbrooke 

Street West, Montreal, Quebec H3A, CA; 
(770) Alcan Inc., 1188 Sherbrooke Street West, Mont-

real, Quebec, H3A, CA; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 169120 
(210) 58165 
(732) Easy Spirit LLC, 777 West Putnam Ave, Green-

wich, Connecticut 06830, US; 
(770) Nine West Development LLC, 1411 Broadway, New 

York, NY 10018, US; 
(580) 16.11.2017 

 
 

(111) 194273 
(210) 2505-99 
(732) Bally Gaming, Inc., 6601 S. Bermuda Road, Las 

Vegas, Nevada 89119, US; 
(770) WMS Gaming Inc., 3401 North California Ave-

nue, Chicago, Illinois 60618, US; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 213165 
(210) 5026-2005 
(732) AMC Networks Central Europe s.r.o., Pobřežní 620/3, 

186 00 Praha 8 - Karlín, CZ; 
(770) LINARXUS Czech s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 

00 Praha 4 - Nusle, CZ; 
(580) 7.12.2017 

 
 

(111) 225180 
(210) 2190-2008 
(732) Zober loptu, nie drogy, n.o., Lorinčík 15, 040 11 

Košice, SK; 
(770) Občianske združenie “Zober loptu, nie drogy“, 

ZŠ na ul. Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice, SK; 
(580) 28.11.2017 

 
 

(111) 233927 
(210) 1154-2012 
(732) Franko Marcel, Brezová 1744/18, 052 01 Spišská 

Nová Ves, SK; 
(770) DOMOVNÍK s.r.o., Ing. Kožucha 8, 052 01 Spiš-

ská Nová Ves, SK; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 234687 
(210) 1568-2012 
(732) Franko Marcel, Brezová 1744/18, 052 01 Spišská 

Nová Ves, SK; 
(770) DOMOVNÍK s.r.o., Ing. Kožucha 8, 052 01 Spiš-

ská Nová Ves, SK; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 235538 
(210) 497-2013 
(732) Čenková Martina, Nová 218, 032 03 Liptovský 

Ján, SK; 
(770) LESEL plus, s. r. o., Okoličianska 65/741, 031 01 

Liptovský Mikuláš, SK; 
(580) 7.12.2017 

 
 

(111) 235753 
(210) 5159-2013 
(732) AMC Networks Central Europe s.r.o., Pobřežní 620/3, 

186 00 Praha 8 - Karlín, CZ; 
(770) LINARXUS Czech s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 

Praha 4 - Nusle, CZ; 
(580) 7.12.2017 

 
 

(111) 235754 
(210) 5160-2013 
(732) AMC Networks Central Europe s.r.o., Pobřežní 620/3, 

186 00 Praha 8 - Karlín, CZ; 
(770) LINARXUS Czech s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 

Praha 4 - Nusle, CZ; 
(580) 7.12.2017 

 
 

(111) 237924 
(210) 2388-2013 
(732) AXIM-RE, s.r.o., Jesenského 3630, 960 01 Zvo-

len, SK; 
(770) EUROTEX-RE, s.r.o., Družstevná 1664/14, 960 03 

Zvolen, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 239607 
(210) 375-2014 
(732) Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 

Rüsselsheim, DE; 
(770) Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüssel-

sheim, DE; 
(580) 20.11.2017 
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(111) 243009 
(210) 2509-2015 
(732) Nadácia Cvernovka, Plzenská 3, 831 03 Bratisla-

va, SK; 
(770) SVK, Jiskrova 3, 831 04 Bratislava, SK; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 243241 
(210) 328-2016 
(732) Hlúšek Roman, Papradno 227, 018 13 Papradno, 

SK; 
(770) Hipík Marián, Ing., Papradno č. 847, 018 13 Pap-

radno, SK; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 243242 
(210) 329-2016 
(732) Hlúšek Roman, Papradno 227, 018 13 Papradno, 

SK; 
(770) Hipík Marián, Ing., Papradno č. 847, 018 13 Pap-

radno, SK; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 243979 
(210) 1367-2016 
(732) Gibson Trade s.r.o., Primátorská 296/38, Libeň, 

180 00 Praha, CZ; 
(770) AB EXIM TRADE CO.,LTD., 315/374 Moo.12 

Thepprasit Road, Nongprue District, 20150 Ban-
glamung, Chonburi Province, TH; 

(580) 8.12.2017 
 
 

(111) 243981 
(210) 1369-2016 
(732) Gibson Trade s.r.o., Primátorská 296/38, Libeň, 

180 00 Praha, CZ; 
(770) AB EXIM TRADE CO., LTD., 315/374 Moo.12 

Thepprasit Road, Nongprue District, 20150 Bang-
lamung, Chonburi Province, TH; 

(580) 8.12.2017 
 
 

(111) 243982 
(210) 1370-2016 
(732) Gibson Trade s.r.o., Primátorská 296/38, Libeň, 

180 00 Praha, CZ; 
(770) AB EXIM TRADE CO., LTD., 315/374 Moo.12 

Thepprasit Road, Nongprue District, 20150 Ban-
glamung, Chonburi Province, TH; 

(580) 8.12.2017 
 
 

(111) 244435 
(210) 1504-2016 
(732) KUKKONIA - občianske združenie, Štúrova 1090/7, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(770) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská 

Streda, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 244710 
(210) 2096-2016 
(732) A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Brati-

slava, SK; 
(770) AJ OZAP s.r.o., Dlhé lúky 2, 919 35 Hrnčiarovce 

nad Parnou, SK; 
(580) 7.12.2017 

 
 

(111) 244788 
(210) 1990-2015 
(732) numbersia s.r.o., Tomášikova 13, 821 01 Bratisla-

va, SK; 
(770) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Cha-

lupku 8, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 29.11.2017 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 157772 
(210) 40546 
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T. G. 

Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, CZ; 
(580) 6.12.2017 

 
 

(111) 163864 
(210) 50361 
(732) Mikasa Corporation, 1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, 

Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 167255 
(210) 54872 
(732) RIO TINTO ALCAN INC., 400-1190 Ave, des Ca-

nadiens de Montreal, Montreal H3B 0E3, CA; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 173586 
(210) 66168 
(732) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS LIMI-

TED, AB INBEV HOUSE CHURCH STREET 
WEST, WOKING, SURREY GU21 6HT, GB; 

(580) 20.11.2017 
 
 

(111) 180395 
(210) 2536-97 
(732) CELLTEX s. r. o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 188226 
(210) 642-96 
(732) ATT servis, s.r.o., Martina Rázusa 24, 010 01 Ži-

lina, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 188865 
(210) 1988-97 
(732) Pokonobe Associates (Všeobecné partnerstvo), 48 

Alta Vista, San Anselmo, California 94960, US; 
(580) 24.11.2017 

 
 

(111) 188972 
(210) 2745-97 
(732) ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park Road, 

Abbott Park, Illinois 60064, US; 
(580) 16.11.2017 

 
 

(111) 189005 
(210) 2934-97 
(732) TAURIS NITRIA spol. s r.o., Cintorínska 1718/39, 

951 15 Mojmírovce, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 189008 
(210) 2937-97 
(732) TAURIS NITRIA spol. s r.o., Cintorínska 1718/39, 

951 15 Mojmírovce, SK; 
(580) 4.12.2017 

 
 

(111) 190701 
(210) 2938-97 
(732) TAURIS NITRIA spol. s r.o., Cintorínska 1718/39, 

951 15 Mojmírovce, SK; 
(580) 4.12.2017 

 
 

(111) 191935 
(210) 2455-98 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 27.11.2017 

 
 

(111) 193830 
(210) 3144-97 
(732) Berlitz Investment Corporation, 103 Foulk Road, 

Suite 205-G, Wilmington, Delaware 19803, US; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 193831 
(210) 3145-97 
(732) Berlitz Investment Corporation, 103 Foulk Road, 

Suite 205-G, Wilmington, Delaware 19803, US; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 193832 
(210) 3146-97 
(732) Berlitz Investment Corporation, 103 Foulk Road, 

Suite 205-G, Wilmington, Delaware 19803, US; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 205885 
(210) 24-2003 
(732) LORIKA Slovakia s.r.o., Ulica priemyselná 2130/11, 

038 52 Sučany, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 210918 
(210) 1915-2004 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 27.11.2017 

 
 

(111) 213762 
(210) 440-2005 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 27.11.2017 
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(111) 220717 
(210) 1205-2007 
(732) TOP GAME, s.r.o., Povstania 1253/8, 955 01 To-

poľčany, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 221135 
(210) 1659-2007 
(732) VITA COM BUSINESS EURÓPA, s.r.o., Rybár-

ska 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK; 
(580) 29.11.2017 

 
 

(111) 221381 
(210) 1313-2007 
(732) KOPEX, spol. s r.o., Cesta pod Hradovou 9, 040 01 

Košice, SK; 
(580) 29.11.2017 

 
 

(111) 221424 
(210) 1475-2007 
(732) DELCO, s.r.o., Nábr. Sv. Cyrila 382/47, 971 01 

Prievidza, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 221603 
(210) 1860-2007 
(732) Prehoda Zoltán, Ing., Hviezdoslavov 54, 930 41 

Hviezdoslavov, SK; 
(580) 27.11.2017 

 
 

(111) 221965 
(210) 6183-2007 
(732) OEM Automatic, s.r.o., Bratislavská 8356, 917 01 

Trnava, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 221967 
(210) 6213-2007 
(732) OEM Automatic, s.r.o., Bratislavská 8356, 917 01 

Trnava, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 221992 
(210) 6481-2007 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(580) 21.11.2017 

 
 

(111) 222060 
(210) 1830-2007 
(732) KOLIBA, a.s., Krivec 2663, 962 05 Hriňová, SK; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 222593 
(210) 6273-2007 
(732) Koňařík Martin, Akátová 1270, Orlová, 735 14 Po-

ruba, CZ; 
(580) 29.11.2017 

 
 

(111) 222616 
(210) 6474-2007 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(580) 21.11.2017 

 
 

(111) 222617 
(210) 6475-2007 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(580) 21.11.2017 

 
 

(111) 222618 
(210) 6476-2007 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(580) 21.11.2017 

 
 

(111) 222619 
(210) 6477-2007 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(580) 21.11.2017 

 
 

(111) 222620 
(210) 6478-2007 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(580) 21.11.2017 

 
 

(111) 222621 
(210) 6479-2007 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(580) 21.11.2017 

 
 

(111) 222622 
(210) 6480-2007 
(732) Ahold Delhaize Licensing Sàrl, Rue Jean-Franҫois 

Bartholoni 4-6, 1204 Geneva, CH; 
(580) 21.11.2017 

 
 

(111) 229540 
(210) 1400-2010 
(732) LORIKA Slovakia s.r.o., Ulica priemyselná 2130/11, 

038 52 Sučany, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 233583 
(210) 842-2012 
(732) IZOPUR, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 237219 
(210) 1897-2013 
(732) LORIKA Slovakia s.r.o., Ulica priemyselná 2130/11, 

038 52 Sučany, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 



310 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (zmeny v údajoch OZ)  
 

(111) 238283 
(210) 2455-2013 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 27.11.2017 

 
 

(111) 238514 
(210) 5088-2014 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 27.11.2017 

 
 

(111) 238643 
(210) 5086-2014 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 27.11.2017 

 
 

(111) 238644 
(210) 5087-2014 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 27.11.2017 

 
 

(111) 239122 
(210) 1413-2014 
(732) TotalMoney s.r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad, 

SK; 
(580) 7.12.2017 

 
 

(111) 239123 
(210) 1414-2014 
(732) TotalMoney s.r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad, 

SK; 
(580) 7.12.2017 

 
 

(111) 239124 
(210) 1415-2014 
(732) TotalMoney s.r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad, 

SK; 
(580) 7.12.2017 

 
 

(111) 239607 
(210) 375-2014 
(732) Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüssel-

sheim, DE; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 240549 
(210) 5095-2015 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 27.11.2017 

 
 

(111) 243241 
(210) 328-2016 
(732) Hipík Marián, Ing., Papradno 847, 018 13 Pap-

radno, SK; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 243242 
(210) 329-2016 
(732) Hipík Marián, Ing., Papradno 847, 018 13 Pap-

radno, SK; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 244543 
(210) 1543-2016 
(732) LORIKA Slovakia s.r.o., Ulica priemyselná 2130/11, 

038 52 Sučany, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 244544 
(210) 1544-2016 
(732) LORIKA Slovakia s.r.o., Ulica priemyselná 2130/11, 

038 52 Sučany, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 244545 
(210) 1545-2016 
(732) LORIKA Slovakia s.r.o., Ulica priemyselná 2130/11, 

038 52 Sučany, SK; 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 245386 
(210) 5439-2016 
(732) GLOBOFFICE, s.r.o., Agátová 22, 841 01 Brati-

slava, SK; 
(580) 20.11.2017 

 
 

(111) 245387 
(210) 5440-2016 
(732) GLOBOFFICE, s.r.o., Agátová 22, 841 01 Brati-

slava, SK; 
(580) 20.11.2017 

 
 

 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2018 - SK (oznámenia - ochranné známky) 311 
 
 

Licenčné zmluvy registrované 
 
 

(111) 214477 
(210) 797-2005 
(732) Ing. Milan MARTINÁSEK - MARMI, Cottbuská 1, 

040 23 Košice, SK; 
(791) MARBOX, s. r. o., Golianova 25, 040 18 Košice, 

SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.3.2017 
(580) 27.11.2017 

 
 

(111) 226213 
(210) 2101-2008 
(732) Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu, Štú-

rova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, SK; 
(791) REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestov-

ného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mi-
kuláš, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 7.8.2017 
(580) 5.12.2017 

 
 

(111) 232435 
(210) 1979-2011 
(732) Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu, Štú-

rova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, SK; 
(791) REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestov-

ného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mi-
kuláš, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 7.8.2017 
(580) 5.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 
 
 

(111) 158642 
(210) 42175 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 4.7.2017 
(580) 4.2.2013 

 
 

(111) 164554 
(210) 51683 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 4.7.2017 
(580) 4.2.2013 

 
 

(111) 167170 
(210) 55799 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 4.7.2017 
(580) 4.2.2013 

 
 
 
 

(111) 171739 
(210) 62455 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 4.7.2017 
(580) 4.2.2013 

 
 

(111) 173149 
(210) 62462 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 4.7.2017 
(580) 4.2.2013 

 
 

(111) 185242 
(210) 2759-96 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 4.7.2017 
(580) 4.2.2013 
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(111) 221033 
(210) 5672-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 

Žilina, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 5.10.2017 
(580) 4.8.2015 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 1684-2017 
(220) 30.6.2017 
(800) 1 373 748, 30.6.2017 

 
 

(210) 1777-2017 
(220) 13.7.2017 
(800) 1 375 063, 13.7.2017 

 
 

(210) 1986-2017 
(220) 11.8.2017 
(800) 1 376 896, 11.8.2017 

 
 
 
 
 

(111) 246308 
(210) 2711-2016 
(220) 31.12.2016 
(800) 1 375 081, 22.6.2017 

 
 

(111) 246309 
(210) 617-2017 
(220) 17.3.2017 
(800) 1 375 224, 20.7.2017 

 
 

(111) 246313 
(210) 447-2017 
(220) 24.2.2017 
(800) 1 375 071, 24.2.2017 

 
 

 
 
 
 
 

Zamietnuté prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) 
 
1538-2012 
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Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
  91346 24.03.2017 
  93674 24.03.2017 
  94213 23.03.2017 
  94436 09.03.2017 
  94775 03.03.2017 
  94834 23.03.2017 
  94908 14.03.2017 
  94916 14.03.2017 
  94917 14.03.2017 
  97581 11.03.2017 
109152 26.03.2017 
153142 21.03.2017 
153343 01.03.2017 
157392 24.03.2017 
157723 25.03.2017 
157960 14.03.2017 
163252 24.03.2017 
163256 01.03.2017 
163295 09.03.2017 
163322 09.03.2017 
166752 19.03.2017 
166780 04.03.2017 
166818 30.03.2017 
167508 10.03.2017 
178361 13.03.2017 
180524 20.03.2017 
181899 25.03.2017 
186445 03.03.2017 
186448 04.03.2017 
186449 04.03.2017 
186458 05.03.2017 
186459 05.03.2017 
186460 05.03.2017 
186461 05.03.2017 
186462 05.03.2017 
186470 13.03.2017 
186478 14.03.2017 
186492 20.03.2017 
186493 21.03.2017 
186506 25.03.2017 
186793 05.03.2017 
186798 25.03.2017 
186800 25.03.2017 
186895 25.03.2017 
186896 25.03.2017 
186940 27.03.2017 
187130 03.03.2017 
187132 03.03.2017 
187139 13.03.2017 
187140 13.03.2017 
187141 13.03.2017 
187148 27.03.2017 
187152 27.03.2017 
187252 25.03.2017 
187392 18.03.2017 
187395 20.03.2017 
187396 20.03.2017 
187399 25.03.2017 
187400 27.03.2017 
187401 27.03.2017 
187402 27.03.2017 
187810 06.03.2017 
187821 27.03.2017 

188275 06.03.2017 
188276 06.03.2017 
188278 07.03.2017 
188282 10.03.2017 
188290 11.03.2017 
188291 11.03.2017 
188749 10.03.2017 
188751 11.03.2017 
189316 03.03.2017 
192515 18.03.2017 
193140 20.03.2017 
193433 11.03.2017 
218218 26.10.2016 
218219 26.10.2016 
218220 26.10.2016 
218221 26.10.2016 
218306 26.10.2016 
218687 12.10.2016 
218780 13.03.2017 
218781 13.03.2017 
218782 16.03.2017 
218785 07.03.2017 
218850 12.10.2016 
219036 13.03.2017 
219040 15.03.2017 
219044 26.03.2017 
219053 06.03.2017 
219385 18.04.2017 
219392 30.03.2017 
219524 02.03.2017 
219526 02.03.2017 
219530 07.03.2017 
219531 07.03.2017 
219532 07.03.2017 
219533 07.03.2017 
219539 27.03.2017 
219602 01.03.2017 
219603 01.03.2017 
219604 01.03.2017 
219605 01.03.2017 
219607 01.03.2017 
219608 02.03.2017 
219613 27.03.2017 
219614 28.03.2017 
219617 26.03.2017 
219618 29.03.2017 
219619 29.03.2017 
219620 29.03.2017 
219666 02.03.2017 
219667 02.03.2017 
219668 26.03.2017 
219669 26.03.2017 
219670 27.03.2017 
219751 05.03.2017 
219752 05.03.2017 
219753 06.03.2017 
219759 09.03.2017 
219762 12.03.2017 
219763 13.03.2017 
219764 13.03.2017 
219767 14.03.2017 
219768 14.03.2017 
219769 14.03.2017 

219770 14.03.2017 
219771 14.03.2017 
219772 15.03.2017 
219775 22.03.2017 
219776 22.03.2017 
219778 15.03.2017 
219779 15.03.2017 
219781 16.03.2017 
219783 20.03.2017 
219784 21.03.2017 
219786 22.03.2017 
219787 26.03.2017 
219788 29.03.2017 
219789 30.03.2017 
219815 02.03.2017 
219816 05.03.2017 
219817 06.03.2017 
219819 09.03.2017 
219822 16.03.2017 
219827 21.03.2017 
219828 19.03.2017 
219829 22.03.2017 
219830 23.03.2017 
219831 23.03.2017 
219881 05.03.2017 
219882 05.03.2017 
219883 05.03.2017 
219884 05.03.2017 
219885 05.03.2017 
219886 05.03.2017 
219888 09.03.2017 
219890 13.03.2017 
219891 13.03.2017 
219892 13.03.2017 
219893 13.03.2017 
219896 16.03.2017 
219897 20.03.2017 
219911 21.03.2017 
219919 13.03.2017 
219955 16.03.2017 
219956 16.03.2017 
219957 22.03.2017 
219960 26.03.2017 
219961 26.03.2017 
219962 26.03.2017 
219963 26.03.2017 
219965 27.03.2017 
219966 28.03.2017 
219967 28.03.2017 
219968 28.03.2017 
220009 15.03.2017 
220010 15.03.2017 
220012 16.03.2017 
220013 16.03.2017 
220014 22.03.2017 
220015 28.03.2017 
220016 28.03.2017 
220017 29.03.2017 
220047 05.03.2017 
220048 06.03.2017 
220049 09.03.2017 
220050 09.03.2017 
220051 09.03.2017 

220054 12.03.2017 
220056 14.03.2017 
220057 16.03.2017 
220058 19.03.2017 
220060 23.03.2017 
220061 23.03.2017 
220062 23.03.2017 
220063 26.03.2017 
220064 26.03.2017 
220065 26.03.2017 
220066 26.03.2017 
220067 26.03.2017 
220068 26.03.2017 
220069 26.03.2017 
220089 28.03.2017 
220188 01.03.2017 
220190 06.03.2017 
220191 06.03.2017 
220192 12.03.2017 
220193 30.03.2017 
220257 06.03.2017 
220258 06.03.2017 
220259 06.03.2017 
220260 06.03.2017 
220261 06.03.2017 
220262 06.03.2017 
220263 07.03.2017 
220266 13.03.2017 
220267 13.03.2017 
220268 13.03.2017 
220269 13.03.2017 
220271 14.03.2017 
220344 19.03.2017 
220345 30.03.2017 
220346 30.03.2017 
220437 08.03.2017 
220518 02.03.2017 
220519 22.03.2017 
220658 14.03.2017 
220659 27.03.2017 
220665 18.04.2017 
220815 14.03.2017 
220816 14.03.2017 
220817 15.03.2017 
220951 14.03.2017 
221009 28.03.2017 
221164 23.03.2017 
221165 23.03.2017 
221170 26.03.2017 
221171 26.03.2017 
221172 26.03.2017 
221173 28.03.2017 
221321 02.03.2017 
221322 09.03.2017 
221323 09.03.2017 
221620 27.03.2017 
221650 27.03.2017 
221811 28.03.2017 
221873 15.03.2017 
221917 28.03.2017 
222037 01.03.2017 
222447 30.03.2017 
222735 19.03.2017 
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(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
222790 02.03.2017 
224481 15.03.2017 
225056 28.03.2017 

225696 07.05.2015 
227657 02.03.2017 
 

227701 19.03.2017 
229519 15.03.2017 
 

229909 28.03.2017 
235844 23.03.2017 

 
 
 
 
 
 

Ochranné známky vyhlásené za neplatné 
 
 

(111) 222803 
(210) 560-2008 
(220) 25.3.2008 
(580) 11.12.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 180282 
(210) 2148-97 

 7 (511) 9, 11, 16, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické prístroje a zariadenia; 

meracie prístroje; elektrické a elektronické regu-
látory; elektrické regulátory osvetlenia; reguláto-
ry napätia; elektrické regulátory zvuku a ozvuče-
nia; regulátory napätia pre automobily; elektroin-
štalačný materiál; elektrické drôty, vodiče a káb-
le; elektrické prípojky; vonkajšie elektrické roz-
vody; materiál na vonkajšie a vnútorné elektrické 
rozvody; aktívne a pasívne bleskozvody; materiál 
na bleskozvody; prepäťové ochrany; elektrické 
spínače, tlačidlá, zásuvky, vidlice, objímky, ističe, 
poistky, rozvádzače, rozvodné skrine, spojky, svor-
ky; transformátory; antény; fotobunky; prístroje 
na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo 
obrazu; magnetické nosiče zvuku, údajov, obrazu; 
záznamové disky; počítače; elektrické spájkovač-
ky; elektrické žehličky; zariadenia na zábavu pri-
spôsobené na použitie s televíznym prijímačom; 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, chla-
denie, mrazenie, varenie a sušenie; vetracie, vo-
dárenské a sanitárne zariadenia; klimatizačné za-
riadenia; elektrické kanvice; svetelné sústavy; žia-
rovky; žiarivky; slnečné kolektory; regulátory na 
reguláciu klimatizácie, vykurovania, kotlov, kotolní, 
výmenníkových staníc, reaktorov, chladenia, mra-
zenia, vodárenských zariadení a potrubí, plynových 
zariadení a potrubí. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma-
teriálov; tlačoviny; knihárske výrobky; periodic-
ké a neperiodické publikácie; fotografie; pohľad-
nice; albumy všetkých druhov; rámiky na foto-
grafie; papiernický tovar a písacie potreby; lepid-
lá na papier a na použitie v domácnosti; písacie 
stroje a kancelárske potreby; vzdelávacie a učeb- 
 

né potreby; plastové obaly, vrecúška a tašky ako 
obalové materiály; hracie karty; kopírovacie za-
riadenia; 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; marketing - pries-
kum trhu; kopírovacia služba; sprostredkovanie 
obchodu; sprostredkovanie reklamy a inzercie; spros-
tredkovanie marketingu - prieskumu trhu. 
36 - Realitná agentúra; sprostredkovanie služieb rea-
litnej agentúry. 
37 - Montáž, inštalácia, servis, opravy elektrických 
strojov, elektrických prístrojov a elektrických za-
riadení, bleskozvodov, elektroinštalácií, bezpečnos-
tných systémov, elektrickej požiarnej signalizácie, 
kancelárskej a reprodukčnej techniky, meracej a re-
gulačnej techniky, výrobkov a zariadení spotreb-
nej elektroniky, elektrických prístrojov pre domác-
nosť; opravy elektrických šijacích strojov, bicyklov 
a športových potrieb; sprostredkovanie uvedených 
služieb; 
39 - Distribúcia tlače a kníh; sprostredkovanie dis-
tribúcie tlače a kníh. 
40 - Šitie odevov a módnych doplnkov; vyvoláva-
nie fotografických filmov; sprostredkovanie uve-
dených služieb. 
41 - Vydavateľská činnosť; organizovanie kultúr-
nych, spoločenských a športových podujatí a kon-
ferencií; požičiavanie videopások; nahrávanie vi-
deopások; výroba a rozmnožovanie video-audio-
nahrávok; prednášková činnosť v oblasti elektrotech-
niky, energetiky, osvetlenia, technického zabezpe-
čenia budov a úspory energií; sprostredkovanie uve-
dených služieb. 
42 - Módny dizajn; inžinierska činnosť; projektová 
činnosť, najmä projektovanie stavieb, silových elek-
troinštalácií, slaboprúdových elektroinštalácií, tech-
nologického zariadenia stavieb, elektrických zaria- 
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dení, elektrických sietí, elektrickej požiarnej sig-
nalizácie, merania, regulácie a systémov riadenia 
technologických procesov; poradenská a konzultač-
ná činnosť v oblasti elektrotechniky, energetiky, 
osvetlenia, technického zariadenia budov a úspory 
energií; rozmnožovanie nahratých nosičov mag-
netického záznamu pre počítače; nakladanie s výs-
ledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora; fo-
tografovanie a fotografická reportáž; sprostredko-
vanie uvedených služieb. 

(580) 6.12.2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opravy adries 
 
 

(111) 189141 
(210) 3667-97 
(732) United States Polo Association, 1400 Centrepark 

Blvd., Suite 200, West Palm Beach, Florida 33401, 
US; 

 Vestník č. 10/2017 - str. 309, 361 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

ÚRADNÉ OZNAMY 
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 OZNAM 
 
 
Zmeny v sadzobníku správnych poplatkov 
 
 Úrad priemyselného vlastníctva SR oznamuje, že od 1. januára 2018 sa zmenili 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 nastala 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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