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

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

organizácia duševného 
vlastníctva (ARIPO) 

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

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

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

EA Eurázijská patentová 
organizácia (EAPO) 

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

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

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

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

Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva 
(WIPO) 

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

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

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

(OAPI) 
OM Omán 
 
 



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

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

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

duševného vlastníctva 
(WIPO) 

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

ochranu nových odrôd rastlín  
(UPOV) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
A3 Zverejnené patentové prihlášky podľa zákona  

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

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

 
 
 
 
 

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

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

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

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

bo vydania európskeho patentového spisu 
 

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

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

 
 
BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach 

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

(zálohy) 
PD9A Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky 

(ukončenie zálohov) 
QA9A Ponuky licencií na patentové prihlášky 
QA9A Späťvzatia ponúk licencií na patentové prihlášky 
GD9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

patentové prihlášky 
GD9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na paten-

tové prihlášky 
RL9A Prepis prihlasovateľa patentovej prihlášky (na zá-

klade rozhodnutia súdu) 
 
 

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

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

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

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

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

(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 

  55-2016 G01R 27/00 
  70-2016 E06B  9/00 
  97-2016 H05B 39/00 
  98-2016 B09B  3/00 
100-2016 B65D 75/00 

    101-2016 B01D 53/00 
    102-2016 B65F  1/00 
  5031-2016 H02K 33/00 
50025-2016 C04B 14/00 
50035-2016 B61L 29/00 

50074-2016 H02K 33/00 
50075-2016 F16P  3/00 
50078-2016 C02F  1/00 
50079-2016 C23C 14/00 
50080-2016 C12N 15/00 

50081-2016 A23K 50/00 
50043-2017 C10L  5/00 
      24-2018 B60R 21/00 

(51) A23K 50/00, A23K 10/00, A01N 63/00, 
A01P 1/00, C12N 1/00, C12R 1/00 

(21) 50081-2016 
(22) 23.11.2016 
(71) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Mudroňová Dagmar, doc. MVDr., PhD., Košice, SK; 

Toporčák Juraj, doc. MVDr., PhD., Košice, SK; 
Kuzyšinová Katarína, MVDr., PhD., Prešov, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie 
(57) Probiotický prípravok pre včely je určený na orál-

ne požitie včelami. Zahrňuje včelí peľ, na ktorom 
je nanesený autochtónny kmeň laktobacila, ktorý 
je izolovaný z tráviaceho traktu zdravých včiel. 
Kmeň laktobacila je výhodne Lactobacillus bre-
vis, napríklad Lactobacillus brevis B50 uložený 
v zbierke mikroorganizmov pod číslom CCM 8618. 
Probiotický prípravok sa použije na inhibíciu 
včelích patogénov vrátane Paenibacillus larvae. 
Tiež sa môže použiť na zvýšenie obranyschopnos-
ti včelstva v stresových situáciách a/alebo na zvý-
šenie kondície včelstva v znáškovom období. 

(51) B01D 53/00, F25B 9/00, C01B 5/00 
(21) 101-2016 
(22) 18.11.2016 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(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; 

(54) Zariadenie na výrobu pitnej vody s využitím ví-
rovej trubice 

(57) Zariadenie na výrobu pitnej vody s využitím ví-
rovej trubice je tvorené sacím potrubím ovzdušia 
(1), spojeným s filtrom (2) a odparovacou nádržou 
(11), s pohonom vzduchu ventilátorom (8), cez 
výmenník (3). Vzduchový kompresor (12) je po-
trubím spojený s tlakovou nádržou (13) a odtiaľ 
prepojený na vstup do vírovej trubice (10), ktorej 
studený výstup je napojený na chladiaci labyrint 
výmenníka (3) a teplý do odpaľovacej nádrže (11). 
Voda zachytená odkvapkávacou miskou (4) steká 
cez ÚV lampu (6) do nádrže na skondenzovanú 
vodu (5). Súčasťou zariadenia je tiež pohonné ús-
trojenstvo veternej vrtule (9) a regulačný silový 
obvod pozostávajúci z fotovoltických článkov (7), 
riadiacej jednotky (14) a solenoidného ventilu (15) 
a vypúšťacieho vodného ventilu (16). 

(51) B09B 3/00, B09B 5/00, C05F 9/00 
(21) 98-2016 
(22) 9.11.2016 
(71) Zdroje Zeme a.s., Bernolákovo, SK; 
(72) Marynčák Miroslav, Ing. arch., Chorvátsky Grob, 

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

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

teľných komunálnych odpadov obsahujúci prí-
slušenstvo na meranie teploty, meranie hladín kvapa-
lín, snímačov tlaku a rozvodných ventilov pozos-
táva z dvoch hygienizačných kolón, medzi kto-
rými je umiestnená kolóna vodného ohrevu, pri-
čom hygienizačné kolóny tvoria nad sebou rade-
né aspoň dve horizontálne umiestnené valcové 
hygienizačné nádrže (1) medzi sebou prepojené 
prvými prepojovacími potrubiami (2) s plniacim 
vstupom (15) v hornej hygienizačnej nádrži (1) 
a výstupom (16) spracovaného materiálu v spodnej 
hygienizačnej nádrži (1). Medzi hornou hygieni-
začnou nádržou (1) a spodnou hygienizačnou ná-
držou (1) je vo vetve (3) núteného obehu zarade-
né kalové čerpadlo (4). Kolónu vodného ohrevu 
pre hygienizačné nádrže (1) tvoria nad sebou ra-
dené aspoň dve horizontálne umiestnené valcové 
vodné nádrže (5) medzi sebou prepojené druhými 
prepojovacími potrubiami (6) s prívodom (7) stu-
denej vody do hornej vodnej nádrže (5) a potru-
bím systému (22) vodného sprchovania cez výpust 
(8) ohriatej vody zo spodnej vodnej nádrže (5)  
a vodné čerpadlo (9). Sústava tepelných výmen-
níkov (10) umiestnených vnútri hygienizačných 
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 nádrží (1) je svojím vstupom pripojená na výstup 
vodného čerpadla (9) a svojím výstupom pripo-
jená na hornú vodnú nádrž (5) alebo sústava te-
pelných výmenníkov (10) je svojím vstupom  
a výstupom pripojená na výstup (24) z externého 
tepelného zdroja horúcej vody a na vstup (25)  
k externému tepelnému zdroju horúcej vody. 
Hygienizačné nádrže (1) majú zabudovaný sys-
tém (14) závitovkového premiešavania; pričom  
k hygienizačným nádržiam (1) sú pridružené mik-
rovlnné dvojpásmové zdroje (20) ohrevu. 

 

  
 
 

(51) B60R 21/00, B60R 22/00, B60R 19/00 
(21) 24-2018 
(22) 27.5.2015 
(67) 92-2015 
(71) Matula Peter, Ing., Trnava, SK; 
(72) Matula Peter, Ing., Trnava, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave 

dopravnými prostriedkami a spôsob ochrany pri 
preprave 

(57) Bezpečnostný systém má riadiacu jednotku (1), kto-
rá je napojená na riadiacu jednotku vozidla a je 
prepojená so zariadením (2) na zistenie a vyhod-
notenie kolízie. Riadiaca jednotka (1) je prepoje-
ná s prednými vonkajšími airbagmi (3), so systé-
mom (4) spomaľovania cestujúcich a prepravo-
vaných telies, s vnútornými prednými airbagmi (5), 
so systémom (6) záchrany, s vonkajšími bočnými 
airbagmi (7), vonkajšími zadnými airbagmi (8). Bez-
pečnostný systém obsahuje vnútri dopravného pros-
triedku vnútorné bočné airbagy (9) a vnútorné zad-
né airbagy (10), zariadenie (11) na posunutie volan-
tu a palubnej dosky, kameru (12) a zariadenie (13) 
na varovanie. 

 

  
 

 

(51) B61L 29/00 
(21) 50035-2016 
(22) 7.6.2016 
(31) PV 2015-903 
(32) 16.12.2015 
(33) CZ 
(71) AŽD Praha, s.r.o., Praha, CZ; 
(72) Židek Martin, Ing., Olomouc, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Programovateľné prejazdové zabezpečovacie za-

riadenie s detekciou statických porúch vstup-
ných povelov a spínacích obvodov 

(57) Detekciu statických porúch vstupných povelov 
a súčasne spínacích obvodov vykonáva blok (1) 
riadenia, pripojený na blok (12) výstupného roz-
hrania, ktorého prvý výstup je pripojený k bloku 
(8) vstupných povelov a zároveň k bloku (5) spí-
nacích obvodov. Naviac sa pri tejto detekcii sta-
tickej poruchy môže vykonávať detekcia úrovne 
napätia už priamo v bloku napájania tým, že blok 
(1) riadenia je pripojený cez blok (12) výstup-
ného rozhrania na blok (9) napájania. 

 

  
 
 

(51) B65D 75/00, C11D 17/00 
(21) 100-2016 
(22) 16.11.2016 
(71) Buday Marián, Ing., Výčapy - Opatovce, SK; 
(72) Buday Marián, Ing., Výčapy - Opatovce, SK; 
(54) Kapsula 
(57) Kapsula pozostáva z jadra (1), v ktorom sa na-

chádza čistiaci, prací alebo iný prostriedok. Jadro 
(1) je zabalené do pomaly rozpustnej fólie (2). 
Na vonkajšej strane fólie (2) sú prichytené kap-
sičky (3). Kapsičky (3) obsahujú chuťovo odpu-
divú látku (4). Na zvýšenie bezpečnosti je celý 
vonkajší povrch kapsuly pokrytý chuťovo odpu-
divou látkou (5). 
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(51) B65F 1/00 
(21) 102-2016 
(22) 29.11.2016 
(71) Voronič Maroš, Michalovce, SK; 
(72) Voronič Maroš, Michalovce, SK; 
(54) Nožné ovládanie valcového vhadzovacieho ot-

voru pre odpad 
(57) Nožné ovládanie valcového vhadzovacieho otvo-

ru pozostáva z čapu s ramenom (1), ku ktorému je 
pripevnená ťažná pružina (7) a jeden koniec lan-
ka (2). Druhý koniec lanka (2) je pripevnený  
k plošinke (3). Lanko (2) je vedené v chráničke 
(5), ktorá je za pomoci objímky (6) pohyblivo 
pripojená k veku nádoby. Zníženie trenia lanka 
(2) zabezpečujú kladky s ložiskom (4). Zaistenie 
horizontálnej polohy chráničky (5) zabezpečuje po-
istka (9). 

 

  
 
 

(51) C02F 1/00, C02F 5/00 
(21) 50078-2016 
(22) 16.11.2016 
(71) twoeco, s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Jurec Ladislav, Prešov, SK; Klamo Ivan, Pezinok, 

SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Iónová polarizačná jednotka na fyzikálnu úpra-

vu vody 
(57) Iónová polarizačná jednotka na fyzikálnu úpravu 

vody, ktorá pozostáva zo vstupného otvoru (1), 
ktorý je vodotesne spojený s jedným koncom 
rúrky (2) z dielektrického materiálu, vnútri ktorej 
sú striedavo umiestnené minimálne dve polari-
začné elektródy (3), zhotovené z plechu v tvare 
špirál, pričom každá je z iného druhu elektricky 
vodivého materiálu, ako sú hliník, mosadz, zi-
nok, meď, striebro, titán, platina alebo zliatiny 
týchto kovov, ktorá má pred a/alebo za, a/alebo 
medzi polarizačnými elektródami (3) umiestnený 
minimálne jeden pevný alebo pohyblivý izolačný 
dištančný prietokový krúžok (7), ktorý má tvar 
prstenca obsahujúceho vo svojom vnútornom ob-
vode pevné rozvádzacie lopatky. 

 

 

 

  
 
 

(51) C04B 14/00, C04B 38/00 
(21) 50025-2016 
(22) 10.5.2016 
(71) Považská cementáreň, a.s., Ladce, SK; 
(72) Martauz Pavel, Ing., Trenčín, SK; Daxner Jaro-

mír, Mgr., Šenov, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Plnivo na výrobu pórobetónov 
(57) Plnivo na výrobu pórobetónu je tvorené tepelne 

upravenou tehliarskou hlinou, ílmi alebo kaolí-
nom, s obsahom SiO2 viac ako 45 % hmotn., Al2O3 
menej ako 55 % hmotn., Fe2O3 menej ako 28 % 
hmotn. s veľkosťou častíc 50 až 125 µm, kde te-
pelná úprava je vystavenie suroviny teplote 300 
až 850 °C počas 180 až 360 minút. 

 
 

(51) C10L 5/00, C02F 11/00, B09B 3/00 
(21) 50043-2017 
(22) 29.6.2017 
(31) PV 2016-748 
(32) 30.11.2016 
(33) CZ 
(71) ESTATE REALITY PRAGUE a.s., Praha, CZ; 
(72) Bastyr Silvia, Ing., Bratislava, SK; Fitko Pavol, 

Ing., Rovinka, SK; Vančo Maroš, Banská Bystrica, 
SK; 

(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Masa odpadových materiálov biologického pô-

vodu na výrobu paliva určeného na priame spa-
ľovanie a spôsob výroby paliva z odpadových 
materiálov biologického pôvodu 

(57) Masa odpadových materiálov biologického pô-
vodu a biologicky rozložiteľná, s obsahom bio-
génnych prvkov uhlíka, vodíka, kyslíka, síry a du-
síka, na výrobu paliva na priame spaľovanie, umies-
tnená v aeróbnom prostredí za prítomnosti vzduš-
ného kyslíka a ďalších atmosférických plynov. 
Obsahuje štartovaciu vlhkosť 40 až 70 % hmotn. 
vody a minimálne 25 % hmotn. organických lá-
tok, kde celková hmotnosť masy je minimálne  
3 000 kg a je navŕšená do výšky najviac 3 m do 
útvaru so zvislým osovým prierezom v tvare rov-
noramenného alebo rovnostranného trojuholníka 
alebo lichobežníka, či obdĺžnika. Odpadovými 
materiálmi biologického pôvodu sú kaly z čistiarní 
komunálnych odpadových vôd a/alebo kaly z čis-
tiarní priemyselných odpadových vôd, a/alebo ma-
teriály menej kalového charakteru, ligno-celulózové 
materiály a/alebo obaly a ich časti z obchodnej 
a/alebo komunálnej sféry a/alebo iné materiály  
s obsahom celulózy. Ďalej je opísaný spôsob vý-
roby paliva spracovaním uvedenej masy odpado-
vých materiálov. 
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(51) C12N 15/00 
(21) 50080-2016 
(22) 18.11.2016 
(71) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  

v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Bencúrová Elena, Mgr., Košice, SK; Bhide Man-

gesh, doc. MVDr., Košice, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
(54) Expresná kazeta na prípravu proteín-mRNA- 

-ribozómového komplexu 
(57) Opísané sú rekombinantné DNA sekvencie expres-

nej kazety obsahujúcej dva odlišné fragmenty, 
ktoré sa pomocou polymerázovej reťazovej reak-
cie fúzujú s DNA sekvenciou kódujúcou požado-
vaný proteín na účel tvorby ribozómového kom-
plexu. Sekvencia druhého fragmentu nedovoľuje 
uvoľnenie sa novovzikajúceho polypeptidu a kó-
dujúcej mRNA z ribozómovéhu komplexu a ostá-
vajú jeho súčasťou. Ribozómový komplex je vy-
užiteľný v metodike ribosome display, pomocou 
ktorej je možné vyselektovať genotypovo a feno-
typovo najvhodnejšie fragmenty z knižnice DNA 
fragmentov. Fluorescenčné značenie mCherry, 
ktoré je súčasťou výhodného uskutočnenia expres-
nej kazety, umožňuje kontrolu počas expresie pro-
teínu a počas všetkých krokov experimentu. Vy-
nález je využiteľný v odboroch biológie, humán-
nej a veterinárnej medicíny a farmakológie. 

 
 

(51) C23C 14/00 
(21) 50079-2016 
(22) 18.11.2016 
(71) Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, SK; 
(72) Chromik Štefan, Ing., DrSc., Stupava, SK; Štrbík 

Vladimír, RNDr., CSc., Báhoň, SK; Španková Ma-
rianna, RNDr., PhD., Bratislava, SK; 

(74) Gróf Martin, Ing., PhD., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob prípravy manganitových La-Sr-Mn-O 

vrstiev s vysokou onsetovou teplotou prechodu 
do feromagnetického stavu 

(57) Spôsob prípravy stabilných manganitových LSMO 
vrstiev s onsetovou teplotou prechodu do fero-
magnetického stavu, pri ktorom sa monokryšta-
lické podložky sa vložia do vákuovej aparatúry, 
oprú sa o piecku vyhriatu na 800 °C a po dosiah-
nutí vákua 10-4 Pa sa následne do systému napus-
tí kyslík na parciálny tlak asi 15 Pa a doplní ar-
gónom na celkový tlak 65 Pa. S využitím metódy 
vysokotlakového jednosmerného naprašovania sa 
pôsobí jednosmerným výbojom na naprašovací 
dvojpalcový LSMO terč chladený vodou, pričom 
ohrevom spôsobeným bombardovaním časticami 
z plazmy pri zavretej clone sa v terči potlačí fe-
romagnetizmus za vzniku výrazného magnetró-
nového efektu na targete, ktorý je spojený s po-
klesom napätia a nárastom prúdu na magnetróne 
Depozícia potom prebieha rýchlosťou cca 1,2 nm 
za minútu a po dosiahnutí hrúbky napr. 70 nm  
a po vypnutí výboja sa v tom istom vákuovom 
cykle napustí do systému kyslík na tlak 104 Pa  
a vzorka sa pri danej teplote a tlaku udržiava 1 ho-
dinu Nakoniec nasleduje postupné ochladenie na 
izbovú teplotu rýchlosťou 10 °C/min. Vynález má 
využitie v senzorike. 

 
 
 

(51) E06B 9/00 
(21) 70-2016 
(22) 27.6.2016 
(71) Fitala Pavel, Nitra, SK; 
(72) Fitala Pavel, Nitra, SK; 
(54) Protiprachová okenná sieťka s filtrom 
(57) Protiprachová okenná sieťka s filtrom zvyšuje za-

chytávanie prachu a peľových častíc a zabraňuje 
ich vnikaniu do vnútorných priestorov budov. Pri 
výrobe protiprachovej okennej sieťky s filtrom sa 
k sieťovine (5) pridá vlizelín (6), ktorý má vyššiu 
hustotu pretkávaných vlákien, a tým zachytáva aj 
menšie prachové a peľové častice. Čistenie takých-
to okenných sieťok vykonáme prúdom vody, čím sa 
spláchnu zachytené nežiaduce častice prachu a pe-
ľu. 

 

  
 
 

(51) F16P 3/00, G05B 23/00, B30B 15/00, B21D 55/00 
(21) 50075-2016 
(22) 10.11.2016 
(71) KETAS spol. s r.o., Liptovský Trnovec, SK; 
(72) Kello Róbert, Liptovský Trnovec, SK; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(54) Zariadenie na meranie a vyhodnocovanie bez-

pečnostných parametrov tvárniacich strojov 
(57) Pozostáva z zobrazovacej jednotky (7), vyhodnoco-

vacej jednotky (8), ku ktorej je pripojený prostrie-
dok (2) na elektronické odmeriavanie vzdialenos-
ti medzi pohyblivou časťou (1) tvárniaceho stroja 
a jeho nepohyblivou platňou (4), a pripojovací pros-
triedok (11) na pripojenie bezpečnostného obvo-
du (9) stroja umiestneného v skrini stroja. 
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(51) G01R 27/00 
(21) 55-2016 
(22) 16.5.2016 
(71) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Nitra, SK; 
(72) Vostrukhin Aleksander Vitaljevič, doc. Ing., PhD., 

Stavropoľ, RU; Vakhtina Elena Arturovna, doc. 
Ing., PhD., Stavropoľ, RU; Gabrieljan Šaliko Žo-
rajevič, doc. Ing., PhD., Stavropoľ, RU; Nozdro-
vický Ladislav, prof. Ing., PhD., Nitra, SK; Palková 
Zuzana, doc. Ing., PhD., Nitra, SK; Cviklovič Vla-
dimír, Ing., PhD., Žikava, SK; Olejár Martin, Ing., 
Nové Sady, SK; 

(54) Mikrokontrolérové zariadenie na diagnostiku 
izolácie elektromotora 

(57) Mikrokontrolérové zariadenie na diagnostiku me-
dzizávitovej izolácie vinutia elektromotora s funk-
ciou megaohmmetra, obsahujúce zdroj (3) jedno-
smerného napätia, mikrokontrolér (1), indikátor 
(5), prepínač (8), riadený spínač (4), diagnostiko-
vané vinutie (7) elektromotora, vzorovú indukčnú 
cievku (9), riadený zdroj (3) referenčného napätia 
a delič (2) napätia, pričom indikátor (5) je pripoje-
ný k mikrokontroléru (1), výstup ovládania riade-
ného spínača (4) je pripojený k mikrokontroléru 
(1), výstup riadeného spínača (4) je pripojený  
k prvej svorke zdroja (6) jednosmerného napätia, 
druhá svorka zdroja (6) jednosmerného napätia je 
pripojená k prvému výstupu diagnostikovaného 
vinutia (7) elektromotora a k prvému výstupu vzo-
rovej indukčnej cievky (9), vstup ovládania riade-
ného zdroja (3) referenčného napätia je pripojený 
k výstupu mikrokontroléra (1), okrajové vývody  
deliča (2) napätia sú pripojené k výstupu riade-
ného spínača (4), prostredný výstup deliča (2) na-
pätia je pripojený k druhému vstupu analógového 
komparátora mikrokontroléra (1), k prvému vý-
stupu ktorého je pripojený výstup riadeného zdroja 
(3) referenčného napätia, druhý výstup riadeného 
spínača (4) je pripojený k prvému výstupu prepí-
nača (8), druhý výstup prepínača (8) je pripojený  
k druhému výstupu diagnostikovaného vinutia (7) 
elektromotora, tretí výstup prepínača (8) je pripo-
jený k druhému výstupu vzorovej indukčnej ciev-
ke (9) a k nemu sú dodatočne pripojené polovodi-
čová dióda (10) a kondenzátor (11), pričom k dru-
hému výstupu vzorovej indukčnej cievky (9) je 
pripojená anóda polovodičovej diódy (10), katóda 
polovodičovej diódy (10) je pripojená k prvej do-
ske kondenzátora (11), druhá doska kondenzátora 
(11) je pripojená k prvej svorke zdroja (6) jedno-
smerného napätia. 

  
 
 
 
 
 
 
 

(51) H02K 33/00, H01F 7/00 
(21) 5031-2016 
(22) 3.11.2016 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava 1, 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 magnetomechanický generátor elek-

trickej energie a spôsob jeho budenia 
(57) Indukčný magnetomechanický generátor elektric-

kej energie pozostáva jednak z pevného rámu (1), 
ktorého predné čelo má osadenú sústavu predných 
vonkajších permanentných magnetov (2) a zadné 
čelo má osadenú sústavu zadných vonkajších per-
manentných magnetov (3), a tiež z pohyblivého 
rámu (4), ktorého predné čelo má osadenú sústa-
vu predných vnútorných permanentných magne-
tov (5) a zadné čelo má osadenú sústavu zadných 
vnútorných permanentných magnetov (6). Pohyb-
livý rám (4) má priamočiare vratné uloženie na 
vodiacich tyčiach (10) pevného rámu (1). V pries-
tore medzi predným a zadným čelom pohyblivé-
ho rámu (4) je pevne umiestnená indukčná ciev-
ka (7) s jadrom (8). 

 

  
 
 

(51) H02K 33/00, H02K 41/00 
(21) 50074-2016 
(22) 10.11.2016 
(71) BOST SK, a.s., Trenčín, SK; 
(72) Bielik Vladimír, Trenčín, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Elektromagnetický pohon 
(57) V opísanom riešení dochádza k postupnému me-

chanickému priťahovaniu rotora (1, 1') k statoru 
(2, 2'). Funkcia elektromagnetického pohonu je 
založená na postupnom pôsobení elektromagne-
tov (3) na rotačnú, resp. pohyblivú časť, ktoré sa 
cyklicky postupne priťahujú pôsobením elektro-
magnetických síl k rotora (1, 1'). Tieto elektromagne-
ty (3) sú priamo implementované do kovového te-
lesa statora (2, 2'). Elektromagnety (3) majú zabu-
dované cievky elektrického vinutia a oceľové jadro. 
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(51) H05B 39/00 
(21) 97-2016 
(22) 9.11.2016 
(71) Labaš Miroslav, Košice, SK; 
(72) Labaš Miroslav, Košice, SK; 
(74) Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & par-

tners, s.r.o., Košice, SK; 
(54) Spôsob postupného rozsvecovania a zhasína-

nia žiaroviek každého druhu 
(57) Opisuje sa spôsob postupného rozsvecovania a pos-

tupného zhasínania žiaroviek, ktorý umožňuje po 
zažatí žiarovky postupný nábeh svetla na plnú svie-
tivosť žiarovky a po jej zhasnutí umožňuje pos-
tupný úbytok svietivosti až do jej úplného zhasnu-
tia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A23K 50/00  50081-2016 
B01D 53/00      101-2016 
B09B  3/00        98-2016 
B60R 21/00       24-2018 
B61L 29/00  50035-2016 

B65D 75/00      100-2016 
B65F  1/00      102-2016 
C02F  1/00  50078-2016 
C04B 14/00  50025-2016 
C10L  5/00  50043-2017 

C12N 15/00  50080-2016 
C23C 14/00  50079-2016 
E06B  9/00        70-2016 
F16P  3/00  50075-2016 
G01R 27/00        55-2016 

H02K 33/00    5031-2016 
H02K 33/00  50074-2016 
H05B 39/00        97-2016
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
288560 G01N 21/00 
288561 F27B  7/00 
288562 C12M  1/00 

288563 B01J 20/00 
288564 G07D 11/00 
 

288565 G01N 11/00 
288566 F16L 55/00 
 

288567 A61K 39/00 
288568 B60L  5/00 

 
 

(51) A61K 39/00, A61K 35/00, C12N 7/00 
(11) 288567 
(21) 50021-2008 
(22) 11.6.1999 
(31) 60/117683, 60/108832, 60/089103 
(32) 29.1.1999, 18.11.1998, 12.6.1998 
(33) US, US, US 
(62) 1907-2000 
(73) Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, 

US; 
(72) Palese Peter, Leonia, NJ, US; Garcia-Sastre Adol-

fo, New York, NY, US; Muster Thomas, New York, 
NY, US; 

(74) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(86) PCT/US99/13144 
(87) WO99/64068 
(54) Geneticky skonštruovaný oslabený vírus chríp-

ky, vakcinačný prostriedok a farmaceutický 
prostriedok s jeho obsahom a ich použitie 

 
 

(51) B01J 20/00, C02F 1/00 
(11) 288563 
(21) 50077-2014 
(22) 15.12.2014 
(40) 1.7.2016 
(73) Ústav polymérov SAV, Bratislava, SK; Výskumný 

ústav vodného hospodárstva, Bratislava, SK; Cen-
trum vedecko-technických informácií SR, Brati-
slava, SK; 

(72) Novák Ivan, Ing., CSc., Bratislava, SK; Berek 
Dušan, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK; Munka Ka-
rol, Ing., PhD., Bratislava, SK; Varga Stanislav, 
Dpt., Bratislava, SK; Karácsonyová Monika, Ing., 
PhD., Bratislava, SK; 

(54) Spôsob prípravy kompozitného sorbentu na od-
straňovanie kontaminantov z vôd 

 
 

(51) B60L 5/00, H01R 41/00, F01C 21/00, 
 F16C 35/00 
(11) 288568 
(21) 50036-2013 
(22) 6.8.2013 
(31) PV 2012-535 
(32) 7.8.2012 
(33) CZ 
(40) 4.3.2014 
(73) FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Blovi-

ce, CZ; 
(72) Dolák Miroslav, Ing., Blovice, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Skriňa ložiska trolejbusového zberača 

 
 
 
 

(51) C12M 1/00, G01N 33/00, C12N 13/00, C12Q 1/00 
(11) 288562 
(21) 92-2013 
(22) 1.10.2013 
(40) 1.4.2015 
(73) Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratisla-

va, SK; Univerzita Komenského v Bratislave, 
Bratislava, SK; 

(72) Kocifaj Miroslav, Mgr., PhD., Bratislava, SK; 
Mego Michal, MUDr., PhD., Bratislava, SK; 

(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z pe-

riférnej krvi 
 
 

(51) F16L 55/00 
(11) 288566 
(21) 50078-2014 
(22) 16.12.2014 
(40) 1.7.2016 
(73) eustream, a.s., Bratislava, SK; 
(72) Šimko Pavol, Ing., PhD., Senica nad Myjavou, SK; 

Križan Michal, Ing., Senica nad Myjavou, SK; 
(74) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Hermetická objímka na rekonštrukciu vysoko-

tlakových rozvodov za studena za plnej pre-
vádzky a spôsob jej umiestnenia na vysokotla-
kový rozvod 

 
 

(51) F27B 7/00 
(11) 288561 
(21) 110-2013 
(22) 13.12.2013 
(40) 1.7.2015 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Spišák Ján, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Koštial 

Imrich, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Kubus Mar-
tin, Ing., Spišská Nová Ves, SK; 

(54) Samoregulačný dávkovač rotačnej pece 
 
 

(51) G01N 11/00, G01N 33/00, C12M 1/00, 
 C12Q 1/00, A01J 5/00 
(11) 288565 
(21) 5009-2014 
(22) 14.2.2014 
(40) 3.9.2015 
(73) NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POT-

RAVINÁRSKE CENTRUM - VÝSKUMNÝ ÚS-
TAV ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY NITRA, Lužianky, 
SK; Centrum vedecko-technických informácií SR, 
Bratislava, SK; 

(72) Tongeľ Peter, Ing., CSc., Nitra, SK; 
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(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Prístroj na meranie viskozity kvapalín a najmä 

na zisťovanie počtu somatických buniek v mlieku 
 
 

(51) G01N 21/00, G01N 1/00, G01N 15/00, 
 G01N 33/00 
(11) 288560 
(21) 50002-2014 
(22) 10.1.2014 
(40) 4.8.2015 
(73) Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice, SK; 
(72) Sedlák Marián, RNDr., DrSc., Košice, SK; Rak 

Dmytro, Mgr., Košice, SK; 
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob merania obsahu alkánov v alkoholoch 

metódou nanosegregácie vo vodných roztokoch 
 
 

(51) G07D 11/00 
(11) 288564 
(21) 50022-2009 
(22) 21.11.2007 
(31) 10 2006 060 619.1 
(32) 21.12.2006 
(33) DE 
(40) 8.3.2010 
(73) ADP GAUSELMANN GMBH, Espelkamp, DE; 
(72) Gauselmann Paul, Espelkamp, DE; 
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 
(86) PCT/DE2007/002110 
(87) WO2008/074288 
(54) Zariadenie na príjem a výdaj papierových pla-

tobných prostriedkov 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A61K 39/00  288567 
B01J 20/00  288563 
B60L  5/00  288568 

C12M  1/00  288562 
F16L 55/00  288566 
 

F27B  7/00  288561 
G01N 11/00  288565 
 

G01N 21/00  288560 
G07D 11/00  288564 
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FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) 
 
142-2011 
  70-2013 
 
 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku
 
282614 06.04.2018 
283428 30.04.2018 
283593 09.04.2018 

283645 17.04.2018 
284214 06.04.2018 
284631 23.04.2018 

284795 09.04.2018 
284922 02.04.2018 
285178 27.04.2018 

285381 13.04.2018 
285684 17.04.2018 
288559 15.04.2018 

 
 
 
 
 
 
 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
284724 24.09.2017 
287015 20.09.2017 
287376 16.09.2017 

287417 26.09.2017 
288171 26.09.2017 
288391 18.09.2017 

288431 29.09.2017 
288432 29.09.2017 
288440 26.09.2017 

288479 18.05.2017 
288480 18.05.2017 
288481 18.05.2017

 
 
 
 
 
 
 
QA4A Ponuky licencií na patenty 
 
 

(11) 288538 
(21) 94-2013 
(54) Mikro-elektro-mechanický tlakový senzor s tran-

zistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov 
typu C-HEMT a spôsob jeho výroby 

(73) Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, SK; Cen-
trum vedecko-technických informácií SR, Brati-
slava, SK; 

 Dátum zápisu do registra: 4.5.2018 
 
 

(11) 288574 
(21) 50067-2016 
(54) Redukčná prevodovka s vlnovcom 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 9.5.2018 
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QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 
 
 

(11) 286052 
(21) 1547-2000 
(73) UCB Pharma GmbH, Monheim, DE; 
 Nadobúdateľ: 
 Pfizer Inc., New York, NY, US; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.4.2006 
 Dátum zápisu do registra: 2.5.2018 

 
 

(11) 287430 
(21) 657-2002 
(73) UCB Pharma GmbH, Monheim, DE; 
 Nadobúdateľ: 
 Pfizer Inc., New York, NY, US; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.4.2006 
 Dátum zápisu do registra: 2.5.2018 

 
 

(11) 288185 
(21) 5027-2010 
(73) UCB Pharma GmbH, Monheim, DE; 
 Nadobúdateľ: 
 Pfizer Inc., New York, NY, US; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.4.2006 
 Dátum zápisu do registra: 3.5.2018 

 
 

(11) 288384 
(21) 5024-2013 
(73) UCB Pharma GmbH, Monheim, DE;  
 Nadobúdateľ: 
 Pfizer Inc., New York, NY, US; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.4.2006 
 Dátum zápisu do registra: 3.5.2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
TC4A Zmeny mien 
 
 

(11) 288023 
(21) 5108-2008 
(72) Farkaš Vladimír, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK; 

Nemčovič Marek, Ing. PhD., Bratislava, SK; Ja-
kubíková Lucia, Ing. PhD., Stará Lesná, SK; Šu-
bíková Valéria, RNDr. CSc., Bratislava, SK; Jani-
tor Anton, Ing. PhD., Bratislava, SK; Kunca An-
drej, Ing., PhD., Banská Štiavnica, SK; Leontovyč 
Roman, Ing., PhD., Banská Štiavnica, SK; 

 Dátum zápisu do registra: 21.5.2018 
 
 

(11) 286052 
(21) 1547-2000 
(73) UCB Pharma GmbH, Monheim, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 2.5.2018 

 
 

(11) 287430 
(21) 657-2002 
(73) UCB Pharma GmbH, Monheim, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 2.5.2018 

 
 

(11) 288185 
(21) 5027-2010 
(73) UCB Pharma GmbH, Monheim, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 3.5.2018 

 
 

(11) 288384 
(21) 5024-2013 
(73) UCB Pharma GmbH, Monheim, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 3.5.2018 

 
 

(11) 288582 
(21) 50031-2015 
(73) CRH (Slovensko) a.s., Rohožník, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 16.5.2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
T1 Preklad patentových nárokov európskej patento-

vej prihlášky 
 
T2 Opravený preklad patentových nárokov európskej 

patentovej prihlášky 
 
 
 

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

ho spisu 
 

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

 
 

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

du európskeho patentového spisu alebo zmeneného 
znenia európskeho patentového spisu 

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

(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

FA9A Zastavené konania o európskych patentových 
prihláškach z dôvodu späťvzatia 

GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na ná-
rodné prihlášky 

GB9A Prevody a prechody práv na európske patentové 
prihlášky 

PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 
prihlášky (zálohy) 

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

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

prihlášky 
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 26472 C11D  1/00  
E 26473 C07D 401/00  
E 26474 C07K 16/00  
E 26475 B65D 19/00  
E 26476 A61K 39/00  
E 26477 C12N  5/00  
E 26478 A61K 38/00  
E 26479 A47C  1/00  
E 26480 A61K 38/00  
E 26481 A61K 47/00  
E 26482 B01J 20/00  
E 26483 C08L 77/00  
E 26484 B66F  9/00  
E 26485 C12N 15/00  
E 26486 B41J  3/00  
E 26487 A61K 39/00  
E 26488 B65G 21/00  
E 26489 B29C 51/00  
E 26490 A61K 39/00  
E 26491 F23L  7/00  
E 26492 B32B 29/00  
E 26493 A47K 10/00  
E 26494 C07K 14/00  
E 26495 C07K 16/00  
E 26496 A61K 38/00  
E 26497 B25C  5/00  
E 26498 C07D 211/00  
E 26499 C12N 15/00  
E 26500 C07H 15/00  
E 26501 E06B  7/00  
E 26502 A61K 31/00  
E 26503 A61K 49/00  
E 26504 A61K 45/00  
E 26505 A61K 31/00  
E 26506 C22B  9/00  
E 26507 C07F  7/00  
E 26508 B29D 30/00  
E 26509 A61K 31/00  
E 26510 H04L 27/00  
E 26511 A23G  1/00  
E 26512 E21B 17/00  
E 26513 F04D 29/00  
E 26514 C07D 403/00  
E 26515 C07D 413/00  
E 26516 A61K 31/00  
E 26517 B23F 19/00  
E 26518 B29C 47/00  
E 26519 B22F  3/00  
E 26520 C12N 15/00  
E 26521 A61K 35/00  
E 26522 A61K 33/00  
E 26523 F16L 37/00  
E 26524 B60J  1/00  
E 26525 A01N 25/00  
E 26526 E21D 23/00  
E 26527 C07D 223/00  
E 26528 H01F  7/00  
E 26529 C12N  1/00  
E 26530 C07D 317/00  
E 26531 E04D 13/00  
E 26532 B01D 53/00  
E 26533 C08C 19/00  
E 26534 A61K 38/00  

E 26535 A61P  3/00  
E 26536 C07D 215/00  
E 26537 C23C 18/00  
E 26538 C07D 401/00  
E 26539 A61B  5/00  
E 26540 A61K 41/00  
E 26541 C12Q  1/00  
E 26542 A61K 38/00  
E 26543 A61L 15/00  
E 26544 C08F  4/00  
E 26545 A61K 47/00  
E 26546 A61K 31/00  
E 26547 H04W 72/00  
E 26548 C07D 237/00  
E 26549 H04W 52/00  
E 26550 H04W 60/00  
E 26551 C01G 23/00  
E 26552 B23B 27/00  
E 26553 A61K 31/00  
E 26554 B05B 11/00  
E 26555 B23K 26/00  
E 26556 C07D 267/00  
E 26557 B23H  7/00  
E 26558 C07D 239/00  
E 26559 C07C 67/00  
E 26560 A61K 39/00  
E 26561 A61P 25/00  
E 26562 A61P 35/00  
E 26563 A01G  2/00  
E 26564 A24C  5/00  
E 26565 B22C  9/00  
E 26566 F16C 33/00  
E 26567 C12N  9/00  
E 26568 C07K 16/00  
E 26569 B60S  9/00  
E 26570 C10L  5/00  
E 26571 H04W 28/00  
E 26572 C23C 14/00  
E 26573 A61K  9/00  
E 26574 A61K 35/00  
E 26575 A61K  9/00  
E 26576 C04B  2/00  
E 26577 A61K  9/00  
E 26578 C07D 217/00  
E 26579 H01F 10/00  
E 26580 C12N 15/00  
E 26581 A61M  3/00  
E 26582 B67D  1/00  
E 26583 E03F  3/00  
E 26584 B23H  1/00  
E 26585 B32B 15/00  
E 26586 H04W  4/00  
E 26587 H04N 19/00  
E 26588 D01C  3/00  
E 26589 H02G  3/00  
E 26590 B65H  5/00  
E 26591 H04B  7/00  
E 26592 C07C 271/00  
E 26593 C21D  7/00  
E 26594 A61K 39/00  
E 26595 H02P  6/00  
E 26596 C08J  9/00  
E 26597 C01B 25/00  

E 26598 C07C 233/00  
E 26599 C07K 16/00  
E 26600 C23C  2/00  
E 26601 A61K 39/00  
E 26602 B60R 21/00  
E 26603 H04N 19/00  
E 26604 A63G  7/00  
E 26605 E06B  5/00  
E 26606 A01C  7/00  
E 26607 F16B 12/00  
E 26608 C07D 401/00  
E 26609 C07K 19/00  
E 26610 F16L 37/00  
E 26611 B65B  9/00  
E 26612 C21D  1/00  
E 26613 G02B 27/00  
E 26614 E04F 13/00  
E 26615 A23L 33/00  
E 26616 G05B 19/00  
E 26617 B65D 51/00  
E 26618 A61C 17/00  
E 26619 C07D 279/00  
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 Dátum zániku: 22.9.2017 

 
 

(11) E 16703 
(97) 2379066 
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 Dátum zániku: 16.9.2017 
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 Dátum zániku: 20.9.2017 
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 Dátum zániku: 16.9.2017 
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 Dátum zániku: 17.9.2017 
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PC4A Prevody a prechody práv na európske patenty 
 
 

(11) E 15803 
(97) 2090326, 18.9.2013 
(73) PIKDARE S.R.L., Casnate con Bernate (CO), IT;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 ARTSANA S.p.A., Grandate (Como), IT;  
 Dátum uzavretia zmluvy: 23.4.2018 
 Dátum zápisu do registra: 22.5.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11) E 17988 
(97) 1986633, 30.7.2014 
(73) Summit (Oxford) Limited, Abingdon, Oxfordshi-

re, GB; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Summit Therapeutics plc, Abingdon, Oxfordshi-

re, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2016 
 Dátum zápisu do registra: 15.5.2018 
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(11) E 18487 
(97) 1880744, 21.1.2015 
(73) Atnahs Pharma UK Limited, London, GB; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 F. Hoffmann-La Roche AG, Basel, CH; 
 Dátum zápisu do registra: 22.5.2018 

 
 

(11) E 18712 
(97) 2373631, 25.2.2015 
(73) Summit (Oxford) Limited, Abingdon, Oxfordshi-

re, GB; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Summit Therapeutics plc, Oxfordshire, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2016 
 Dátum zápisu do registra: 15.5.2018 

 
 
 
 
 
 

(11) E 20857 
(97) 2575968, 9.3.2016 
(73) Summit (Oxford) Limited, Abingdon, Oxfordshi-

re, GB;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Summit Therapeutics plc, Milton Park Abingdon 

Oxfordshire, GB;  
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2016 
 Dátum zápisu do registra: 15.5.2018 

 
 

(11) E 21380 
(97) 2907813, 27.4.2016 
(73) Summit (Oxford) Limited, Abingdon, Oxfordshi-

re, GB; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Summit Therapeutics plc, Milton Park Abingdon 

Oxfordshire, GB; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2016 
 Dátum zápisu do registra: 15.5.2018 

 
 

 
 
 
 
TC4A Zmeny mien 
 
 

(11) E 17988 
(97) 1986633, 30.7.2014 
(73) Summit Therapeutics plc, Abingdon, Oxfordshi-

re, GB;  
 Dátum zápisu do registra: 15.5.2018 

 
 

(11) E 20580 
(97) 2563771, 25.11.2015 
(73) Viamet Pharmaceuticals (NC), Inc., Durham, NC, 

US;  
 Dátum zápisu do registra: 2.5.2018 

 
 

(11) E 22446 
(97) 2002734, 5.10.2016 
(73) ADM Wild Valencia SA, Carcaixent Valencia, ES;  
 Dátum zápisu do registra: 15.5.2018 

 
 

(11) E 23129 
(97) 2474213, 21.9.2016 
(73) Vertiv Energy Systems, Inc., Lombard, Illinois, US;  
 Dátum zápisu do registra: 2.5.2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
TE4A Zmeny adries 
 
 

(11) E 7409 
(97) 1799599, 24.3.2010 
(73) Frankel Nathan, Fontana, California, US;  
 Dátum zápisu do registra: 16.5.2018 

 
 
 

(11) E 22787 
(97) 2623282, 14.9.2016 
(73) Flooring Technologies Ltd., Kalkara SCM 1001, 

MT;  
 Dátum zápisu do registra: 2.5.2018 
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TB4A Opravy mien 
 
 

(11) E 23607 
(73) HOPPE AG, Lana (BZ), IT; 
 Vestník č. 9/2017 - SC4A, str. 52 

 
 
 

(11) E 26446 
(73) Bole OÜ, Paldiski, EE; 
 Vestník č. 5/2018 - SC4A, str. 33 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 5-2018 
(22) 28.2.2018 
(68) EP 2 126 106 
(54) Spôsob produkcie a purifikácie faktora VIII a je-

ho derivátov 
(71) SK CHEMICALS CO., LTD., Gyeonggi-do, KR; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., 

Bratislava, SK; 
(92) EU/1/16/1158/001, EU/1/16/1158/002, 
 EU/1/16/1158/003, EU/1/16/1158/004, 
 EU/1/16/1158/005, EU/1/16/1158/006, 
 EU/1/16/1158/007, 6.1.2017 
(93) EU/1/16/1158/001, EU/1/16/1158/002, 
 EU/1/16/1158/003, EU/1/16/1158/004, 
 EU/1/16/1158/005, EU/1/16/1158/006, 
 EU/1/16/1158/007, 6.1.2017, EU 
(95) Lonoktokog alfa 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 9-2018 
(22) 9.4.2018 
(68) 288559 
(54) Nukleová kyselina, polypeptid, expresný vektor  

a hostiteľská bunka; proteín viažuci osteoprote-
gerín a spôsob jeho prípravy, protilátka a liečivo 
na prevenciu alebo liečenie chorôb kostí 

(71) Amgen Inc., Thousand Oaks, California, US; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/10/618/001, EU/1/10/618/002, 
  EU/1/10/618/003, EU/1/10/618/004, 28.5.2010 
(93) EU/1/10/618/001, EU/1/10/618/002, 
 EU/1/10/618/003, EU/1/10/618/004, 28.5.2010, 

EU 
(95) Denosumab 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 10-2018 
(22) 30.4.2018 
(68) EP 2 447 254 
(54) Kryštály 
(71) Nippon Shinyaku Co., Ltd., Kyoto, JP; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/15/1083, 19.5.2016 
(93) EU/1/15/1083, 19.5.2016, EU 
(95) Selexipag 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50006-2018 
(22) 11.4.2018 
(68) EP 2 193 714 
(54) Fungicídne kompozície 
(71) Syngenta Participations AG, Basel, CH; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(92) 17-00108-AU, 25.10.2017 
(93) 2160959, 18.11.2016, FR 
(95) Benzovindiflupyr/protiokonazol 
 Typ: výrobok na ochranu rastlín 
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 Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku 
 
16 17.04.2018 
46 01.04.2018 
55 29.04.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 70 
(21) 5001-2008 
(73) UCB Pharma GmbH, Monheim, DE; 
 Nadobúdateľ: 
 Pfizer Inc., New York, NY, US; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 12.4.2006 
 Dátum zápisu do registra: 2.5.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Zmeny mien majiteľov 
 dodatkových ochranných osvedčení 
 
 

(11) 70 
(21) 5001-2008 
(73) UCB Pharma GmbH, Monheim, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 2.5.2018 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
106-2016 B60R 21/00 
119-2016 F24S 25/00 
  98-2017 E02D 29/00 
156-2017 H02M  3/00 
157-2017 H02M  3/00 
158-2017 H02M  3/00 
186-2017 H02M  3/00 
190-2017 G05G  1/00 

    205-2017 E04G  9/00 
    228-2017 F24D  3/00 
    253-2017 B05B 15/00 
    265-2017 F23G  5/00 
    273-2017 B29C 64/00 
    278-2017 B23Q 17/00 
50043-2017 G01K 13/00 
50082-2017 G06K 19/00 

50084-2017 G06K 19/00 
50088-2017 G06K 19/00 
50093-2017 B64B  1/00 
50102-2017 F41J  5/00 
50106-2017 G10D  9/00 
50118-2017 B64D 17/00 
50133-2017 B61L 27/00 
      13-2018 B67D  7/00 

      16-2018 B07B  1/00 
      21-2018 B60W 50/00 
      29-2018 A01B 15/00 
50005-2018 A47B 77/00 
50014-2018 B65D  6/00 

 
 

(51) A01B 15/00 
(21) 29-2018 
(22) 22.2.2018 
(31) GM 50015/2018 
(32) 29.1.2018 
(33) AT 
(71) BOEHLERIT GmbH & Co.KG., Kapfenberg, AT; 
(72) Bärnthaler Walter, 8641  St. Marein im Mürztal, 

AT; Burböck Hannes, Kindberg/Aumühl, SK; 
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
(54) Nástroj na spracovanie pôdy 
(57) Opísaný je nástroj (1) na spracovanie pôdy, najmä 

radlica, zahŕňajúci základné teleso (2), na ktorom 
sú voliteľne usporiadané kazety (3), a aspoň prvé 
rezacie prvky (4), ktoré sú upevnené na základ-
nom telese (2) alebo na kazetách (3) na zarezanie 
do pôdy pozdĺž pracovného smeru (12), pričom 
prvé rezacie prvky (4) sú usporiadané v oddele-
ných uloženiach (9). 

 

  
 
 
 

(51) A47B 77/00, A47B 88/00 
(21) 50005-2018 
(22) 17.1.2018 
(31) CZ2017-33376U 
(32) 3.2.2017 
(33) CZ 
(71) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ; 
(72) Vaculík Jiří, Zlín, CZ; Veleba David, Zlín, CZ; 

Smetanová Darja, Zlín, CZ; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Univerzálny zásobník na kuchynské náradie 
(57) Univerzálny zásobník (10) na kuchynské náradie 

obsahuje minimálne dva vedľa seba uložené zá-
sobníky (2) v tvare štvorca alebo obdĺžnika a tie-
to zásobníky (2) majú na minimálne jednej boč-
nej strane (3) vytvorené zospodu minimálne dva 
zárezy (4), pričom do týchto zárezov (4) sú vlože-
né spojky (5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.upv.sk
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(51) B05B 15/00, A01G 25/00 
(21) 253-2017 
(22) 20.11.2017 
(71) Jobbágy Ján, doc. Ing., PhD., Alekšince, SK; Mich-

lian Norbert, Ing., Zalaba, SK; Rigó Ivan, Ing., 
Hurbanovo - Bohatá, SK; 

(72) Jobbágy Ján, doc. Ing., PhD., Alekšince, SK; Mich-
lian Norbert, Ing., Zalaba, SK; Rigó Ivan, Ing., 
Hurbanovo - Bohatá, SK; 

(54) Mobilná testovacia konzola pre rozstrekovače 
(57) Mobilná testovacia konzola pre rozstrekovače 

pozostáva z dvoch zvislých výškovo nastaviteľ-
ných stojok pre konzolu (10), spojených vodo-
rovným ramenom konzoly spevnou časťou po-
trubia (11) prostredníctvom skrutiek (9). Roz-
strekovač (12) je pripojený prostredníctvom krát-
kej flexibilnej hadice k vodorovnému ramenu 
konzoly s pevnou časťou potrubia (11). Prívod 
vody je tvorený zdrojom vody pod tlakom (1), 
prívodnou flexibilnou hadicou (2) pripojenou  
k napájacej flexibilnej hadici cez guľový ventil 
(5) a regulačný alebo poistný ventil (4) s manomet-
rom (3). Správna funkcia konzoly pre efektívne 
využiteľné výsledky je ovplyvnená výškou nasa-
denia rozstrekovača (12) nad podlahou, nastave-
ným pracovným tlakom a správnym rozmiestne-
ným zrážkomerných nádob (7). Praktické mera-
nia prebiehajú staticky alebo dynamicky, kde sa 
na posun celej konzoly použije krokový motor 
(M) s lankom (13). 

 

  
 
 

(51) B07B 1/00, B07B 13/00 
(21) 16-2018 
(22) 29.1.2018 
(31) 202017005675.5 
(32) 30.10.2017 
(33) DE 
(71) ALLGAIER WERKE GmbH, Uhingen, DE; 
(72) Steinfurth Holger, Moorrege, DE; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Preosievací stroj 
(57) Preosievací stroj má aspoň jeden výstup (130) 

pevných látok s kruhovým alebo okrúhlym pripo-
jovacím zariadením (160). Aspoň jeden výstup 
(130) pevných látok má aspoň na vnútornej stra-
ne mnohouholníkový prierez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

(51) B23Q 17/00 
(21) 278-2017 
(22) 18.12.2017 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Šajgalík Michal, Ing., PhD., Žilina, SK; Czán An-

drej, prof. Ing., PhD., Rajecké Teplice, SK; Drbúl 
Mário, Ing., PhD., Žilina, SK; Daniš Igor, Ing., 
PhD., Čadca, SK; Czánová Tatiana, Ing., PhD., 
Rajecké Teplice, SK; Holubják Jozef, Ing., PhD., 
Mútne, SK; Pobijak Jozef, Ing., Štiavnik, SK; Joch 
Richard, Ing., Kežmarok, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Systém na vizualizáciu bezkontaktného moni-

torovania zóny rezania 
(57) Systém na vizualizáciu bezkontaktného monito-

rovania zóny rezania je riešený tak, že pozostáva 
z polohovacieho kamerového statívu (1) prichy-
teného v suporte (2) sústruhu s nastavovacím 
prvkom (3) posunu v osi x a nastavovacím prv-
kom (4) posunu v osi y. Na polohovacom kame-
rovom statíve (1) je umiestnená vysokorýchlost-
ná kamera (5) a termovízna kamera (6) s uhlovou 
šošovkou nasmerované svojimi zornými poľami 
do zóny rezania, pričom do zóny rezania je na-
smerovaný aj aspoň jeden svetelný zdroj (7). Na 
suporte (2) sústruhu je v radiálnom smere umies-
tnený 3-zložkový piezoelektrický dynamometer 
(8) so sústružníckym nožom (9). Výstupy z vy-
sokorýchlostnej kamery (5), termovíznej kamery 
(6) a 3-zložkového piezoelektrického dynamomet-
ra (8) sú cez zbernice (11) pripojené k vyhodno-
covacej/monitorovacej jednotke (10). 
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(51) B29C 64/00, B29C 67/00, B33Y 30/00, 
 F27B 21/00, B22F 7/00 
(21) 273-2017 
(22) 8.12.2017 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Gondár Ernest, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

Gábrišová Zuzana, Ing., PhD., Bratislava, SK; 
Brusilová Alena, Ing., PhD., Bratislava, SK; Kr-
čová Jana, Ing., Vrbovce, SK; Schrek Alexander, 
doc. Ing., PhD., Šenkvice, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob výroby spekacieho telesa pre 3D tlač 

súčiastok z kompozitných práškových materiá-
lov a spekacie teleso 

(57) Opísaný je spôsob výroby spekacieho telesa pre 
3D tlač súčiastok z kompozitných práškových 
materiálov, ktorý má tvar hrotu, kde v mieste ohy-
bu z vnútornej strany má trhlinu a z vonkajšej 
strany má zabrúsenú kontaktnú plôšku.  

 

  
 
 

(51) B60R 21/00, B60R 16/00 
(21) 106-2016 
(22) 4.10.2016 
(71) Sokol Augustín, Poluvsie, SK; Ošvát Peter, Ing., 

Tužina, SK; 
(72) Sokol Augustín, Poluvsie, SK; Ošvát Peter, Ing., 

Tužina, SK; 
(74) Ošvát Peter, Ing., Tužina, SK; 
(54) Zapojenie na manuálne odpojenie akumuláto-

ra motorového vozidla z miesta vodiča 
(57) Zapojenie na manuálne odpojenie akumulátora 

motorového vozidla z miesta vodiča je realizova-
né tak, že medzi kostrou (6) vozidla a záporným 
pólom akumulátora (7) je pripojený odpojovač (4), 
pričom  odpojovač (4) je umiestnený na palubnej 
doske automobilu v dosahu vodiča alebo spolu-
jazdca, záporný pól akumulátora (7) je prepojený 
s jednou svorkou húkačky (2), predného núdzo-
vého svetla (1), zadného núdzového svetla (10), 
zatiaľ čo druhá svorka húkačky (2), predného nú-
dzového svetla (1) a zadného núdzového svetla 
(10) je pripojená na jednu stranu tavných poistiek 
(9) elektrického obvodu húkačky (2), predného 
núdzového svetla (1), zadného núdzového svetla 
(10), pričom druhá strana tavných poistiek (9) 
elektrického obvodu húkačky (2), predného nú-
dzového svetla (1) a zadného núdzového svetla 
(10) automobilu je pripojená na prerušovač (8), 
ktorý je ďalej pripojený na spínač (3), ktorý je 
pripojený na kladný pól akumulátora (7). 

 
 
 

  
 
 

(51) B60W 50/00, G08B 21/00, G08B 25/00, 
 B60R 21/00 
(21) 21-2018 
(22) 8.2.2018 
(71) Tóth Ľuboš, Chorvátsky Grob, SK; Šimončič Ma-

tej, Trnava, SK; 
(72) Tóth Ľuboš, Chorvátsky Grob, SK; Šimončič Ma-

tej, Trnava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Výstražný núdzový systém náhle zhoršeného 

zdravotného stavu vodiča v cestnej doprave 
(57) Výstražný núdzový systém náhle zhoršeného zdra-

votného stavu vodiča v cestnej doprave pozostáva 
z mikrokontroléra (1) pripojeného na batériu (2) 
cez stabilizátor (3) napätia, pričom na mikrokon-
trolér (1) je pripojené iniciačné tlačidlo (4). Prvý 
signálny SOS výstup (5) mikrokontroléra (1) je 
cez prvý ovládací člen (6) pripojený ku klaksónu 
(7) a/alebo k ovládacím obvodom (8) brzdových 
svetiel. Druhý signálny SOS výstup (9) mikrokon-
troléra (1) je cez druhý ovládací člen (10) pripoje-
ný k ovládacím obvodom (11) diaľkových svetiel, 
pričom k mikrokontroléru (1) sú pripojené obvody 
(12) USB Interface a obvody (13) USB prevod-
níka. Prvým ovládacím členom (6) a druhým 
ovládacím členom (10) sú ovládacie relé, pričom 
za prvý signálny SOS výstup (5) mikrokontroléra 
(1) a za druhý signálny SOS výstup (9) mikro-
kontroléra (1) je zaradený zosilňovač (14) signálu. 
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(51) B61L 27/00, B61L 15/00, B61L 1/00 
(21) 50133-2017 
(22) 31.12.2017 
(31) PUV 2017-34268 
(32) 30.10.2017 
(33) CZ 
(71) AŽD Praha s.r.o., Praha, CZ; 
(72) Šimek Libor, Ing., Rosice, CZ; Vicek Petr, Ing., 

Petříkov, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Vlakový zabezpečovač 
(57) Vlakový zabezpečovač obsahujúci stacionárnu 

časť, ktorá je súčasťou traťového alebo staničné-
ho zabezpečovacieho zariadenia, a mobilnú časť, 
ktorá je súčasťou výbavy železničného vozidla  
a ktorá obsahuje blok (1) na príjem a vyhodnote-
nie kódu, ktorého prvý výstup (11) je prepojený  
s rozhraním (2 ) k rušňovodičovi, ktoré obsahuje 
tlačidlo (200) bdelosti. Druhý výstup (12) bloku 
(1) na príjem a vyhodnotenie kódu je prepojený  
s blokom (3) kontroly bdelosti a akcieschopnosti 
rušňovodiča, ktorý je väzbou prepojený s rozhra-
ním (2) k rušňovodičovi. Výstup (32) bloku (3) 
kontroly bdelosti a akcieschopnosti rušňovodiča 
je prepojený s rozhraním (4) k núdzovej brzde. 
Blok (1) na príjem a vyhodnotenie kódu je vyba-
vený tretím výstupom (13), ktorý je prepojený so 
vstupom (51) bloku (5) potvrdenia rozjazdu proti 
stoj, ktorý je väzbou prepojený s rozhraním (2)  
k rušňovodičovi, pričom výstup (52) bloku (5) 
potvrdenia rozjazdu proti stoj je prepojený s roz-
hraním (4) k núdzovej brzde a rozhranie (2) k ruš-
ňovodičovi je vybavené potvrdzovacím prostried-
kom (201) rozjazdu proti stoj a optickým pros-
triedkom (202) a akustickým prostriedkom (203) 
na signalizáciu nebezpečenstva prejdenia náves-
tidla zakazujúceho jazdu. 

 

  
 
 

(51) B64B 1/00, G08B 5/00, G08B 7/00, A63H 27/00 
(21) 50093-2017 
(22) 11.9.2017 
(71) Biľanský Tadeáš, Snina, SK; 
(72) Biľanský Tadeáš, Snina, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 

(54) Signalizačné zariadenie 
(57) Signalizačné zariadenie obsahuje duté telo (1), 

ktoré je na jednom konci vybavené upevňovacím 
prvkom (8), opačný koniec dutého tela (1) je uza-
tvorený odnímateľným vrchnákom (2). Vnútro 
dutého telesa (1) obsahuje signalizačný balón (3) 
s reflexnými znakmi, pričom tento signalizačný 
balón (3) je spojený cez plombu (4) s héliovou 
bombou (5), ktorá je zdrojom stlačeného hélia. 
Pod héliovou bombou (5) je umiestnená cievka 
(7) so silónom, ktorá je upevnená na duté telo 
(1). Silónom z cievky (7) je pripevnený signali-
začný balón (3). LED svietidlo (6) so zdrojom je 
upevnené na héliovú bombou (5) alebo priamo 
na signalizačný balón (3). 

 

  
 
 

(51) B64D 17/00 
(21) 50118-2017 
(22) 7.12.2017 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Szabo Stanislav, Dr.h.c. doc. Ing., PhD., Košice, 

SK; Matisková Darina, Ing., PhD. MBA, Prešov, 
SK; Marasová Daniela, prof. Ing., CSc., Košice, 
SK; Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

(54) Výkonová riadiaca jednotka padáka s nosným 
rámom záťaže 

(57) Výkonová riadiaca jednotka padáka s nosným 
rámom záťaže je tvorená modulom (1) riadenia, 
ktorý je pripojený k zdroju (7) elektrickej ener-
gie, rádiovým prijímačom (2), ktorý je pripojený 
na modul (1) riadenia a na zdroj (7) elektrickej 
energie. K zdroju (7) elektrickej energie je pripo-
jený tlakový spínač (16), ktorý je spojený plnia-
cim potrubím (14) s tlakovou nádobou (8) a cez 
regulátor (9) tlaku vzduchu je spojený s nízkotla-
kovými nádobami (15), ktoré sú pripojené k dl-
hému potrubiu (10) a krátkemu potrubiu (11)  
a tieto potrubia sú spojené s modulmi (6) elek-
tropneumatických ventilov. Moduly (6) elektro-
pneumatických ventilov sú napojené na modul (1) 
riadenia a k zdroju (7) elektrickej energie. Modu-
ly (6) elektropneumatických ventilov sú ohybnými 
trubicami (18) pripojené k padákovým umelým 
pneumatickým svalom (12). Regulátor (9) tlaku  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky úž. vzorov) 87 
 

 vzduchu je plniacim potrubím (14) spojený s kom-
presorom (17) a s plniacim ventilom (13). Zdroj (7) 
elektrickej energie a modul (1) riadenia sú spojené  
s rádiovým vysielačom (3), s navigačným modu-
lom (4) a s modulom (5) výškomera. 

 

  
 
 

(51) B65D 6/00 
(21) 50014-2018 
(22) 27.2.2018 
(31) CZ2017-34387U 
(32) 27.11.2017 
(33) CZ 
(71) PPO GROUP CZ, s.r.o, Znojmo, CZ; 
(72) Knob Josef, Nový Šaldorf-Sedlešovice, CZ; Szmuc 

Cezary, Ing., Znojmo, CZ; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Kombi box na prepravu a skladovanie tovaru 
(57) Kombi box na prepravu a skladovanie tovaru ob-

sahujúci spodnú časť (1) a hornú časť (2) z roz-
rezanej plastovej prepravky, pričom medzi spod-
nou časťou (1) a hornou časťou (2) je vložená 
stredná časť (3), ktorá je spojená so spodnou čas-
ťou (1) a s hornou časťou (2) zámkovými spojmi 
(4). Každý zámkový spoj (4) obsahuje prvú zám-
kovú časť (4.1) vytvorenú na zvislom rebre (1.1) 
spodnej časti (1) a na zvislom rebre (2.1) hornej 
časti (2), pričom táto prvá zámková časť (4.1) 
zapadá do druhej zámkovej časti (4.2) vytvorenej 
na strednej časti (3). Druhá zámková časť (4.2) je 
výhodne ohraničená pevnou plochou a z tejto 
časti je výhodne vytvorený prierez (6). Minimál-
ne jedna strana spojených častí (1, 2 a 3) tvorí 
výhodne otvorenú plochu (8). Stredná časť (3) je 
výhodne pripojená privarením a/alebo mechanic-
kým spojom k spodnej časti (1) a k hornej časti (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) B67D 7/00 
(21) 13-2018 
(22) 25.1.2018 
(71) TANK-O-MAT Invest a.s., Bratislava, SK; 
(72) Roth Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(74) BARRISTER LEGAL s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Samoobslužná kontajnerová čerpacia stanica 

pohonných látok 
(57) Samoobslužná kontajnerová čerpacia stanica po-

honných látok pozostáva z telesa (1) kontajnera, 
tvoreného základnou nosnou oceľovou konštruk-
ciou, v ktorom sú integrované dve dvojplášťové 
hranaté palivové nádrže (3) pohonných látok, pri-
čom spodnú pozdĺžnu stranu telesa (1) kontajnera 
tvoria dva výdajné stojany (5) pohonných látok, 
servisný priestor (9) na servis výdajného stojanu 
(5); platobný terminál (6), servisný priestor (8) na 
servis výdajného stojanu (5) a platobného terminá-
lu (6); rezervný servisný priestor (11); strojovňa 
(7), v ktorej je umiestnená centrála riadiaceho 
systému, kamerového systému a elektronického 
zabezpečovacieho systému; a hornú pozdĺžnu stra-
nu telesa (1) kontajnera tvoria dva výdajné stojany 
(5) pohonných látok, rezervný servisný priestor 
(10); integrované stáčisko (4) na dopĺňanie po-
honných látok do dvojplášťových hranatých ná-
drží (3), platobný terminál (6) na úhradu platieb, 
servisný priestor (8) na servis výdajného stojanu 
(5) a platobného terminálu (6); servisný priestor 
(9) na servis výdajného stojanu (5). 
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(51) E02D 29/00 
(21) 98-2017 
(22) 26.4.2017 
(71) Kováčik Daniel, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(72) Kováčik Daniel, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Kanalizačná šachta s poklopom, s výškovým  

a uhlovým nastavením 
(57) Kanalizačná šachta má betónový kónus (4), v hor-

nej časti má najmenej 3 oceľové kotvy (5), na za-
skrutkovanie zdvíhacích očiek (6) alebo závito-
vých kotevných tyčí (7). Priestor medzi betóno-
vým kónusom (4) a okrúhlym poklopom (l) alebo 
štvorcovým poklopom (2) je vyplnený prstencom 
(15) alebo časťami prstenca (15). Okrúhly poklop 
(l) je zložený z pevnej časti (1A) a pohyblivej 
časti (1B) a krycej dosky (1C). Pevná časť (1A) 
má najmenej 3 montážne otvory (3), zvnútra ale-
bo zvonka má po obvode najmenej 3 skrutkovice 
(11) s výstupkami (12V) v tvare V alebo (12L)  
v tvare L. Pohyblivá časť (1B) má zvnútra alebo 
zvonka po obvode najmenej 3 skrutkovice (11)  
s výstupkami (12V) alebo (12L) usporiadané zr-
kadlovo k pevnej časti (1A). Štvorcový poklop 
(2) je zložený z pevnej časti (2A) a pohyblivej 
časti (2B) a krycej dosky (2C). Pevná časť (12A) 
má 4 montážne otvory (3), zvnútra alebo zvonka 
má po obvode výstupky (13A), usporiadané scho-
dovito za sebou. Pohyblivá časť (2B) má zvnútra 
alebo zvonka po obvode výstupky (13B), uspo-
riadané schodovito za sebou, zrkadlovo k pevnej 
časti (2A). 

 
 

 
 
 

(51) E04G 9/00, E04G 11/00 
(21) 205-2017 
(22) 22.9.2017 
(71) Buday Marián, Ing., Výčapy - Opatovce, SK; 
(72) Buday Marián, Ing., Výčapy - Opatovce, SK; 
(54) Debniaci blok 
(57) Debniaci blok je vytvorený v tvare dutého hrano-

la, jeho dutiny (6) sú vedené kolmo a priechodne 
cez hornú a dolnú podstavu. Lícna stena (1) je 
oproti rubovej stene (2) znížená v rozsahu 10 až 
95 %. Bočné steny (3), (4) a výstužná priečka (5) 
majú na vrchnej strane stupňovito usporiadané 
úložné plochy, (7), (8), (9), (10), (11), (12), ktoré 
sú vybavené vybraním (13), (14), (15), (16), (17), 
(18). 

 
 

  
 
 

(51) F23G 5/00, F23L 9/00, F27B 7/00 
(21) 265-2017 
(22) 4.12.2017 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Ďurčanský Peter, Ing., PhD., Rajec, SK; Jandač-

ka Jozef, prof. Ing., PhD., Kotešová, SK; 
(54) Viacpalivový rotačný horák so zvýšenou samo-

čistiacou funkciou a spôsob jeho čistenia 
(57) Pohon horáka zabezpečuje asynchrónny motor so 

závitovkovou prevodovkou (1), pevne spojený  
s hlavným hriadeľom (2) horáka, na ktorý je pri-
pevnený závitovkový podávač (5) paliva uložený 
v samostatnom podávači (4) paliva. Cez satelity 
(3a) je prevedený výkon na druhý rad planétové-
ho prevodu, ktorého súčasťou sú satelity (3b), 
ktorý zabezpečuje rotačný pohon spaľovacej ko-
mory (10). Spaľovacia komora (10) je pevne spo-
jená s centrálnym kolesom (7) tohto planétového 
prevodu a jej uloženie je pomocou klzného loži-
ska (9) a oporných ložísk (13) na konci spaľova-
cej komory (10). Palivo je privádzané samostat-
ným podávačom (4) zo zásobníka do spaľovacej 
komory (10), kde prebieha horenie paliva. Vzduch 
je vháňaný ventilátorom cez rozdeľovacie potru-
bie (8) s regulačnými klapkami (12), cez vnútro 
horáka na regulačný rozvádzač (6) otáčajúci sa 
protichodne k spaľovacej komore (10) a cez ne-
symetricky umiestnené škrtiace prvky (14) a tva-
rové prvky (11) zabezpečuje časovanie prívodu 
vzduchu do spaľovacieho priestoru v spaľovacej 
komore (10), kde prebieha horenie paliva. 
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(51) F24D 3/00, F24D 11/00, F28D 15/00, 
 F28D 20/00, E02D 27/00 
(21) 228-2017 
(22) 23.10.2017 
(71) Slovenská technická univerzita Bratislava, Brati-

slava, SK; 
(72) Božek Pavol, Dr.h.c., prof. Ing., CSc., Voderady, 

SK; Zajačko Ivan, Ing., PhD., Žilina, SK; Cisár 
Miroslav, Ing., PhD., Papradno, SK; Bulej Vladi-
mír, Ing., PhD., Sučany, SK; 

(54) Systém akumulácie tepelnej energie v betóno-
vých základoch 

(57) Systém akumulácie tepelnej energie v betóno-
vých základoch pozostáva zo sériovo prepoje-
ných oceľových rúrok (1) uložených v betóno-
vom základe (2) na zabezpečenie prenosu a pre-
stupu tepelnej energie do betónového základu (2) 
obytného domu a na zabezpečenie vystuženia be-
tónového základu (2) obytného domu. 

 

  
 
 

(51) F24S 25/00, H01L 31/00, H02S 10/00, 
 H02J 7/00, F21S 9/00, F21W 121/00 
(21) 119-2016 
(22) 10.11.2016 
(71) EMEL BRATISLAVA, s. r. o., Bratislava, SK; 
(72) Kuruc Lukáš, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Energetický nabíjací systém 
(57) Energetický nabíjací systém pozostáva z hornej 

konštrukcie (1) so solárnymi panelmi (6), ktorá je 
spojená s kompozitnými ramenami (2) prostred-
níctvom kĺbového spoja (7). Kompozitné ramená 
(2) sú prichytené pomocou skrutiek s betónovou 
podstavou (3), obsahujúcou vnútorné vybavenia 
(4) s elektrotechnickými zariadeniami (9) na trans-
formáciu elektrickej energie, s batériami (8) na 
skladovanie elektrickej energie a doplnkové za-
riadenia (5), ktoré tvoria ucelené technologické 
zariadenie na výrobu, skladovanie a distribúciu 
elektrickej energie. Na betónovú podstavu (3) sú 
pripojené kotviace prvky (10), ktoré zabezpečujú 
stabilitu energetického nabíjacieho systému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) F41J 5/00, F41J 11/00 
(21) 50102-2017 
(22) 22.10.2017 
(71) T - Industry, s.r.o., Myjava, SK; 
(72) Tomlain st. Juraj, Ing., Senica, SK; Tomlain ml. Ju-

raj, Ing., Myjava, SK; Ravas Stanislav, Ing., Dubo-
vá, SK; Tomlain Ján, Ing., Rohov, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Systém riadenia a/alebo monitorovania bojo-

vého cvičiska 
(57) Centrálna jednotka (1) systému má konvertor (3) 

stavov a nameraných hodnôt jednotlivých riade-
ných a/alebo monitorovaných prvkov (4) bojové-
ho cvičiska. Ku konvertoru (3) sú cez vstupné 
rozhrania (5) pripojené riadené a/alebo monito-
rované prvky (4), pričom konvertor (3) má jed-
notku na preklad dát z pripojených riadených 
a/alebo monitorovaných prvkov (4) do jednotné-
ho jazyka centrálnej jednotky (1). Vďaka také-
muto konvertoru (3) sa do systému môžu flexi-
bilne začleniť rôzne riadené a/alebo monitorova-
né prvky (4) bojového cvičiska. Konvertor (3) 
má prvok na prevod elektrických veličín medzi 
vstupom a výstupom. Ku komunikačnému prvku 
(2) je pripojený aspoň jeden ovládací a/alebo 
zobrazovací prvok (6), ktorý môže mať podobu 
PC, notebooku, tabletu alebo smartfónu s rôznou 
prístupovou úrovňou. Centrálna jednotka (1) mô-
že mať modul archivácie a alarmový modul. Sys-
tém umožňuje rozšírenie alebo zmenu systému bez 
viazanosti na pôvodne plánovanú zostavu bojo-
vého cvičiska. 
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(51) G01K 13/00, G01K 1/00 
(21) 50043-2017 
(22) 26.4.2017 
(71) Bluestorm Systems, s. r. o., Bratislava, SK; 
(72) Skupil Juraj, Ing., Bratislava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Zostava teplomera a izolačného skla, najmä do 

výplne okien 
(57) Zostava teplomera a izolačného skla, najmä do 

výplne okien, má snímač (5) teploty a ukazovateľ 
(3), ktorý ukazuje nameranú hodnotu teploty. 
Ukazovateľ (3) je umiestnený v uzavretom prie-
store medzi dvoma sklenenými tabuľami (2) izo-
lačného skla (1), pričom je priľahlo umiestnený  
k sklenenej tabuli (2). Ukazovateľ (3) môže byť 
zvnútra pripevnený k dištančnému rámiku (4), 
ktorý po obvode spája sklenené tabule (2). Izo-
lačné sklo (1), najmä ako izolačné dvojsklo alebo 
izolačné trojsklo si zachová hladký a nenaruše-
ných vonkajší povrch, jednoducho sa umýva, čis-
tí alebo polepuje fóliami. Snímač (5) teploty mô-
že byť priamo súčasťou teplomera alebo je vyve-
dený von z telesa teplomera, s ktorým je prepo-
jený pružným káblovým vedením alebo bezdrô-
tovo. 

 

  
 
 

(51) G05G 1/00 
(21) 190-2017 
(22) 17.8.2017 
(71) Ambróz Maťó, Ing., Vyškovce nad Ipľom, SK; 
(72) Ambróz Maťó, Ing., Vyškovce nad Ipľom, SK; 
(54) Zariadenie na vizuálnu kontrolu polohy spoj-

kového pedálu 
(57) Zariadenie na vizuálnu kontrolu polohy spojko-

vého pedálu vyznačujúce sa tým, že dolný koniec 
pevnej časti (2) je pripevnený o prístrojovú dos-
ku v blízkosti spojkového pedála (1) a dolný ko-
niec pohyblivej časti (3) je pripevnený o spojko-
vý pedál (1), potom horný koniec pevnej časti (2) 
je pripevnený na prístrojovú dosku v zornom poli 
vodiča, pričom tento horný koniec pevnej časti 
(2) je vybavený priehľadnou rúrkou (10) so stup-
nicou, vnútri priehľadnej rúrky (10) je horný ko-
niec pohyblivej časti (3) vybavený bežcom (9) na 
vizuálnu kontrolu polohy spojkového pedálu (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) G06K 19/00, B60R 13/00, G08G 1/00 
(21) 50082-2017 
(22) 16.8.2017 
(71) Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK; 
(72) Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Svetloodrazová tabuľka s dátovým nosičom  

a evidenčným číslom motorových a prípojných 
vozidiel 

(57) Svetloodrazová tabuľka s dátovým nosičom a evi-
denčným číslom motorových a prípojných vozi-
diel, má svetloodrazovú fóliu (3) osadenú len na 
časti kovového podkladu (2), pričom pamäťový 
čip (1) s elektronickým obvodom je osadený vo 
vymedzovacej vrstve (5) a spojený s hliníkovou 
vrstvou svetloodrazovej fólie (3) a kovovým pod-
kladom (2). 

 

  
 
 

(51) G06K 19/00, B60R 13/00, G08G 1/00 
(21) 50084-2017 
(22) 17.8.2017 
(71) Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK; 
(72) Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Svetloodrazová tabuľka s dátovým nosičom  

a evidenčným číslom motorových a prípojných 
vozidiel 

(57) Svetloodrazová tabuľka s dátovým nosičom a evi-
denčným číslom motorových a prípojných vozi-
diel má na svetloodrazovej fólii (4) alebo v nej 
alebo má na vymedzovacej vrstve (5) alebo v nej 
osadený dátový nosič (1), ktorého pasívny alebo 
aktívny pamäťový čip je elektronickým obvodom 
spojený s vysielaco-prijímacou anténou (2) elek-
tromagnetických signálov súbežne osadenou s ko-
vovým podkladom (3) svetloodrazovej tabuľky  
s evidenčným číslom. 
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(51) G06K 19/00, B60R 13/00, G08G 1/00 
(21) 50088-2017 
(22) 25.8.2017 
(71) Blizniak Peter, Martin, SK; 
(72) Blizniak Peter, Martin, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Svetloodrazová tabuľka s dátovým nosičom  

a evidenčným číslom motorových a prípojných 
vozidiel 

(57) Svetloodrazová tabuľka s dátovým nosičom a evi-
denčným číslom motorových a prípojných vozi-
diel podľa technického riešenia má na svetlood-
razovej fólii (4) alebo v nej, alebo do vymedzo-
vacej vrstvy (5) alebo na vymedzovaciu vrstvu 
(5) osadený dátový nosič (1) s elektronickým ob-
vodom napojeným z jednej strany na prvú časť 
vysielaco-prijímacej antény (2) elektromagnetic-
kých signálov dátového nosiča (1), ktorá je sú-
bežne osadená s jej kovovým podkladom (3),  
a z druhej strany na kovový podklad (3) alebo na 
hliníkovú vrstvu svetloodrazovej fólie (4), tvo-
riacich druhú časť vysielaco-prijímacej antény (2). 

 

  
 
 

(51) G10D 9/00, G10D 7/00 
(21) 50106-2017 
(22) 27.10.2017 
(71) Korec Juraj, Bratislava, SK; 
(72) Korec Juraj, Bratislava, SK; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Spôsob úpravy drevených dychových nástro-

jov s plátkom 
(57) Opísaný je spôsob úpravy drevených dychových 

nástrojov s plátkom spočívajúci v tom, že sa do 
priestoru vnútorného vývrtu (2) hudobného ná-
stroja na úroveň spodného vylaďovaciaho otvoru 
(3) nachádzajúceho sa pod melodickými otvormi 
(5) upevní teleso (4) z pevného materiálu zabera-
júce 50 až 95 % priestoru vnútorného vývrtu (2). 

 

  
 
 

(51) H02M 3/00 
(21) 157-2017 
(22) 7.7.2017 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaš-

čák Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Frivald-
ský Michal, doc. Ing., PhD., Horný Hričov, SK; 
Šedo Jozef, Ing., PhD., Žilina, SK; 

 
 
 

(54) Dvojitý sériovo-paralelný rezonančný menič vy-
užívajúci plné napätie zdroja 

(57) Dvojitý sériovo-paralelný rezonančný (LLC) me-
nič využívajúci plné napätie zdroja patrí do sku-
piny vysokofrekvenčných izolovaných rezonanč-
ných meničov. Pozostáva z jednosmerného napá-
jacieho zdroja (1), ktorého výstup je pripojený na 
jednosmerný impulzový menič (2) v polomosto-
vom zapojení s vyvedeným stredom (3), ktorý 
napája dvojitý sériovo-paralelný rezonančný ob-
vod (4) s vyvedeným stredom (5). Primáme vinu-
tia VF transformátora (6) tvoria súčasť rezonanč-
ných obvodov dvojitého sériovo-paralelného re-
zonančného obvodu (4) s vyvedeným stredom (5) 
a sekundárne vinutie VF transformátora (6) napája 
výstupnú časť meniča (7), ktorá je tvorená us-
merňovačom, filtrom a záťažou. Riadenie dvoji-
tého sériovo-paralelného (LLC) rezonančného me-
niča využívajúceho plné napätie zdroja zabezpe-
čuje riadiaci systém (8). 

 

  
 
 

(51) H02M 3/00 
(21) 156-2017 
(22) 7.7.2017 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaš-

čák Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Dob-
rucký Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; 

(54) Dvojitý multirezonančný menič so symetrickým 
výstupom 

(57) Dvojitý multirezonančný menič so symetrickým 
výstupom patrí do skupiny viacprvkových rezo-
nančných meničov a umožňuje dosiahnuť vyššie 
výstupné napätie v porovnaní s klasickým rezo-
nančným meničom. Pozostáva z jednosmerného 
zdroja (1), ktorého výstup je pripojený na jedno-
smerný impulzový menič (2) v polomostovom 
zapojení s vyvedeným stredom (3), ktorý napája 
sériovú časť multirezonančného filtra (4) a para-
lelnú časť multirezonančného filtra (5) s vyvede-
ným stredom (6). K paralelnej časti multirezo-
nančného filtra (5) je pripojená symetrická záťaž 
(7) s vyvedeným stredom (8). Riadenie dvojitého 
multirezonančného meniča so symetrickým vý-
stupom zabezpečuje riadiaci systém (9). 
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(51) H02M 3/00 
(21) 186-2017 
(22) 11.8.2017 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Fri-

valdský Michal, doc. Ing., PhD., Horný Hričov, 
SK; Pavelek Miroslav, Ing., Nová Bystrica, SK; 
Hanko Branislav, Ing., Turany, SK; 

(54) Prekladaný zvyšovací menič s vysokým ziskom, 
viazanými indukčnosťami a resetovaním mag-
netického toku 

(57) Prekladaný zvyšovací menič s vysokým ziskom, 
viazanými indukčnosťami a resetovaním magne-
tického toku pozostáva z jednosmerného zdroja 
(1), prekladaného zvyšovacieho meniča (2) tvo-
reného výkonovými spínačmi (3) a viazanými 
boostovacími indukčnosťami (4), viazaného de-
saturačného bloku (5) tvoreného viazaným desa-
turačným vinutím (6) a desaturačným usmerňo-
vačom, výstupnej časti (7) tvorenej výstupným kon-
denzátorom a záťažou a riadiaceho obvodu (8). 
Zapojenie sa vyznačuje tým, že menič dosahuje 
vysoký konštantný zisk vďaka vzájomnej magne-
tickej väzbe medzi jednotlivými indukčnosťami 
aterciárna - desaturačná indukčnosť zabezpečuje 
resetovanie magnetického toku viazaných induk-
čností, a teda zabraňuje presýteniu magnetického 
obvodu a navyše je táto energia cez desaturačný 
usmerňovač presunutá do záťaže, čím sa zvyšuje 
účinnosť celého zapojenia. 

 

  
 
 

(51) H02M 3/00 
(21) 158-2017 
(22) 7.7.2017 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaš-

čák Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Fri-
valdský Michal, doc. Ing., PhD., Horný Hričov, 
SK; Šedo Jozef, Ing., PhD., Žilina, SK; 

(54) Sériovo-paralelný rezonančný menič s dvoji-
tým rezonančným kondenzátorom 

(57) Sériovo-paralelný rezonančný (LLC) menič s dvoji-
tým rezonančným kondenzátorom patrí do sku-
piny vysokofrekvenčných izolovaných rezonanč-
ných meničov. Pozostáva z jednosmerného napá-
jacieho zdroja (1), ktorého výstup je pripojený na 
jednosmerný impulzový menič (2) v polomosto-
vom zapojení s vyvedeným stredom (3), ktorý 
napája sériovo-paralelný rezonančný obvod (4)  
s dvojitým rezonančným kondenzátorom s vyve-
deným stredom (5). Primárne vinutie VF trans-
formátora (6) tvorí súčasť sériovo-paralelného 
rezonančného obvodu (4) s dvojitým rezonančným 
kondenzátorom s vyvedeným stredom (5) a sekun-
dárne vinutie VF transformátora (6) napája vý-
stupnú časť meniča (7), ktorá je tvorená usmer-
ňovačom, filtrom a záťažou. Riadenie sériovo-
paralelného rezonančného (LLC) meniča s dvoji-
tým rezonančným kondenzátorom zabezpečuje 
riadiaci systém (8). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01B 15/00        29-2018 
A47B 77/00  50005-2018 
B05B 15/00      253-2017 
B07B  1/00        16-2018 
B23Q 17/00      278-2017 
B29C 64/00      273-2017 
B60R 21/00      106-2016 
B60W 50/00        21-2018 

B61L 27/00  50133-2017 
B64B  1/00  50093-2017 
B64D 17/00  50118-2017 
B65D  6/00  50014-2018 
B67D  7/00        13-2018 
E02D 29/00        98-2017 
E04G  9/00      205-2017 
F23G  5/00      265-2017 

F24D  3/00      228-2017 
F24S 25/00      119-2016 
F41J  5/00  50102-2017 
G01K 13/00  50043-2017 
G05G  1/00      190-2017 
G06K 19/00  50084-2017 
G06K 19/00  50088-2017 
G06K 19/00  50082-2017 

G10D  9/00  50106-2017 
H02M  3/00      156-2017 
H02M  3/00     157-2017 
H02M  3/00      186-2017 
H02M  3/00      158-2017 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
8097 H04N 21/00 
8098 B27K  3/00 
8099 A47C 19/00 
8100 G01M 17/00 
8101 B62D  6/00 
8102 B63H 11/00 
8103 B23K  9/00 
8104 F21V 29/00 
8105 B25J 13/00 
8106 F41A  3/00 
8107 B27K  3/00 
8108 E01F  7/00 

8109 E02D 29/00 
8110 A47G 33/00 
8111 B60R  1/00 
8112 F16H  1/00 
8113 A47J 27/00 
8114 B65D  6/00 
8115 G01G 23/00 
8116 F16K 11/00 
8117 F16D  3/00 
8118 B62B 13/00 
8119 B61B 12/00 
8120 A47J 36/00 

8121 E04B  1/00 
8122 G05D  1/00 
8123 F16K  3/00 
8124 B65D 77/00 
8125 F16K  1/00 
8126 A47K 11/00 
8127 B41F 15/00 
8128 B41F 17/00 
8129 F03C  1/00 
8130 F16N  7/00 
8131 A61G  9/00 
8132 A61G  7/00 

8133 B23K 35/00 
8134 G06F  1/00 
8135 B65D 77/00 
8136 B65D 77/00 
8137 F24F 11/00 
8138 A61G  7/00 
8139 F16L 58/00 
8140 A61H  3/00 
8141 A23L  7/00 
8142 B01D  5/00 

 
 

(51) A23L 7/00 
(11) 8141 
(21) 182-2017 
(22) 4.8.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 2.5.2018 
(72) Zhang Xuanli, Humenné, SK; 
(73) Zhang Xuanli, Humenné, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Spôsob výroby ryžových výrobkov a ryžové vý-

robky týmto spôsobom vyrobené 
 
 

(51) A47C 19/00, F16B 12/00 
(11) 8099 
(21) 74-2017 
(22) 24.3.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 11.4.2018 
(72) Krasula Patrik, Ing., Topoľčany, SK; Langová 

Nadežda, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK; 
(73) TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, 

Zvolen, SK; 
(54) Samosvorný nosný rohový spoj drevených kon-

štrukcií 
 
 

(51) A47G 33/00 
(11) 8110 
(21) 71-2017 
(22) 23.3.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 16.4.2018 
(72) Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(73) Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Jednoplášťový vianočný stromček 

 
 

(51) A47J 27/00, A47J 36/00 
(11) 8113 
(21) 50067-2017 
(22) 6.7.2017 
(31) CZ2016-33083 U 
(32) 25.11.2016 
(33) CZ 
(45) 1.6.2018 
(47) 16.4.2018 
 
 

(72) Vaculík Jiří, Zlín, CZ; Skřivánek Pavel, Zlín-Kašava, 
CZ; 

(73) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Forma na knedle 

 
 

(51) A47J 36/00 
(11) 8120 
(21) 50068-2017 
(22) 6.7.2017 
(31) CZ2016-33113U 
(32) 1.12.2016 
(33) CZ 
(45) 1.6.2018 
(47) 18.4.2018 
(72) Vaculík Jiří, Zlín, CZ; Veleba David, Zlín, CZ; 
(73) TESCOMA s.r.o., Zlín, CZ; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Pokrievka na riad s otvorom na kuchynské 

náradie 
 
 

(51) A47K 11/00, A61G 9/00 
(11) 8126 
(21) 60-2017 
(22) 21.2.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 24.4.2018 
(72) Puliš Branislav, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Puliš Branislav, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Vložka do prenosných nádob na vykonávanie 

veľkej potreby 
 
 

(51) A61G 7/00, A61F 2/00, A61N 2/00 
(11) 8132 
(21) 50064-2017 
(22) 30.6.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 25.4.2018 
(72) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(73) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(74) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Elektromagnetický systém na zníženie tlaku pre-

nášaného cez protézu panvy na okolité mäkké 
tkanivá 
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(51) A61G 7/00, A61F 2/00, A61N 2/00 
(11) 8138 
(21) 5054-2016 
(22) 5.9.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 2.5.2018 
(72) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(73) Horňák Pavol, Ing., Trnava, SK; 
(74) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Elektromagnetický systém pre imobilných pa-

cientov na predchádzanie vzniku dekubitov 
 
 

(51) A61G 9/00, A47K 7/00, A61H 35/00, E03D 9/00 
(11) 8131 
(21) 50012-2017 
(22) 6.2.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 25.4.2018 
(67) 50006-2017 
(72) Kéry Július, Ing., Hanušovce nad Topľou, SK; 

Šatková Zlata, Mgr., Horná Súča, SK; Vagner La-
dislav, Ing., Žilina, SK; Sukmanov Viktor Jegoro-
vič, Ing., Sankt Petrburg, RU; 

(73) EUROARMGROUP s. r. o., Žilina, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Hygienické zariadenie na asistovanú defekáciu 

človeka 
 
 

(51) A61H 3/00 
(11) 8140 
(21) 125-2017 
(22) 22.5.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 2.5.2018 
(72) Kozic Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Kozic Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Barla s doplnkom na zabránenie pádu 

 
 

(51) B01D 5/00, B01D 1/00, F28B 1/00, F28B 3/00, 
 F28B 5/00, F28B 9/00, C02F 1/00 
(11) 8142 
(21) 154-2017 
(22) 3.7.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 2.5.2018 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(73) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Kondenzátor 

 
 

(51) B23K 9/00, H04N 5/00 
(11) 8103 
(21) 105-2017 
(22) 3.5.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 11.4.2018 
(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) Systém na automatickú vizuálnu kontrolu zvaru 

 
 
 
 

(51) B23K 35/00, C22C 28/00 
(11) 8133 
(21) 50079-2017 
(22) 14.8.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 25.4.2018 
(72) Koleňák Roman, prof. Ing., PhD., Trnava, SK; 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Mäkká bezolovnatá aktívna spájka a spôsob 

spájkovania 
 
 

(51) B25J 13/00, B25J 7/00, B25J 21/00 
(11) 8105 
(21) 50042-2017 
(22) 25.4.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 11.4.2018 
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

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

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Systém kompenzácie hysterézy pneumatického 

umelého svalu s využitím metódy rozšíreného 
vstupného priestoru 

 
 

(51) B27K 3/00 
(11) 8107 
(21) 90-2016 
(22) 3.8.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 16.4.2018 
(72) Reinprecht Ladislav, prof. Ing., CSc., Sliač, SK; 

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

(73) TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, 
Zvolen, SK; 

(54) Drevotriesková doska modifikovaná síranom 
meďnatým 

 
 

(51) B27K 3/00 
(11) 8098 
(21) 91-2016 
(22) 3.8.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 11.4.2018 
(72) Iždinský Ján, Ing., PhD., Divín, SK; Reinprecht 

Ladislav, prof. Ing., CSc., Sliač, SK; Vidholdová 
Zuzana, Ing., PhD., Zvolenská Slatina, SK; Nosáľ 
Erik, Ing., Utekáč, SK; 

(73) TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, 
Zvolen, SK; 

(54) Kompozitný drevný materiál a spôsob jeho úp-
ravy 
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(51) B41F 15/00, B41F 17/00 
(11) 8127 
(21) 50021-2017 
(22) 23.2.2017 
(31) PV 2016-651 
(32) 18.10.2016 
(33) CZ 
(45) 1.6.2018 
(47) 24.4.2018 
(72) Kružík Martin, Kroměříž, CZ; 
(73) KRUŽÍK s.r.o., Kroměříž, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Otočný polohovací stôl tlačového stroja na po-

tlač bránových panelov 
 
 

(51) B41F 17/00, B33Y 30/00, D06P 5/00 
(11) 8128 
(21) 50013-2016 
(22) 28.1.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 25.4.2018 
(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; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Podávač tkaniny pre tlačovú hlavicu 

 
 

(51) B60R 1/00, B60R 11/00, B60Q 1/00, B60Q 11/00 
(11) 8111 
(21) 138-2017 
(22) 1.6.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 16.4.2018 
(72) Oravec Milan, prof. Ing., PhD., Nová Lesná, SK; 

Šolc Marek, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Fic 
Marek, Ing., Košice, SK; Kliment Juraj, RNDr., 
Piešťany, SK; Mikloš Vojtech, doc. Ing., PhD., 
Košice, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Zariadenie na vzájomné používanie obrazových 

dát medzi automobilmi pri vzájomnom obie-
haní 

 
 

(51) B61B 12/00 
(11) 8119 
(21) 50046-2017 
(22) 9.5.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 18.4.2018 
(72) Malina Peter, Ing., Kežmarok, SK; Jančík Tomáš, 

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

Bratislava, SK; 
(54) Lanová dráha 

 
 

(51) B62B 13/00, B62B 17/00, B62C 1/00 
(11) 8118 
(21) 126-2017 
(22) 22.5.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 18.4.2018 
 

(72) Kozic Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Kozic Miloš, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Pretekárske sane s doplnkom saníc 

 
 

(51) B62D 6/00, B62D 13/00, B62D 15/00, G01C 19/00 
(11) 8101 
(21) 102-2017 
(22) 28.4.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 11.4.2018 
(72) Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD., Zvolen, SK; 

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

(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK; 
(54) Zariadenie na riadenie cúvania jazdnej súpra-

vy s prívesom/návesom 
 
 

(51) B63H 11/00, B64G 1/00, F02K 1/00 
(11) 8102 
(21) 168-2017 
(22) 17.7.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 11.4.2018 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(73) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Pohonná reaktívna koncovka 

 
 

(51) B65D 6/00, A01G 9/00 
(11) 8114 
(21) 50072-2017 
(22) 18.7.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 16.4.2018 
(72) Ondreáš Peter, Raková, SK; 
(73) Ondreáš Peter, Raková, SK; 
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Vegetačná nádoba a spôsob jej výroby 

 
 

(51) B65D 77/00, B65D 8/00, A45C 11/00, A45F 5/00 
(11) 8135 
(21) 95-2017 
(22) 24.4.2017 
(31) PUV 2016-32988 
(32) 27.10.2016 
(33) CZ 
(45) 1.6.2018 
(47) 2.5.2018 
(72) Hanuš Martin, Nový Knín, CZ; 
(73) FENIX Protector, s.r.o., Nový Knín, CZ; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Puzdro najmä na náboje strelných zbraní 

 
 

(51) B65D 77/00, B65D 90/00, A45C 11/00, A45F 5/00 
(11) 8136 
(21) 96-2017 
(22) 24.4.2017 
(31) PUV 2016-32512 
(32) 27.6.2016 
(33) CZ 
(45) 1.6.2018 
(47) 2.5.2018 
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(72) Hanuš Martin, Nový Knín, CZ; 
(73) FENIX Protector, s.r.o., Nový Knín, CZ; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Puzdro najmä na zásobník nábojov strelných 

zbraní 
 
 

(51) B65D 77/00, B65D 90/00, A45C 11/00, A45F 5/00 
(11) 8124 
(21) 94-2017 
(22) 21.4.2017 
(31) PUV 2016-32361 
(32) 10.5.2016 
(33) CZ 
(45) 1.6.2018 
(47) 24.4.2018 
(72) Hanuš Martin, Nový Knín, CZ; 
(73) FENIX Protector, s.r.o., Nový Knín, CZ; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Puzdro najmä na zásobník nábojov strelných 

zbraní 
 
 

(51) E01F 7/00 
(11) 8108 
(21) 5071-2016 
(22) 4.11.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 16.4.2018 
(72) Pápay Ľubomír, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Pápay Technology s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Clona proti oslneniu z kompozitného póroroš-

tového panelu 
 
 

(51) E02D 29/00, E02D 17/00, E04B 1/00 
(11) 8109 
(21) 50121-2016 
(22) 24.11.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 16.4.2018 
(72) Flimel Marián, doc. Ing., CSc., Prešov, SK; Fli-

mel Adam, Ing., Prešov, SK; 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Konštrukcia zemného valu spevnená geomre-

žami a opotrebovanými plášťami pneumatík 
 
 

(51) E04B 1/00, E01F 8/00 
(11) 8121 
(21) 50113-2016 
(22) 25.10.2016 
(31) PUV 2015-31686 
(32) 26.10.2015 
(33) CZ 
(45) 1.6.2018 
(47) 19.4.2018 
(72) Czepa Jiří, Vohančice, CZ; 
(73) INTERTECH PLUS s.r.o., Kuřim, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Panel na tlmenie hluku 

 
 
 
 
 
 
 

(51) F03C 1/00 
(11) 8129 
(21) 25-2017 
(22) 2.2.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 25.4.2018 
(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; Ruža-
rovský Roman, Ing., PhD., Trnava, SK; Mudri-
ková Andrea, Ing., PhD., Bratislava, SK; 

(73) Košťál Peter, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(54) Sériovo prepojiteľný jednočinný hydraulický 

valec 
 
 

(51) F16D 3/00 
(11) 8117 
(21) 184-2017 
(22) 7.8.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 18.4.2018 
(72) Kaššay Peter, doc. Ing., PhD., Košice, SK; 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Obojsmerná vysokopružná hriadeľová spojka 

s navíjacími pružinami 
 
 

(51) F16H 1/00 
(11) 8112 
(21) 50057-2017 
(22) 9.6.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 16.4.2018 
(72) Tóthová Mária, Ing., PhD., Vranov nad Topľou, 

SK; Hatala Michal, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 
Radchenko Svetlana, Prešov, SK; 

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

a predĺženým výstupným hriadeľom 
 
 

(51) F16K 1/00, F16K 31/00 
(11) 8125 
(21) 169-2017 
(22) 17.7.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 24.4.2018 
(72) Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Beer 

Martin, Ing., PhD., Košice, SK; 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Nepriamo ovládaný kužeľový ventil 

 
 

(51) F16K 3/00, F16K 31/00 
(11) 8123 
(21) 170-2017 
(22) 17.7.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 24.4.2018 
(72) Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Beer 

Martin, Ing., PhD., Košice, SK; 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Ventil s nepriamym ovládaním 
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(51) F16K 11/00, F16K 31/00 
(11) 8116 
(21) 148-2017 
(22) 16.6.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 18.4.2018 
(72) Kovár Stanislav, Ing., Senica, SK; 
(73) Protherm Production, s.r.o., Skalica, SK; VAIL-

LANT GmbH, Remscheid, DE; 
(54) Elektronicky nastaviteľný obtokový ventil in-

tegrovaný do elektronicky riadeného trojcest-
ného ventila 

 
 

(51) F16L 58/00, F16L 59/00 
(11) 8139 
(21) 191-2017 
(22) 8.2.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 2.5.2018 
(72) Heckl Pavel, Kralupy na Vltavou, CZ; 
(73) HECKL s.r.o., Kralupy nad Vltavou, CZ; 
(74) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
(86) PCT/IB2016/050638 
(87) WO 2016/128876 
(54) Zariadenie na ochranu prírubových spojov 

 
 

(51) F16N 7/00, B66C 13/00 
(11) 8130 
(21) 61-2017 
(22) 13.3.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 25.4.2018 
(72) Kuna Daniel, Košice, SK; 
(73) U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice, SK; 
(54) Zariadenie na nástrek lanových bubnov žeria-

vov rozprašovaním olejovej hmly 
 
 

(51) F21V 29/00, F21L 4/00 
(11) 8104 
(21) 50003-2017 
(22) 17.1.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 11.4.2018 
(72) Zoltán Kováč, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Zoltán Kováč, Ing., Bratislava, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Energetický multifunkčný modul a energetic-

ký multifunkčný systém 
 
 

(51) F24F 11/00, F24F 110/00 
(11) 8137 
(21) 50081-2017 
(22) 15.8.2017 
(45) 1.6.2018 
(47) 2.5.2018 
(72) Šroba Peter, Ing., Rovinka, SK; 
(73) IMOS-Systemair, a. s., Kalinkovo, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Nastaviteľný regulátor prietoku tekutín, naj-

mä vzduchu vo vzduchotechnických prvkoch 
 
 
 
 

(51) F41A 3/00 
(11) 8106 
(21) 62-2016 
(22) 25.5.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 16.4.2018 
(72) Gejdoš Vladimír, Ľubeľa, SK; 
(73) Gejdoš Vladimír, Ľubeľa, SK; 
(54) Dynamicky brzdený záver 

 
 

(51) G01G 23/00 
(11) 8115 
(21) 123-2016 
(22) 15.11.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 18.4.2018 
(72) Markovič Jaromír, Ing., PhD., Zvolen, SK; Frič 

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

(73) Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bys-
trica, SK; 

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

 
 

(51) G01M 17/00, G01M 10/00, F15B 19/00 
(11) 8100 
(21) 88-2016 
(22) 3.8.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 11.4.2018 
(72) Mikleš Milan, prof. Ing., DrSc., Zvolen, SK; He-

lexa Milan, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK; Mik-
leš Juraj, Ing., PhD., Zvolen, SK; 

(73) TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, 
Zvolen, SK; 

(54) Stend na experimentálne skúšky hydrauliky 
mobilných strojov 

 
 

(51) G05D 1/00, B62D 1/00, B60W 30/00 
(11) 8122 
(21) 5078-2016 
(22) 9.12.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 19.4.2018 
(72) Sitár Branislav, prof. RNDr., DrSc., Bratislava, SK; 
(73) 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 spôsob 
navigácie i-vozidla po i-vozovke 

 
 

(51) G06F 1/00 
(11) 8134 
(21) 129-2016 
(22) 28.11.2016 
(45) 1.6.2018 
(47) 27.4.2018 
(72) Tressa Tomáš, Ing., Košice, SK; 
(73) Tressa Tomáš, Ing., Košice, SK; 
(54) Kryt na kameru notebooku 
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(51) H04N 21/00 
(11) 8097 
(21) 190-2015 
(22) 27.11.2014 
(45) 1.6.2018 
(47) 11.4.2018 
(67) 50070-2014 
(72) Šebošík Boris, Mgr., Spišská Nová Ves, SK; Flo-

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

(73) JOHN SMITH s.r.o., Bratislava, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob rozoznávania reklamného spotu počas 

televízneho vysielania a systémové zapojenie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A23L  7/00  8141 
A47C 19/00  8099 
A47G 33/00  8110 
A47J 27/00  8113 
A47J 36/00  8120 
A47K 11/00  8126 
A61G  7/00  8132 
A61G  7/00  8138 
A61G  9/00  8131 
A61H  3/00  8140 
B01D  5/00  8142 
B23K  9/00  8103 

B23K 35/00  8133 
B25J 13/00  8105 
B27K  3/00  8107 
B27K  3/00  8098 
B41F 15/00  8127 
B41F 17/00  8128 
B60R  1/00  8111 
B61B 12/00  8119 
B62B 13/00  8118 
B62D  6/00  8101 
B63H 11/00  8102 
B65D  6/00  8114 

B65D 77/00  8135 
B65D 77/00  8136 
B65D 77/00  8124 
E01F  7/00  8108 
E02D 29/00  8109 
E04B  1/00  8121 
F03C  1/00  8129 
F16D  3/00  8117 
F16H  1/00  8112 
F16K  1/00  8125 
F16K  3/00  8123 
F16K 11/00  8116 

F16L 58/00  8139 
F16N  7/00  8130 
F21V 29/00  8104 
F24F 11/00  8137 
F41A  3/00  8106 
G01G 23/00  8115 
G01M 17/00  8100 
G05D  1/00  8122 
G06F  1/00  8134 
H04N 21/00  8097 
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FB2K Zastavené konania o prihláškach úžitkových vzorov 
 
 
(21) 
 
50019-2016 
 
 
 
 
 
MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
5110 29.04.2018 
5159 17.04.2018 
5257 29.04.2018 
5321 18.04.2018 
5792 22.09.2017 
5794 06.09.2017 
5809 27.09.2017 

5811 27.09.2017 
5812 27.09.2017 
5813 27.09.2017 
5814 27.09.2017 
5983 06.09.2017 
6802 11.09.2017 
6814 17.09.2017 

6849 18.09.2017 
6850 20.09.2017 
6866 27.09.2017 
6883 16.09.2017 
6900 04.09.2017 
6931 23.09.2017 
6954 16.09.2017 

6955 17.09.2017 
6990 27.09.2017 
6999 10.09.2017 
7093 04.09.2017 

 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
6003 B60D  1/00 
6065 G09F  7/00 
6139 E04B  1/00 
6178 A47L  9/00 
7058 A63B 71/00 

7077 F16F 15/00 
7078 F16C 32/00 
7108 B60M  3/00 
7109 B60P  3/00 
7111 F16B 31/00 

7117 C10J  3/00 
7123 C10L  5/00 
7148 E04H 12/00 
7198 B25J 13/00 
7229 F03B  3/00 

7232 B60P  3/00 
7278 E06B  3/00 
7280 E01F  8/00 
7363 G08G  1/00 

 
 

(51) A47L 9/00 
(11) 6178 
(21) 50046-2011 
(22) 20.4.2011 
(73) AG filter s.r.o., Šaľa, SK; 
(54) Vršok na filtračné vrecká do vysávačov 

 
 

(51) A63B 71/00, A63C 19/00, E04H 3/00 
(11) 7058 
(21) 50062-2014 
(22) 23.5.2014 
(73) Skrip Juraj, Mgr., Snina, SK; 
(54) Herná miestnosť 

 
 

(51) B25J 13/00, B25J 19/00, B25J 9/00, G05B 13/00 
(11) 7198 
(21) 65-2014 
(22) 15.5.2014 
(73) STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom 

v Trnave, Trnava, SK; 
(54) Systém autonómnej kontroly trajektórie robota 

 
 
 
 

(51) B60D 1/00 
(11) 6003 
(21) 50050-2011 
(22) 29.4.2011 
(73) Novák Martin, Bytča - Veľká Bytča, SK; 
(54) Mechanizmus na pripojenie ťahaného pros-

triedku k ťažnému zariadeniu ťažného vozidla 
 
 

(51) B60M 3/00 
(11) 7108 
(21) 50030-2014 
(22) 25.3.2014 
(73) ECS engineering s. r. o., Nová Dubnica, SK; 
(54) Zapojenie na elektrický ohrev trakčného ve-

denia a spôsob vytvorenia skratovej slučky  
a riadenia elektrického ohrevu trakčného ve-
denia využívajúci toto zapojenie 

 
 

(51) B60P 3/00 
(11) 7109 
(21) 50047-2014 
(22) 2.5.2014 
(73) HLM International s.r.o., Nitra, SK; 
(54) Usporiadanie vnútorného priestoru automobi-

lovej nadstavby s kontrolovanou teplotou 
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(51) B60P 3/00, B67D 7/00 
(11) 7232 
(21) 57-2014 
(22) 6.5.2014 
(73) Montservis, s.r.o., Trenčín, SK; 
(54) Cisternová nadstavba na cisternovom auto-

mobilovom prepravníku a jej zapojenie na pl-
nenie, vypúšťanie a prečerpávanie 

 
 

(51) C10J 3/00 
(11) 7117 
(21) 69-2014 
(22) 28.5.2014 
(73) EVPÚ, a.s., Nová Dubnica, SK; 
(54) Zariadenie pre pec alebo splynovač 

 
 

(51) C10L 5/00 
(11) 7123 
(21) 34-2014 
(22) 17.3.2014 
(73) Martauz Pavel, Ing., Trenčín, SK; 
(54) Spôsob likvidácie vylúhovanej mletej kávy a jej 

použitie v procese výroby slinku v cementár-
skej rotačnej peci 

 
 

(51) E01F 8/00, G10K 11/00 
(11) 7280 
(21) 50069-2014 
(22) 30.5.2014 
(73) AVETON s.r.o., Praha, CZ; SMP CZ, a.s., Praha, 

CZ; TITAN-Multiplast s.r.o., Smržovka, CZ; 
(54) Transparentný štrbinový rezonátor protihlu-

kovej steny 
 
 

(51) E04B 1/00, E04B 2/00, E02D 27/00 
(11) 6139 
(21) 50069-2011 
(22) 15.6.2011 
(73) GOLDBECK Prefabeton s. r. o., Vrdy, CZ; 
(54) Konštrukčná sústava na výstavbu objektov 

 
 

(51) E04H 12/00 
(11) 7148 
(21) 50045-2014 
(22) 28.4.2014 
(73) Glatz Michal, Bratislava, SK; Glatz Metod, Ing., 

PhD., Bratislava, SK; 
(54) Rektifikačná zostava a postup rektifikácie zá-

kladového dielu oceľovej konštrukcie, najmä 
stožiarov vysokého napätia 

 
 

(51) E06B 3/00 
(11) 7278 
(21) 60-2014 
(22) 12.5.2014 
(73) VP trend s.r.o., Kladno, CZ; 
(54) Zariadenie na pripevnenie prekryvnej dvernej 

výplne do rámu krídla dverí 
 
 
 
 

(51) F03B 3/00 
(11) 7229 
(21) 70-2014 
(22) 29.5.2014 
(73) STM POWER a.s., Dubnica nad Váhom, SK; 
(54) Tvar rozvádzacích a obežných lopatiek vodnej 

turbíny 
 
 

(51) F16B 31/00, F16B 35/00, F16B 7/00 
(11) 7111 
(21) 64-2014 
(22) 15.5.2014 
(73) Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Tr-

nave, STU Bratislava, Trnava, SK; 
(54) Segmentová flexibilná skrutka s napínacou ma-

ticou 
 
 

(51) F16C 32/00 
(11) 7078 
(21) 50053-2014 
(22) 6.5.2014 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(54) Radiálne magnetické ložisko 

 
 

(51) F16F 15/00, F16C 39/00, F16C 32/00, 
 H02K 7/00 
(11) 7077 
(21) 50052-2014 
(22) 6.5.2014 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(54) Rotačný elektrodynamický stroj, najmä zotr-

vačníkový motorgenerátor na akumuláciu elek-
trickej energie 

 
 

(51) G08G 1/00 
(11) 7363 
(21) 63-2014 
(22) 15.5.2014 
(73) STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom 

v Trnave, Trnava, SK; 
(54) Systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti 

tunelov 
 
 

(51) G09F 7/00, B60Q 7/00, B60Q 1/00, G09F 21/00 
(11) 6065 
(21) 50065-2011 
(22) 3.6.2011 
(73) TriCars company, s.r.o., Pečky, CZ; 
(54) Bezpečnostný prvok, najmä pre vozidlá 
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(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A47L  9/00  6178 
A63B 71/00  7058 
B25J 13/00  7198 
B60D  1/00  6003 
B60M  3/00  7108 

B60P  3/00  7109 
B60P  3/00  7232 
C10J  3/00  7117 
C10L  5/00  7123 
E01F  8/00  7280 

E04B  1/00  6139 
E04H 12/00  7148 
E06B  3/00  7278 
F03B  3/00  7229 
F16B 31/00  7111 

F16C 32/00  7078 
F16F 15/00  7077 
G08G  1/00  7363 
G09F  7/00  6065 

 
 
 
 
 
 
PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 7308 
(21) 17-2015 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 29.3.2018 
 Dátum zápisu do registra: 24.5.2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TC2K Zmeny mien 
 
 

(11) 7933 
(21) 17-2017 
(72) Benka Miroslav, Bratislava, SK; Ouzká Zuzana, 

Ing., Bratislava, SK; Brestovský Štefan, Ing., Lip-
tovský Mikuláš, SK; 

 Dátum zápisu do registra: 4.5.2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

alebo prechode 

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

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

 
 
FG4Q Zapísané dizajny 
FG4Q Zapísané dizajny s odloženým zverejnením 
FG4Q Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia 
MA4Q Zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MA4Q Čiastočne zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MC4Q Vymazané zapísané dizajny 
MG4Q Čiastočne vymazané zapísané dizajny 
MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
PC4Q Prevody a prechody práv 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zálohy) 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (ukončenie zálohov) 
QB4Q Licenčné zmluvy registrované 
QC4Q Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
RL4Q Prepis majiteľa dizajnu (na základe rozhodnutia súdu) 
TA4Q Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4Q Opravy mien 
TC4Q Zmeny mien 
TD4Q Opravy adries 
TE4Q Zmeny adries 
TF4Q Opravy dátumov 
TG4Q Opravy zatriedenia podľa Medzinárodného triedenia dizajnov 
TH4Q Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4Q Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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FG4Q Zapísané dizajny 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
28512 09/05.08 
28513 10/04.01 
28514 19/08.03 

28515 09/09.00 
28516 12/13.01 
28517 11/05.02 

28518 09/05.08 
28519 02/02.03 
28520 21/01.12 

28521 03/99.00 

 
 

 11 (51) 02/02.03, 02/03.00 
(11) 28519 
(15) 22.5.2018 
(18) 17.12.2022 
(21) 144-2017 
(22) 17.12.2017 
(72) Pačindová Zuzana, PaedDr., Tomášov, SK; 
(73) ZUPPA design s.r.o., Tomášov, SK; 
(54) Detská konfekcia 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako detská konfekcia. 
(28) 6 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

 

  
1.4 

 

  
2.1 
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2.2 

  
3.1 

  
3.2 

  
3.3 

  
4.1 

  
4.2 

  
4.3 

  
4.4 

  
5.1 
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5.2 

 

  
5.3 

 

  
5.4 

 

  
6.1 

  
6.2 

  
6.3 

  
6.4 

  
6.5 
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 11 (51) 03/99.00 
(11) 28521 
(15) 22.5.2018 
(18) 26.1.2023 
(21) 3-2018 
(22) 26.1.2018 
(72) Nogová Eva, Žilina, SK; Marčanová Anna, Ky-

sucké Nové Mesto, SK; 
(73) Nogová Eva, Žilina, SK; 
(54) Ergonomický detsky nosič 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako ergonomický detský nosič. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

 
 

 11 (51) 09/05.08 
(11) 28512 
(15) 25.4.2018 
(18) 7.9.2022 
(21) 110-2017 
(22) 7.9.2017 
(72) nezverejnený, SK; 
(73) PROFIDIET, s.r.o., Bratislava, SK; 
(74) HMG LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Balenie PROFIDIET 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je bale-

nie - krabička - na uloženie produktov pre diétne 
prípravky a iné potravinové a výživové doplnky. 

(28) 3 
 
 



110 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2018 - SK (zapísané dizajny)  
 

(55) 
 

 
1.1 

 

 
2.1 

 

 
3.1 

 
 

 11 (51) 09/05.08 
(11) 28518 
(15) 17.5.2018 
(18) 31.1.2023 
(21) 5-2018 
(22) 31.1.2018 
(72) Rybár Tomáš, Bratislava, SK; 
(73) RAJO a.s., Bratislava, SK; 
(74) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, 

SK; 

(54) Obal na potraviny 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je obal na 

potraviny. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 
 

 11 (51) 09/09.00 
(11) 28515 
(15) 25.4.2018 
(18) 6.7.2022 
(21) 77-2017 
(22) 6.7.2017 
(72) Horban Marko, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(73) Horban Marko, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(54) Kartónový odpadový kôš/nádoba na papiero-

vý alebo plastový odpad 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je od-

padkový kôš (nádoba) určený na papierový alebo 
plastový odpad. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

 

  
1.3 

 

  
1.4 

  
1.5 

 

  
1.6 

 

  
1.7 

 
 

 11 (51) 10/04.01, 10/07.03 
(11) 28513 
(15) 25.4.2018 
(18) 8.12.2022 
(21) 141-2017 
(22) 8.12.2017 
(72) Donoval Martin, Ing., PhD., Braislava, SK; Ja-

gelka Martin, Ing., PhD., Šúrovce, SK; Horínek 
František, Ing., Bratislava, SK; Mičjan Michal, Ing., 
Nová Dubnica, SK; Kuzma Anton, Ing., PhD., Bra-
tislava, SK; Daříček Martin, Ing., PhD., Bratislava, 
SK; 

(73) NanoDesign, s. r. o., Bratislava, SK; POWER-
TEC s.r.o., Bratislava, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
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(54) Puzdro parkovacieho senzora 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok podľa dizajnu, v ktorom je stelesnené 

tvarové riešenie puzdra parkovacieho senzora, je 
určený na detekciu dopravných prostriedkov na 
parkovacích plochách. 

(28) 3 
(55) 

  
1.1 

 

  
2.1 

 

  
3.1 

  
3.2 

 
 

 11 (51) 11/05.02 
(11) 28517 
(15) 17.5.2018 
(18) 26.1.2023 
(21) 4-2018 
(22) 26.1.2018 
(72) Homolová Eva, Selce, SK; 
(73) Homolová Eva, Selce, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Maľované vajíčko 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, predsta-

vuje maľované vajíčko. 
(28) 8 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 
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2.1 

 

  
2.2 

 

  
3.1 

 

  
3.2 

  
4.1 

 

  
4.2 

 

  
5.1 

 

  
5.2 
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6.1 

 

  
6.2 

 

  
7.1 

 

  
7.2 

  
8.1 

 

  
8.2 

 
 

 11 (51) 12/13.01 
(11) 28516 
(15) 17.5.2018 
(18) 15.12.2022 
(21) 143-2017 
(22) 15.12.2017 
(72) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(73) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(54) Skelet kabíny nakladača 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je skelet 

kabíny nakladača používaného hlavne v šmykom 
riadených nakladačoch. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

  
1.3 

  
1.4 

 
 
 
 
 
 

 11 (51) 19/08.03, 32/00.00 
(11) 28514 
(15) 25.4.2018 
(18) 11.12.2022 
(21) 142-2017 
(22) 11.12.2017 
(72) Nešporová Ingrid, Mgr., Bratislava, SK; 
(73) L E H O R, spol. s r.o., Bratislava, SK; 
(74) WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 

S.R.O., Banská Bystrica, SK; 
(54) Grafické spracovanie potlače fólií alebo po-

vrchovej úpravy sklenených fliaš 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je 2D 

grafika, v špecifickom grafickom a dizajnovom 
spracovaní so špecifickými farbami, ktorá je pri-
márne určená na použitie na potlači fólií univerzál-
ne aplikovateľných na rôzne typy sklenených fliaš 
alebo povrchovej úprave rôznych typov sklene-
ných fliaš formou priameho nanesenia na povrch 
fľaše. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 
 

 11 (51) 21/01.12 
(11) 28520 
(15) 22.5.2018 
(18) 11.1.2023 
(21) 2-2018 
(22) 11.1.2018 
(72) Komloš Pavol, Ing., Košice, SK; 
(73) KON TIKI, a.s., Košice, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Ovládače k herným konzolám 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkami, v ktorých je dizajn stelesnený, sú 

ovládače k herným konzolám, určené ako elek-
tronické zariadenie na hranie počítačových hier. 

(28) 5 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

 

  
2.1 

 

  
2.2 

 

  
3.1 

  
3.2 

 

  
4.1 

 

  
4.2 

 

  
5.1 
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5.2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
02/02.03  28519 
03/99.00  28521 
09/05.08  28512 

09/05.08  28518 
09/09.00  28515 
10/04.01  28513 

11/05.02  28517 
12/13.01  28516 
19/08.03  28514 

21/01.12  28520 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) (11) (58) (11) (58) (11) (58) 
 
26627 20.09.2017 
26628 20.09.2017 

26659 19.09.2017 
27880 30.09.2017 

27884 17.09.2017 
27885 17.09.2017 

27907 04.09.2017 
27915 28.09.2017 

 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
26722 25/01.01 
26798 09/01.01 

26841 24/01.06 
26869 24/01.06 

27480 01/01.01 
27963 09/03.01 

28054 09/05.03 

 
 

8 (51) 01/01.01 
(11) 27480 
(15) 12.9.2008 
(18) 30.4.2023 
(21) 26-2008 
(22) 30.4.2008 
(73) framipek s.r.o., Šenkvice, SK; 
(54) Pekárske výrobky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je alebo bude dizajn stelesne-

ný, je pekársky výrobok, predovšetkým ploché 
pečivo rôznych tvarov, ktoré pozostáva z jednej 
časti alebo je rozdelené na dve priľahlé časti. 

 
 

8 (51) 09/01.01 
(11) 26798 
(15) 16.1.2004 
(18) 9.4.2023 
(21) 54-2003 
(22) 9.4.2003 
(73) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris, FR;  
(54) Fľaša 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo 

na ktorom bude aplikovaný, je určený ako fľaša 
na potravinárske výrobky. 

 
 

9 (51) 09/03.01, 09/05.08 
(11) 27963 
(15) 30.7.2013 
(18) 8.4.2023 
(21) 5001-2013 
(22) 8.4.2013 
(73) PROFIDIET, s.r.o., Bratislava, SK;  
(54) Škatuľa 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, predsta-

vuje balenie - škatuľku na uloženie produktov - 
pre diétne prípravky a iné potravinové a výživo-
vé doplnky. 

 
 
 
 

9 (51) 09/05.03 
(11) 28054 
(15) 22.5.2014 
(18) 27.5.2023 
(21) 5008-2013 
(22) 27.5.2013 
(73) VITANA, a. s., Byšice, CZ; 
(54) Vrecúško v tvare pyramídky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na 

ktorom bude aplikovaný, sú vrecúška v tvare py-
ramídky, určené predovšetkým ako obal na pot-
raviny a/alebo korenie. 

 
 

8 (51) 24/01.06 
(11) 26841 
(15) 16.3.2004 
(18) 20.5.2023 
(21) 91-2003 
(22) 20.5.2003 
(73) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO, Asnieres, FR; 
(54) Jednorazová nádobka pre prístroj na hemo-

stázu 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo 

na ktorom bude aplikovaný, je určený ako jedno-
razová nádobka pre prístroj na hemostázu. 

 
 

8 (51) 24/01.06 
(11) 26869 
(15) 5.4.2004 
(18) 20.5.2023 
(21) 90-2003 
(22) 20.5.2003 
(73) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO, Asnieres, FR; 
(54) Jednorazový súbor nádobiek pre prístroj na 

hemostázu 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo 

na ktorom bude aplikovaný, je určený ako jedno-
razový súbor nádobiek pre prístroj na hemostázu. 
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7 (51) 25/01.01 
(11) 26722 
(15) 16.9.2003 
(18) 2.5.2023 
(21) 73-2003 
(22) 2.5.2003 
(73) Ziegelwerk EDER GmbH & Co. KG, Peuerbach-

-Bruck, AT;  
(54) Priečne dierovaná tehla 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako stavebný materiál. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
01/01.01  27480 
09/01.01  26798 

09/03.01  27963 
09/05.03  28054 

24/01.06  26841 
24/01.06  26869 

25/01.01  26722 
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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) 
 
2681-2016 
2682-2016 
2683-2016 
5446-2016 
5449-2016 
      4-2017 
  580-2017 
1475-2017 
1518-2017 
1617-2017 
1754-2017 
1824-2017 
1937-2017 
1938-2017 
1971-2017 
2159-2017 
2191-2017 
2212-2017 
2216-2017 
2301-2017 
2331-2017 
2361-2017 
2365-2017 
2379-2017 
2383-2017 
2384-2017 
2440-2017 
2483-2017 
2487-2017 
2494-2017 
2578-2017 
2614-2017 
2651-2017 
2652-2017 
2814-2017 
2870-2017 
2936-2017 
2958-2017 
3019-2017 
3020-2017 
    18-2018 
    36-2018 
    41-2018 
    92-2018 
    93-2018 
    94-2018 

  95-2018 
  96-2018 
  97-2018 
  99-2018 
100-2018 
107-2018 
137-2018 
138-2018 
139-2018 
141-2018 
142-2018 
143-2018 
152-2018 
153-2018 
156-2018 
160-2018 
216-2018 
246-2018 
271-2018 
272-2018 
273-2018 
275-2018 
278-2018 
311-2018 
314-2018 
316-2018 
319-2018 
332-2018 
335-2018 
336-2018 
338-2018 
340-2018 
341-2018 
342-2018 
345-2018 
347-2018 
353-2018 
354-2018 
359-2018 
369-2018 
376-2018 
378-2018 
379-2018 
396-2018 
398-2018 
406-2018 

408-2018 
413-2018 
415-2018 
418-2018 
419-2018 
431-2018 
432-2018 
433-2018 
434-2018 
436-2018 
437-2018 
438-2018 
458-2018 
468-2018 
471-2018 
474-2018 
479-2018 
486-2018 
487-2018 
489-2018 
492-2018 
495-2018 
499-2018 
502-2018 
504-2018 
511-2018 
512-2018 
513-2018 
514-2018 
515-2018 
517-2018 
521-2018 
523-2018 
528-2018 
530-2018 
534-2018 
535-2018 
537-2018 
539-2018 
541-2018 
556-2018 
559-2018 
561-2018 
564-2018 
565-2018 
566-2018 

568-2018 
569-2018 
570-2018 
571-2018 
574-2018 
575-2018 
576-2018 
577-2018 
581-2018 
582-2018 
583-2018 
584-2018 
585-2018 
586-2018 
588-2018 
598-2018 
599-2018 
611-2018 
616-2018 
618-2018 
622-2018 
623-2018 
624-2018 
625-2018 
628-2018 
631-2018 
633-2018 
634-2018 
636-2018 
637-2018 
638-2018 
639-2018 
640-2018 
645-2018 
646-2018 
648-2018 
650-2018 
816-2018 
817-2018 
818-2018 
839-2018 
862-2018 
864-2018 
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(210) 2681-2016 
(220) 23.12.2016 

 10 (511) 31, 32, 33, 39 
(511) 31 - Čerstvé bobuľové ovocie; čerstvé ovocie; 

ovocné aranžmány, nie na priamu konzumáciu; 
sadenice. 
32 - Nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické 
aperitívy; ovocné džúsy; príchute na výrobu ná-
pojov; sirupy na výrobu nápojov; limonády; muš-
ty; sirupy na výrobu limonád; nealkoholické ná-
poje; ovocné nektáre; kvas (nealkoholický na-
poj); mixované ovocné nápoje; pivové koktaily. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia. 
39 - Balenie tovarov; balenie ovocia; balenie ze-
leniny; dovoz, doprava; doručovanie tovarov; 
skladovanie; balenie darčekov; skladovanie tova-
rov (úschova); informácie o skladovaní. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, biela, zelená 
(731) BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162, 

900 42 Dunajská Lužná, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2682-2016 
(220) 23.12.2016 

 10 (511) 31, 32, 33, 39 
(511) 31 - Čerstvé bobuľové ovocie; čerstvé citróny; 

čerstvé ovocie; borievky (plody); čerstvé hrozno; 
ovocné aranžmány, nie na priamu konzumáciu; 
citrusové ovocie; škrupinové ovocie; mandle 
(ovocie); stromy; kríky; sadenice; čerstvé gaštany; 
čerstvé lieskové orechy; nečistené kakaové bôby. 
32 - Nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické 
aperitívy; ovocné džúsy; príchute na výrobu ná-
pojov; sirupy na výrobu nápojov; limonády; muš-
ty; sirupy na výrobu limonád; hroznový mušt 
(nekvasený); nealkoholické nápoje; ovocné ne-
ktáre; kvas (nealkoholický napoj); nealkoholický 
jablkový mušt; mixované ovocné nápoje; pivové 
koktaily. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia. 
39 - Balenie tovarov; balenie ovocia; balenie ze-
leniny; dovoz, doprava; doručovanie tovarov; 
skladovanie; balenie darčekov; skladovanie tova-
rov (úschova); informácie o skladovaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, biela 
(731) BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162, 

900 42 Dunajská Lužná, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2683-2016 
(220) 23.12.2016 

 10 (511) 31, 32, 33, 39 
(511) 31 - Čerstvé ovocie; ovocné aranžmány, nie na 

priamu konzumáciu; sadenice; stromy; kríky. 
32 - Nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické 
aperitívy; nealkoholický jablkový mušt; ovocné 
džúsy; príchute na výrobu nápojov; sirupy na vý-
robu nápojov; limonády; mušty; sirupy na výrobu 
limonád; nealkoholické nápoje; ovocné nektáre; 
kvas (nealkoholický napoj); mixované ovocné 
nápoje; pivové koktaily. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia. 
39 - Balenie tovarov; balenie ovocia; balenie ze-
leniny; dovoz, doprava; doručovanie tovarov; 
skladovanie; balenie darčekov; skladovanie tova-
rov (úschova); informácie o skladovaní. 

(540) 

  
 

(591) zelená, čierna, biela, červená 
(731) BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162, 

900 42 Dunajská Lužná, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 5446-2016 
(220) 11.11.2016 

 10 (511) 19 
(511) 19 - Dlažby (nekovové). 

(540) UNIVERZÁL 
(731) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5449-2016 
(220) 11.11.2016 

 10 (511) 19 
(511) 19 - Dlažby (nekovové). 

(540) KLASIKO 
(731) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 4-2017 
(220) 4.1.2017 

 11 (511) 35, 37 
(511) 35 - Maloobchodné služby s propán-butánom na 

čerpacích staniciach a vo fľašiach, s LPG sply-
ňovacími zariadeniami do motorových vozidiel; 
reklama; obchodné sprostredkovateľské služby. 
37 - Inštalácia LPG splyňovacích zariadení do 
motorových vozidiel; opravy a údržba LPG sply-
ňovacích zariadení motorových vozidiel. 

(540) VIVAGAS 
(731) CASSOVIA LAND, s.r.o., Pri prachárni 5, 040 11 

Košice, SK; 
 
 

(210) 580-2017 
(220) 13.3.2017 

 11 (511) 16, 25, 35, 41 
(511) 16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkova-

če lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky 
(s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adre-
sy; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; frankovacie stroje na 
kancelárske použitie; kancelárske štipce; spony 
na perá; zošívačky (kancelárske potreby); albu-
my; obrazy; tlače (rytiny); pásky (prstence) na ciga-
ry; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj 
neelektrické); knižné zarážky; opierky na ruky pre 
maliarov; vodové farby (akvarely); architektonické 
modely; spisové obaly (papiernický tovar); bridli-
cové tabuľky; bridlice (na kreslenie); strieborný pa-
pier; modelovacia hlina; aritmetické tabuľky; rytiny; 
umelecké litografie; obrazy (maľby) zarámované 
alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; 
atlasy; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); gumené 
pásky na kancelárske použitie; podložky pod pivové 
poháre; lístky; biologické vzorky na mikroskopické 
pozorovanie (učebné pomôcky); tlačiarenské štoč-
ky; skicáre; útržkové bloky; cievky s páskami do pí-
sacích strojov; držiaky na písacie potreby; brožúry; 
výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky 
(kancelárske potreby); maliarske štetce; pijavý pa-
pier; pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie po-
dušky; pečatné vosky; kancelárske pečatné stroje; 
materiály na pečatenie; zošity; zásuvky na rozdeľo-
vanie a počítanie mincí; vzory na kopírovanie; prie- 
 

 svitný papier (pauzovací); pauzovacie plátno; ná-
prstky na ochranu pred zranením; typy, tlačové 
písmo; kopírovací uhľový papier; papier do zázna-
mových zariadení; poznámkové zošity; rysovacie 
uholníky, príložníky; mapy; vyučovacie pomôcky 
okrem prístrojov a zariadení; kartotékové lístky; 
hárky papiera; kartón; lepenka; lepenkové škatule 
na klobúky; dierovacie karty do žakárových strojov; 
tuby z kartónu; katalógy; kovové príchytky na kar-
totečné lístky; spevníky; sádzacie rámy (polygrafia); 
obaly na doklady; maliarske stojany; číslice (tlačia-
renské typy); tuš; chromolitografy (polygrafia); mo-
delovacie vosky okrem dentálnych; zoraďovače 
(kancelárske potreby); kancelárske dierkovače; toa-
letný papier; knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské 
typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské ty-
py); tlačiarenské ručné sádzadlá; zásuvky na spisy; 
papierové kornúty; korekčné laky (kancelárske po-
treby); korekčné tuše (heliografia); tuhy do ceruziek 
(náplne); histologické rezy (učebné pomôcky); ry-
sovacie krividlá; obaly (papiernický tovar); krieda 
na písanie; litografická krieda; krajčírska krieda; dr-
žiaky na kriedu; násady na ceruzky; mechanické ce-
ruzky; papierové obaly na mliečne výrobky; kance-
lárske štipce; valce do písacích strojov; obtlačky; 
grafické vzory (tlačoviny); mramorovacie hrebene 
(pomôcky pre výtvarníkov); rysovacie dosky; ryso-
vacie potreby; rysovacie nástroje; diagramy; obálky 
(papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; leptané 
štočky; baliaci papier; hroty pier; písacie stroje 
(elektrické aj neelektrické); puzdrá na perá, pereční-
ky; hroty písacích pier zo zlata; pomôcky na vyma-
závanie; písacie potreby; emblémy (papierové peča-
te); šablóny na vymazávanie; gumy na gumovanie; 
papier do elektrokardiografov; dierovačky (kance-
lárske potreby); atramenty; farbiace pásky; kalamá-
re; kancelárske obálkovacie stroje; fotografie (tlačo-
viny); pijaky; pečiatky; knihárske textílie; rysovacie 
súpravy; účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papie-
rovej drviny; filtračný papier; filtračné materiály 
(papier); tlačivá (formuláre); kancelárske potreby 
okrem nábytku; uhoľ na umelecké kreslenie; šabló-
ny (kancelárske potreby); tlačiarenské sadzobnice; 
galvanotypy (polygrafia); geografické mapy; zem-
ské glóbusy; misky na vodové farby pre umelcov; 
grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; škrabky 
na kancelárske použitie; rytecké dosky; hektografy; 
časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá (kancelár-
ske potreby); pohľadnice; tlačoviny; ručné etiketo-
vacie prístroje; podklady na tlačenie, nie textilné; 
prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); tlačené 
publikácie; príručky; listový papier; ťažidlo na pa-
piere; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; 
rysovacie perá; stolové prestieranie z papiera; lito-
grafie; litografické dosky; brožované knihy; svietivý 
papier; papierová drvina; paragóny; značkovacia 
krieda; modelovacie plastové hmoty; modelovacie 
hmoty; modelovacie pasty; papierové vreckovky; 
farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; papie-
rové obrusy; školské tabule; kancelárske sponky; 
paginovačky; olejotlače; záložky do kníh; papiero-
vé pečate; palety pre maliarov; pantografy (ryso-
vacie potreby); papiernický tovar; pergamenový 
papier; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šab-
lóny; maliarske valčeky pre domácnosť; maliar-
ske plátna; škatule s farbami (školské pomôcky); 
baliace plastové fólie; zariadenia na paspartova-
nie fotografií; stojany na fotografie; zinkografic- 
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 ké štočky; nákresy; dosky na spisy; plniace perá; 
šablóny na kreslenie a maľovanie; rozmnožova-
cie blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; 
rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pás-
ky a štítky na zaznamenávanie počítačových 
programov; prospekty; papier na rádiogramy; ry-
sovacie pravítka; tlačové reglety; knihárske pot-
reby; knihárske plátno; knihárske nite; farbiace 
plátna do kopírovacích strojov; perá (kancelárske 
potreby); časopisy (periodiká); papierové pásky; 
pásky do písacích strojov; papierové alebo plas-
tové vrecká a tašky na balenie; podušky na pe-
čiatky; školské potreby (papiernický tovar); zá-
ložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; mastenec 
(krajčírska krieda); guľôčky do guľôčkových 
pier; papierové podložky na stôl (anglické pre-
stieranie); podložky na písanie; klávesy písacích 
strojov; stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; 
poštové známky; stojany na pečiatky; priesvitky 
(papiernický tovar); etiketovacie kliešte; glutín 
(kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domác-
nosť); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použi-
tie alebo pre domácnosť; adresné štítky do adre-
sovacích strojov; ročenky; kalendáre; škrobové 
lepidlá pre domácnosť a na kancelárske použitie; 
štetce; samolepky pre domácnosť a na kancelár-
ske použitie; gumičky (kancelárske potreby); pa-
pierové podbradníky; drevitá lepenka (papiernic-
ký tovar); drevitý papier; papierové alebo lepen-
kové krabice; stojany na perá a ceruzky; papiero-
vé alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové pod-
ložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); 
plastové bublinové fólie (na balenie); papierové zá-
stavy; skartovačky (kancelárske potreby); fólie z re-
generovanej celulózy na balenie; skrine na spisy 
(kancelárske potreby); lepidlá na kancelárske použi-
tie alebo pre domácnosť; nože na papier (kancelár-
ske potreby); papierové alebo plastové vrecká na 
odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelek-
trické); odličovacie papierové obrúsky; papierové 
servítky; papierové obrúsky (prestieranie); uholníky 
na rysovanie; príložníky na rysovanie; násadky na 
perá; písacie súpravy (papiernický tovar); kalamáre; 
obaly na súpravy písacích potrieb; grafické znaky; 
papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papiero-
vé alebo lepenkové pútače; papierové utierky; pa-
pierové utierky na tvár; papierové alebo lepenkové 
etikety; rydlá (rycie ihly); viskózové fólie na bale-
nie; lepiace gumy na kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť; pogumované plátno pre papiernictvo; 
vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre do-
mácnosť; vrecká do mikrovlnných rúr; papierové 
filtre na kávu; paletizačné plastové fólie (priľnavé, 
naťahovacie); pásky do počítačových tlačiarní; pa-
pierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky 
(papiernický tovar); knihárske stroje a prístroje 
(kancelárske potreby); komiksy; kopírovací papier 
(papiernický tovar); puzdrá na šekové knižky; atra-
mentové tyčinky; kamenné kalamáre (nádobky na 
atrament); hudobné blahoželania (pohľadnice); 
obežníky; škrobové obalové materiály; parafínový 
papier; puzdrá na pasy; kaligrafické štetce; písacie 
nástroje; papier do skríň (parfumovaný alebo nepar-
fumovaný); prístroje na tlačenie na kreditné karty, 
nie elektrické; laminovačky na dokumenty (kance-
lárske potreby); papier xuan (na čínsku kaligrafiu  
a čínske maľby); zotierače tabúľ; tabule na zapicho- 
 

 vanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; ozdobné 
papierové mašle; formy na modelovacie hliny (po-
môcky pre výtvarníkov); sponky na bankovky; ná-
kupné karty (nie na hranie); papierové alebo plasto-
vé absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; 
papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujú-
ce vlhkosť na balenie potravín; korekčné pásky 
(kancelárske pomôcky); maliarske palety; značko-
vacie perá (papiernický tovar); letáky; obálky na 
dokumenty (papiernický tovar); držiaky stránok 
otvorenej knihy; polymérová modelovacia hmota; 
pečiatky na znehodnocovanie známok; papierové 
alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmia-
ce); papierové alebo lepenkové vypchávkové mate-
riály; bankovky; značkovací kriedový sprej; tlačené 
poukážky; ryžový papier; plastové vrecká na ex-
krementy zvierat chovaných v domácnosti; japon-
ský ozdobný papier (washi); papierové obrusy (be-
húne); tlačené partitúry; papierové stolové vlajky; 
papierové trojcípe vlajočky. 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre 
motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kú-
panie; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné 
časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdo-
ba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; špič-
ky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bie-
lizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); 
pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; prilie-
havé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); 
spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové 
kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; 
župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; 
pánske podväzky; podväzky; podväzky na panču-
chy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; nápr-
senky; košele s krátkym rukávom; odevy; obleče-
nie; klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na 
obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; 
pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžova-
nie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcu-
júca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (ode-
vy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti 
chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; 
gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklis-
tické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové 
podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; pleteni-
ny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; ko-
žušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre 
(klobúky); gabardénové plášte; korzety (spodná bie-
lizeň); šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na 
gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); 
gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; 
legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre 
bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety 
(časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti 
kňazského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hla-
vy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážo-
vé oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; 
pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; 
podprsenky; zvrchníky; podpätky na obuv; tógy; 
lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; bun-
dy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiap-
ky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; 
podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; 
topánky; podpätky; topánky na šport; nánožníky, 
nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; 
športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé 
krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska  
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obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná 
bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy  
z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné 
kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod 
krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; 
opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vrec-
kovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); 
masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy 
(veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; le-
gínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske 
nohavičky; športové tielka; „valenky“ (ruské plstené 
čižmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky; 
ponožky pohlcujúce pot; kadernícke pláštenky; úbo-
ry na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbo-
ry); kimoná. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskyto-
vanie obchodných alebo podnikateľských informá-
cií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom a vývozom; komerčné informačné kancelá-
rie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných 
oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkova-
teľne práce; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zos-
tavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podni-
kové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organi-
zovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne po-
radenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písa-
nie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; rozmnožova-
nie dokumentov; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné po-
sudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; 
obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydá-
vanie reklamných textov; reklama; rozhlasová re-
klama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); stenogra-
fické služby; televízna reklama; prepisovanie správ 
(kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklam-
né agentúry; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na re-
klamné účely a podporu predaja; marketingový 
prieskum; správa počítačových súborov; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej 
mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; služby poskytované pri premiestňo-
vaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpo-
ra predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vy-
pracovávanie daňových priznaní; odkazovacie tele-
fónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
spracovanie textov; služby predplácania novín a ča-
sopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné 
služby; administratívna správa hotelov; odborné ob-
chodné riadenie umeleckých činností; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných veľtrhov; prenájom fo-
tokopírovacích strojov; on line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre 
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podni-
ky); vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času  
 

v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstriž-
kové služby); prenájom predajných automatov; vý-
ber zamestnancov pomocou psychologických tes-
tov; služby porovnávania cien; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; pred-
platné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); 
administratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); fakturácie; písanie reklamných tex-
tov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; orga-
nizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; 
tvorba reklamných filmov; obchodný manažment 
pre športovcov; marketing; telemarketingové služ-
by; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby  
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníc-
kymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; prená-
jom predajných stánkov; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií; op-
timalizácia internetových vyhľadávačov na podporu 
predaja; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; platené reklamné služby typu „klikni 
sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; ob-
chodný manažment pre poskytovateľov služieb na 
voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchod-
ných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údrž-
ba údajov v počítačových databázach; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navr-
hovanie reklamných materiálov; externé administra-
tívne riadenie podnikov; podávanie daňových pri-
znaní; podnikové riadenie refundovaných progra-
mov (pre tretie osoby); prenájom bilbordov; písanie 
životopisov (pre tretie osoby); indexovanie webo-
vých stránok na obchodné alebo reklamné účely; 
správa programov pre pravidelných cestujúcich  
v leteckej doprave; plánovanie stretnutí (kancelár-
ske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske prá-
ce); správa spotrebiteľských vernostných progra-
mov; písanie textov scenárov na reklamné účely; 
záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktuali-
zácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; obchodné sprostredkovateľské služby v ob-
lasti priraďovania potenciálnych súkromných inves-
torov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; 
výroba telešopingových programov; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); doho-
dovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
41 - akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zába-
va; drezúra zvierat; prenájom kinematografických 
prístrojov; služby estrádnych umelcov; filmové štú-
diá; cirkusové predstavenia; organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné 
vzdelávacie kurzy; telesná výchova; prenájom de-
korácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na 
oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; vydávanie 
textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdeláva-
nie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; 
požičiavanie kinematografických filmov; produkcia 
filmov (nie reklamných); gymnastický výcvik; po-
žičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiava-
nie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba  
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rozhlasových a televíznych programov; varietné 
predstavenia; služby orchestrov; divadelné predsta-
venia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
televízna zábava; prenájom divadelných kulís; zoo-
logické záhrady (služby); poskytovanie športovísk; 
pózovanie modelov výtvarným umelcom; služby 
pojazdných knižníc; služby kasín (hazardné hry); 
výchovnozábavné klubové služby; organizovanie  
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskoté-
ky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; 
skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); in-
formácie o možnostiach zábavy; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry 
(herne); poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytova-
né prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie 
živých vystúpení; premietanie kinematografických 
filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie 
športových súťaží; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí 
(prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); 
informácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie 
potápačského výstroja; požičiavanie športového vý-
stroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom 
štadiónov; prenájom videorekordérov; požičiavanie 
videopások; organizovanie a vedenie seminárov; tá-
bory na športové sústredenia; organizovanie a vede-
nie sympózií; meranie času na športových poduja-
tiach; internátne školy; organizovanie a vedenie tvo-
rivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; po-
stsynchronizácia, dabing; náboženská výchova; or-
ganizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizo-
vanie predstavení (manažérske služby); herne s hra-
cími automatmi (služby); požičiavanie audioprístro-
jov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadel-
ných sál a televíznych štúdií; prenájom tenisových 
kurtov; požičiavanie videokamier; písanie textov 
scenárov nie na reklamné účely; strihanie videopá-
sok; online vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); titulkovanie; on line poskytovanie počíta-
čových hier (z počítačových sietí); karaoke služby; 
hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zábava); 
online poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); fotografické reportáže; foto-
grafovanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v ob-
lasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby; 
prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; 
nahrávanie videopások; fotografovanie na mikro-
film; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zá-
bavné podujatia; písanie textov; organizovanie a ve-
denie koncertov; kaligrafické služby; zalamovanie 
textov (nie na reklamné účely); organizovanie mód-
nych prehliadok na zábavné účely; koučovanie 
(školenie); prenájom športových plôch; služby disk-
džokejov; tlmočnícke služby; služby osobných tré-
nerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; 
odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; požičiava-
nie hračiek; prenájom vybavenia herní; školské 
služby (vzdelávanie); on line poskytovanie digitál-
nej hudby (bez možnosti kopírovania); on line po-
skytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania); individuálne vyučovanie; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; 
skladanie piesní; písanie televíznych a filmových 
scenárov (tvorba); turistické prehliadky so sprie- 
 

vodcom; vyučovanie pomocou simulátorov; posky-
tovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom 
služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytova-
nie nesťahovateľných televíznych programov pro-
stredníctvom služieb na prenos videí (na požiada-
nie); vyučovanie japonského čajového obradu sado; 
vyučovanie bojového umenia aikido; prenájom 
umeleckých diel; prenájom interiérových akvárií. 

(540) Humanisti.sk 
(731) Parada Ján, Sídlisko Poľana 851/64, 066 01 Hu-

menné 1, SK; 
 
 

(210) 1475-2017 
(220) 12.6.2017 

 11 (511) 3, 5, 30, 32, 35, 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; vý-
živové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prí-
pravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 
30 - Káva, 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; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; 
konzumný ľad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 30 a 32 toh-
to zoznamu; maloobchodné alebo veľkoobchod-
né služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 
30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) Babičkina záhrada 
(731) Babičkina záhrada s.r.o., Počašie 45, 951 41 Lu-

žianky, SK; 
 
 

(210) 1518-2017 
(220) 5.6.2017 

 11 (511) 44 
(511) 44 - Poskytovanie lekárskeho poradenstva v ob-

lasti dermatológie; estetická chirurgia; implantá-
cia vlasov; lekárske poradenské služby v oblasti 
zdravotnej starostlivosti; chirurgia; kozmetická  
a plastická chirurgia; služby kozmetických kliník 
a kliník pre plastickú chirurgiu. 

(540) Nebojte sa zmeny 
(731) NU CLINIC s.r.o., Svetlá 7, 811 02 Bratislava, 

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

SK; 
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(210) 1617-2017 
(220) 5.9.2017 

 11 (511) 35, 36, 38, 42 
(511) 35 - Obchodné poradenstvo; odborné podnikateľ-

ské poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; analýzy nákladov; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; pomoc 
pri riadení priemyselných a obchodných podni-
kov; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné 
posudky efektívnosti podnikov; komerčné infor-
mačné kancelárie; prieskum trhu; prieskum ve-
rejnej mienky; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; reklama; reklam-
né agentúry; fotokopírovacie služby; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); personálne poradenstvo; 
obchodný manažment; obchodný manažment pre 
poskytovateľov služieb na voľnej nohe; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
organizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
vydávanie reklamných textov; aktualizovanie re-
klamných materiálov; rozširovanie vzoriek tova-
rov; služby porovnávania cien; rozširovanie re-
klamných oznamov; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová 
reklama; televízna reklama; prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení; prenájom fotokopíro-
vacích strojov; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; prenájom reklamných 
materiálov; prenájom reklamných plôch. 
36 - Finančné poradenstvo; finančné analýzy; fi-
nančné informácie; finančné konzultačné služby; 
sprostredkovanie finančných služieb; informácie 
o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťov-
níctva; sprostredkovanie poistenia; poradenstvo v 
oblasti poistenia; daňové odhady (služby); fi-
nančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); kapitálové investície; 
finančný lízing; správa nájomných domov; vybe-
ranie nájomného; oceňovanie nehnuteľností; fi-
nančné odhady nehnuteľností; prenájom nehnu-
teľností; správa nehnuteľností; sprostredkovanie 
nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom kance-
lárskych priestorov. 
38 - Prenos elektronickej pošty; hlasová odkazo-
vá služba; vysielanie káblovej televízie; komuni-
kácia prostredníctvom optických sietí; komuni-
kácia mobilnými telefónmi; komunikácia pros-
tredníctvom počítačových terminálov; posielanie 
správ; posielanie telegramov; poskytovanie prie-
storu na diskusiu na internete; poskytovanie prí-
stupu do databáz; poskytovanie telekomunikač-
ného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej 
počítačovej siete; prenájom faxových prístrojov; 
prenájom modemov; prenájom prístrojov na pre-
nos správ; prenájom prístupového času do sveto-
vých počítačových sietí; prenájom telefónov; 
prenájom telekomunikačných prístrojov; prená-
jom prístrojov na prenos správ; prenos signálu 
prostredníctvom satelitu; prenos správ a obrazo- 
 

vých informácií prostredníctvom počítačov; roz-
hlasové vysielanie; služby vstupu do telekomu-
nikačných sietí (smerovanie a pripájanie); spra-
vodajské kancelárie; telefonické služby; telefo-
nická komunikácia; telegrafická komunikácia; te-
legrafné služby; informácie v oblasti telekomu-
nikácií; telekonferenčné služby; televízne vysie-
lanie; telexové služby. 
42 - Poradenstvo v oblasti počítačových progra-
mov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počí-
tačového hardvéru; počítačové programovanie; 
inštalácia počítačových programov; aktualizova-
nie počítačových programov; tvorba počítačové-
ho softvéru; tvorba webových stránok (pre tretie 
osoby); grafické dizajnérstvo; hosťovanie na po-
čítačových stránkach (webových stránkach); vý-
zdoba interiérov; poskytovanie internetových vy-
hľadávačov; návrh počítačových systémov; na-
vrhovanie obalov; obalové dizajnérstvo; obnovo-
vanie počítačových databáz; prenájom webových 
serverov; údržba počítačových programov; pre-
nájom počítačového softvéru; zhotovovanie kópií 
počítačových programov. 

(540) 

  
 

(731) daren & curtis, s.r.o, Polus Tower I, Vajnor- 
ská 100/A, 831 04 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1754-2017 
(220) 12.7.2017 

 11 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služ-

by s kávou, kávovinami, nealkoholickými a al-
koholickými nápojmi, cigaretami, cigarami, po-
travinami; zhromažďovanie rozličných výrobkov 
pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom 
umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky 
pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostred-
níctvom maloobchodných predajní, veľkoob-
chodných predajní, prostredníctvom katalógové-
ho predaja alebo elektronickými prostriedkami, 
prostredníctvom webových stránok alebo pros-
tredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce 
sa dovozom a vývozom; reklama; marketing; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádza-
nie tovaru; odborné posudky efektívnosti podni-
kov; obchodné odhady; analýzy nákladov; po-
skytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie rekla-
mných alebo náborových materiálov; obchodný 
manažment a riadenie; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; marketingové štúdie; prieskum 
trhu; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch pre zákazní-
kov; služby porovnávania cien; organizovanie 
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;  
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 podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie 
tovaru; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; obchodné rady a informácie spotre-
biteľom; reklamné činnosti; reklamné agentúry; 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; analýzy nákladov; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; profesionálne obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodný manažment  
a podnikové poradenstvo; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov; vydávanie reklamných 
alebo náborových textov; zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; služby porovnávania 
cien; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; lepe-
nie plagátov; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; fakturácie; subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); obchodná správa licencií výrob-
kov a služieb (pre tretie osoby); poskytovanie  
a sprostredkovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej po-
šty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; 
obchodné sprostredkovanie služieb. 
41 - Nočné kluby; organizovanie plesov; organi-
zovanie predstavení (manažérske služby); orga-
nizovanie živých vystúpení; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; živé predstavenia; zábava. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; rýchle občerstve-
nie (snackbary); bary (služby); reštauračné (stra-
vovacie) služby. 

(540) 

  
 

(731) Investment Project Lyra, spol. s r.o., Vysoká 2/B, 
811 06 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1824-2017 
(220) 19.7.2017 

 11 (511) 35, 37, 40 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
37 - Stavebníctvo; odstraňovanie hrdze. 
40 - Pieskovanie povrchu materiálov; bezprašné 
pieskovanie povrchu materiálov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) Čierna, biela, zelená (RGB: 173, 202, 53) 
(731) Bezprašné pieskovanie, s. r. o., Námestie Odbo-

rárov 47/1, 935 21 Tlmače, SK; 
 
 

(210) 1937-2017 
(220) 7.8.2017 

 11 (511) 25, 26, 40 
(511) 25 - Obuv; plážová obuv; rukavice; pančuchy; 

vrecká na odevy; kombinézy; goliere (časti ode-
vov); pyžamá; kožušinové kabáty; baretky; drevá-
ky; pletené šály; sandále; priliehavé čiapky; papie-
rové odevy; gabardénové plášte; čiapky; plavky 
(pánske); opasky (časti odevov); plavky; vrchné 
ošatenie; ponožky; čelenky (oblečenie); šatky, šá-
ly; pleteniny; parky (teplé krátke kabáty s kapuc-
ňou); kožušiny (oblečenie); pletené šály; šatky na 
krk; kostýmy, obleky; krátke kabátiky; odevy  
z imitácií kože; vesty; kapucne; kožené odevy; ka-
báty; opasky; tričká; plážové oblečenie; pletené 
šatky; turbany; vrecká na odevy; svetre; šály uvia-
zané pod krkom; nepremokavé odevy; pulóvre; le-
gínsy; šaty; košele; ponožky pohlcujúce pot; bun-
dy; košele s krátkym rukávom; úbory na karate; 
legíny; odevy, oblečenie; úbory na džudo; saká; 
konfekcia (odevy); pleteniny (oblečenie); kožené 
odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; pleteniny 
(oblečenie); kravaty; pončá; klobúky; nohavice; 
zástery; pokrývky hlavy; vrchné ošatenie; šatové 
sukne; manžety (časti odevov); papuče; tričká; 
nohavicové sukne; športové tielka; peleríny. 
26 - Výšivky (galantéria); ozdoby do vlasov. 
40 - Lemovanie alebo obšívanie tkanín; tlačenie 
vzorov; vodovzdorná úprava textilu; ohňovzdor-
ná úprava tkanín; ohňovzdorná úprava textilu; 
nekrčivá úprava šatstva; farbenie textílií; úprava 
textílií; úprava tkanín; farbenie tkanín; vyšívanie; 
recyklácia odpadu; úprava textilu proti zrážaniu; 
leštenie kožušín; satinovanie kožušín; farbenie ko-
žušín; zostavovanie tovarov na objednávku (pre 
tretie osoby); informácie o úprave a spracovaní 
materiálov; prešívanie (stehovanie) textílií; spra-
covanie odpadu (transformácia); úpravy a prešíva-
nie oblečenia; likvidácia odpadu; spaľovanie od-
padu; triedenie odpadu a recyklovateľného mate-
riálu. 

(540) NOSENE 
(731) NOSENE s.r.o., Stromová 54, 831 01 Bratislava, 

SK; 
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(210) 1938-2017 
(220) 7.8.2017 

 11 (511) 25, 26, 40 
(511) 25 - Obuv; plážová obuv; rukavice; pančuchy; 

vrecká na odevy; kombinézy; goliere (časti ode-
vov); pyžamá; kožušinové kabáty; baretky; drevá-
ky; pletené šály; sandále; priliehavé čiapky; papie-
rové odevy; gabardénové plášte; čiapky; plavky 
(pánske); opasky (časti odevov); plavky; vrchné 
ošatenie; ponožky; čelenky (oblečenie); šatky, šály; 
pleteniny; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); 
kožušiny (oblečenie); pletené šály; šatky na krk; 
kostýmy, obleky; krátke kabátiky; odevy z imitácií 
kože; vesty; kapucne; kožené odevy; kabáty; opa-
sky; tričká; plážové oblečenie; pletené šatky; turba-
ny; vrecká na odevy; svetre; šály uviazané pod kr-
kom; nepremokavé odevy; pulóvre; legínsy; šaty; 
košele; ponožky pohlcujúce pot; bundy; košele  
s krátkym rukávom; úbory na karate; legíny; odevy, 
oblečenie; úbory na džudo; saká; konfekcia (odevy); 
pleteniny (oblečenie); kožené odevy; sukne; obleče-
nie pre bábätká; pleteniny (oblečenie); kravaty; po-
nčá; klobúky; nohavice; zástery; pokrývky hlavy; 
vrchné ošatenie; šatové sukne; manžety (časti ode-
vov); papuče; tričká; nohavicové sukne; športové 
tielka; peleríny. 
26 - Výšivky (galantéria); ozdoby do vlasov. 
40 - Lemovanie alebo obšívanie tkanín; tlačenie 
vzorov; vodovzdorná úprava textilu; ohňovzdorná 
úprava tkanín; ohňovzdorná úprava textilu; nekrčivá 
úprava šatstva; farbenie textílií; úprava textílií; 
úprava tkanín; farbenie tkanín; vyšívanie; recyklácia 
odpadu; úprava textilu proti zrážaniu; leštenie kožu-
šín; satinovanie kožušín; farbenie kožušín; zostavo-
vanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); in-
formácie o úprave a spracovaní materiálov; prešíva-
nie (stehovanie) textílií; spracovanie odpadu (trans-
formácia); úpravy a prešívanie oblečenia; likvidá-
cia odpadu; spaľovanie odpadu; triedenie odpadu 
a recyklovateľného materiálu. 

(540) 

  
 

(731) NOSENE s.r.o., Stromová 54, 831 01 Bratislava, 
SK; 

 
 

(210) 1971-2017 
(220) 11.8.2017 

 11 (511) 3, 5, 6, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
(511) 3 - Saponáty na riad; skladaná vata na kozmetic-

ké použitie; krémy na ruky na kozmetické použi-
tie; detský zásyp (toaletný prípravok); vatové ty-
činky na kozmetické použitie; obrúsky napustené 
odličovacími prípravkami; aviváže; tekuté myd-
lo; detský olej (toaletný prípravok); detské mydlá 
(neliečivé); krém proti zapareninám na kozme-
tické použitie. 
5 - Potraviny pre dojčatá; detské hygienické 
obrúsky; jednorazové detské plienky. 
6 - Alobal (hliníková fólia). 
16 - Toaletný papier; papierové vreckovky; pa-
pierové kuchynské utierky; papier na pečenie. 
21 - Špongie pre domácnosť; štipce na bielizeň; 
špongie na umývanie; zubné kefky; rukavice pre 
domácnosť. 
 

25 - Pančuchy; ponožky; podkolienky. 
29 - Salámy, klobásy, párky; slanina; šunka; pe-
čeňová paštéta; smotana (mliečne výrobky); mlie-
ko; syry; maslo; mrazená zelenina; mrazené ze-
miakové hranolčeky; mrazené rybie plátky (filé); 
bravčová masť; paradajkový pretlak; zemiakové 
lupienky; sušené hrozienka; tvaroh; acidofilné 
mlieko; papriková termizovaná nátierka; pažítková 
termizovaná nátierka; sterilizované uhorky; sterili-
zovaný hrášok; sterilizovaná kukurica; konzer-
vovaný chren; hrášok s karotkou sterilizovaný; 
instantná cestovinová polievka hovädzia; instant-
ná cestovinová polievka kuracia; instantná cesto-
vinová polievka zeleninová; spracované mandle; 
bryndza; kyslá kapusta. 
30 - Zmrzliny; ovsené vločky; špagety; rezance; 
kečup; ocot; cukor; čokoládové trubičky; slané 
tyčinky; kukuričné chrumky; paprika (koreniny), 
čierne korenie; nové korenie; rasca (korenie); 
majorán (korenie); bobkový list (korenie); rasca 
(korenie); škorica (korenina); klinčeky (korenie); 
škoricové mušličky (obilninový výrobok; šunko-
vá pizza; salámová pizza; šunkovo-šampiňónová 
pizza; ryža; penové banánové želé v čokoládovej 
poleve (cukrovinky); okrúhle piškóty; piškóty dl-
hé; oblátky s lieskovou náplňou v mliečnej pole-
ve; polomáčaná oblátka s arašidovou náplňou; 
oblátky s lieskovoorieškovou náplňou; perník pl-
nený máčaný slivkový; perník plnený máčaný 
marhuľový; čierny čaj; zelený čaj s príchuťou 
broskyňa; ovocný čaj s príchuťou lesná zmes; 
korenie na grilovanie; gulášové korenie; korenie 
na kura; korenie na ryby; med; arašidové chrum-
ky; pudingy; ľadový čaj; kakaový nanuk v kaka-
ovej poleve; vanilkový nanuk v kakaovej poleve; 
palacinky; dezertné piškóty s príchuťou lesných 
jahôd; dezertné piškóty s príchuťou marhúľ; per-
ník plnený máčaný jahodový; cappuccino; horčica; 
lístkové cesto; majonézy; müsli tyčinka marhuľo-
vá; müsli tyčinka lesná zmes; kukuričné vločky. 
31 - Krmivo pre psov; krmivo pre mačky; čerstvá 
šošovica; čerstvá fazuľa. 
32 - Sirupy; pramenitá voda sýtená (nápoje); pra-
menitá voda jemne sýtená (nápoje); limonáda  
s príchuťou cola s kofeínom; limonáda a s poma-
rančovou príchuťou; limonáda s citrónovou prí-
chuťou; multivitamínový nealkoholický nápoj; 
pomarančový nealkoholický nápoj; jablkový džús; 
pomarančový džús; džús z čiernych ríbezlí; hroz-
nový nealkoholický nápoj; citronáda; tablety na 
prípravu šumivých nápojov; paradajkový džús (ná-
poj). 
33 - Vodka; borovička; tuzemská liehovina. 
34 - Zápalky. 
35 - Reklama. 

(540) COOP Jednota Najlepšie 
 domáce potraviny na každý 
 deň ! 
(731) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, 

Bajkalská 25, 821 07 Bratislava, SK; 
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(210) 2159-2017 
(220) 11.9.2017 

 11 (511) 16, 25, 35, 37, 41, 42, 45 
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera alebo le-

penky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; knihy; záložky do kníh; brožúry; časo-
pisy; periodiká; tlačivá (formuláre); tlačoviny; 
ročenky; katalógy; kalendáre; diáre (papiernický 
tovar); poznámkové zošity; príručky; prospekty; 
noviny; obežníky; tlačené publikácie; papierové 
zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiat-
ky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; pa-
piernický tovar; obálky (papiernický tovar); oba-
ly (papiernický tovar); papierové nálepky; papie-
rové alebo lepenkové etikety; kancelárske potre-
by  okrem nábytku; perá (kancelárske potreby); 
poštové známky; adresné štítky do adresovacích 
strojov; kancelársky papier; listový papier; kopí-
rovací papier (papiernický tovar); pergamenový 
papier; papierové pásky; baliaci papier; albumy; 
atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; foto-
grafie; grafické reprodukcie; rytiny; plastové 
bublinové fólie na balenie; tlačivá na zmluvy  
a podania; paragóny; lepiace štítky; lepidlá na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepia-
ce pásky na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosti; spisové obaly (papiernický tovar); sto-
lové prestieranie z papiera; papierové servítky; 
papierové utierky; papierové alebo plastová 
vrecká na balenie; krajčírske strihy. 
25 - Odevy; oblečenie; spodná bielizeň; opasky 
(časti odevov); nohavice; cylindre (klobúky); če-
lenky (oblečenie); čiapky; klobúky; šilty (po-
krývky hlavy); konfekcia (odevy); obleky; koše-
le; kožušiny (oblečenie); kravaty; manžety (časti 
odevov); náprsenky; pančuchy; plášte (odevy); 
ponožky; rukavice; saká; šály, šatky; šerpy; trič-
ká; vesty (oblečenie); uniformy; vrchné ošatenie; 
zástery; závoje; zvrchníky; župany; papuče; celé 
topánky; pracovná obuv; sandále; kovové časti 
na obuv. 
35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations); hos-
podárske (ekonomické) predpovede; lobistické 
služby zamerané na rozvoj podnikania a obchodu; 
odborné obchodné poradenstvo; reklamné a in-
zertné služby prostredníctvom akéhokoľvek média 
i prostredníctvom telefónnej siete; dátovej siete; 
informačnej siete alebo prostredníctvom internetu; 
podpora predaja (pre tretie osoby); on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; lepenie plagá-
tov; prieskum verejnej mienky; vydávanie reklam-
ných textov; aktualizovanie reklamných materiá-
lov; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zosta-
vovanie štatistík; prehľad tlače (výstrižkové služ-
by); zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; vedenie kartoték v počítači; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; ob-
chodné sprostredkovanie tovarov; uvedených  
v triedach 16 a 25 tohto zoznamu; obchodné spro-
stredkovanie služieb uvedených v triedach 41 a 42 
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie tova-
rov; uvedených v triedach 16 a 25 tohto zoznamu 
prostredníctvom internetu; obchodné sprostred-
kovanie služieb uvedených v triedach 41 a 42 
tohto zoznamu prostredníctvom internet; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; údržba úda-
jov v počítačových databázach. 

37 - Údržba počítačového hardvéru. 
41 - Spoločenská výchova; vzdelávanie; školenia; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie seminárov; organizovanie spoločenských  
a politických zhromaždení (okrem reklamných); 
organizovanie manifestácií, mítingov a sprievo-
dov (okrem reklamných); organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
lotérií; organizovanie ankiet; organizovanie ple-
sov; organizovanie športových - súťaží; organi-
zovanie súťaží krás; organizovanie živých vystú-
pení; organizovanie a vedenie koncertov; nahrá-
vanie videopások; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vydávanie kníh; vydávanie časopi-
sov, periodík (okrem reklamných); online vydá-
vanie elektronických kníh a časopisov; informá-
cie o výchove a vzdelávaní; pedagogické infor-
mácie; poradenstvo v oblasti vzdelávania; poži-
čovne kníh (knižnice); vydávanie periodickej  
a neperiodickej tlače; digitálne spracovanie obra-
zu; tvorba rozhlasových alebo televíznych prog-
ramov; tvorba zvukových a zvukovo-obrazových 
záznamov; nahrávanie videofilmov; digitálna 
tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; on 
line poskytovanie informácií týkajúcich sa poli-
tických; kultúrnych a spoločenských podujatí 
(bez možnosti kopírovania). 
42 - Spoločenské, politické alebo politologické 
analýzy a predpovede; tvorba a udržiavanie we-
bových stránok (pre zákazníkov); poradenstvo  
v oblasti vývoja a výskumu, architektúry, urba-
nistického plánovania, expertíz, inžinierskych čin-
nosti, kontroly kvality, dizajnu, počítačových da-
tabáz, softvéru a hardvéru; tvorba softvéru; údržba 
počítačového softvéru; navrhovanie počítačového 
hardvéru; návrh počítačových systémov; aktuali-
zovanie počítačového softvéru; hosťovanie na po-
čítačových stránkach (webových stránkach). 
45 - Činnosť politických strán spočívajúca v za-
stupovaní záujmov občanov predovšetkým pred 
verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami 
(právne služby); poradenstvo v oblasti ľudských 
práv; právne poradenstvo; právny výskum. 

(540) SPOLU - OBČIANSKA 
 DEMOKRACIA 
(731) Bučko Matej, Tatranská 6398/84, 974 11 Banská 

Bystrica, SK; 
 
 

(210) 2191-2017 
(220) 13.9.2017 

 11 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 

transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovlá-
danie elektrického prúdu, prístroje na záznam, 
prenos, reprodukciu zvuku alebo obrazu; magne-
tické nosiče zvukových a obrazových záznamov; 
optické nosiče údajov; mobilné telefonické prí-
stroje a ich časti a súčasti; optické snímače zna-
kov; elektronické etikety pre tovar; čítačky čia-
rových kódov (fixné a mobilné); televízne prijí-
mače; prístroje na čistenie, plnenie a testovanie 
atramentových a tonerových kaziet; kontrolné prí-
stroje a nástroje; záchranné a vyučovacie prístroje 
a nástroje; registračné pokladnice; elektrické baté-
rie (články); detektory kovov; indukčné cievky;  
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 nabíjacie agregáty elektrických batérií; rádiolo-
gické zariadenia na priemyselné účely; slúchadlá; 
prenosné krátkovlnné vysielačky; počítačový soft-
vér (nahraté počítačové programy); magnetické 
nosiče údajov; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); elektronické knihy (sťahovateľné); nosiče 
zvukových nahrávok; počítačové operačné prog-
ramy; nahraté magnetické nosiče s audiovizuál-
nymi programami; nahraté optické nosiče s au-
diovizuálnymi programami; audiovizuálne kom-
paktné disky; DVD disky; nahraté elektronické 
nosiče údajov; kryty a puzdrá na mobilné telefó-
ny; externé pevné disky; USB kľúče; fotoaparáty 
a ich časti a súčasti; herné konzoly; ovládače 
hracích konzol; redukcie (elektrotechnika); za-
riadenia globálneho polohového systému (GPS); 
projektory a ich časti a súčasti; modemy; routery; 
autorádiá; vreckové kalkulačky; kódovacie a de-
kódovacie prístroje; identifikačné magnetické 
karty; elektronické bezpečnostné štítky; elektro-
nické dátové nosiče; vysielače elektronických 
signálov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vý-
robkami uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; 
obchodné sprostredkovateľské služby s výrobka-
mi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; predvá-
dzanie tovaru; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; organizovanie obchodných výstav; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; re-
klama; podpora predaja (pre tretie osoby); mar-
keting. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a návrhy; expertízy (inžinierske 
práce); projektovanie; grafické dizajnérstvo; prie-
myselné dizajnérstvo; tvorba webových stránok 
(pre tretie osoby); vývoj a navrhovanie multime-
diálnych aplikácií; konzultácie v oblasti grafiky  
a dizajnu; navrhovanie, vývoj a implementácia 
počítačového softvéru; požičiavanie počítačové-
ho softvéru; tvorba softvéru; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; inštalácia počítačového soft-
véru; údržba počítačového softvéru; opravy počí-
tačového softvéru; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach). 

(540) 

  
 

(731) DIREKTA GROUP s.r.o., Zenklova 2/37, 180 00 
Praha 8, Libeň, CZ; 

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

 
 

(210) 2212-2017 
(220) 18.9.2017 

 11 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Mäso; spracované mäsové výrobky; spraco-

vané ovocie, huby a zelenina; spracované orechy; 
spracované strukoviny; spracované konzumné 
semená; zemiakové lupienky; nízkotučné zemia-
kové lupienky. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; med; 
cukor; melasový sirup; ryža; tapioka; ságo; peči-
vo; cukrovinky; ovsená kaša; kukuričné vločky;  
 

obilninové vločky; müsli; oplátky; sušienky; čo-
koládové výrobky; múka; prípravky z obilnín; 
chlieb; zmrzliny; droždie, vrátane droždia na 
kysnutie; prášky do pečiva; spracované obilniny; 
spracované obilniny pripravené zo pšenice, žita, 
raže, jačmeňa, ovsa, kukurice a ryže a ochutené 
medom, kakaom, orieškami, cukrom, ovocím, 
čokoládou; spracované obilniny pripravené na 
osobnú spotrebu; raňajkové cereálie; raňajkové 
cereálie pripravené zo pšenice, žita, raže, jačme-
ňa, ovsa, kukurice a ryže a ochutené medom, ka-
kaom, orieškami, cukrom, ovocím, čokoládou; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); 
ocot; koreniny vo forme octového nálevu; kore-
nie; konzumný ľad. 
43 -  Stravovacie služby; pohostinstvá (služby); 
reštauračné (stravovacie) služby; bary (služby); 
kaviarne; vinárne (služby); prechodné ubytova-
nie; rezervácie ubytovania v penziónoch. 

(540) 

  
 

(731) Emco spol. s r. o., Türkova 2319/5b, 149 00 Pra-
ha 4 - Chodov, CZ; 

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

(210) 2216-2017 
(220) 18.9.2017 

 11 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Mäso; spracované mäsové výrobky; spraco-

vané ovocie, huby a zelenina; spracované orechy; 
spracované strukoviny; spracované konzumné 
semená; zemiakové lupienky; nízkotučné zemia-
kové lupienky. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; med; 
cukor; melasový sirup; ryža; tapioka; ságo; peči-
vo; cukrovinky; ovsená kaša; kukuričné vločky; 
obilninové vločky; müsli; oplátky; sušienky; čo-
koládové výrobky; múka; prípravky z obilnín; 
chlieb; zmrzliny; droždie, vrátane droždia na 
kysnutie; prášky do pečiva; spracované obilniny; 
spracované obilniny pripravené zo pšenice, žita, 
raže, jačmeňa, ovsa, kukurice a ryže a ochutené 
medom, kakaom, orieškami, cukrom, ovocím, 
čokoládou; spracované obilniny pripravené na 
osobnú spotrebu; raňajkové cereálie; raňajkové 
cereálie pripravené zo pšenice, žita, raže, jačme-
ňa, ovsa, kukurice a ryže a ochutené medom, ka-
kaom, orieškami, cukrom, ovocím, čokoládou; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); 
ocot; koreniny vo forme octového nálevu; kore-
nie; konzumný ľad. 
43 -  Stravovacie služby; pohostinstvá (služby); 
reštauračné (stravovacie) služby; bary (služby); 
kaviarne; vinárne (služby); prechodné ubytova-
nie; rezervácie ubytovania v penziónoch. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, béžová, červená, biela 
(731) Emco spol. s r. o., Türkova 2319/5b, 149 00 Pra-

ha 4 - Chodov, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 2301-2017 
(220) 28.9.2017 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Počítačové hry (softvér); kazety na videohry; 

počítačové programy pre hracie videoautomaty 
(softvér); nahraté magnetické nosiče so zázna-
mami zvuku a obrazu; nahraté optické nosiče 
údajov so záznamami zvuku a obrazu; hudobné 
zvukové nahrávky; nahraté magnetické nosiče 
údajov s nahrávkami hudobných vystúpení, fil-
mov, televíznych programov a videohier; nahraté 
optické nosiče údajov s nahrávkami hudobných 
vystúpení, filmov, televíznych programov a vi-
deohier; sťahovateľné zvukové súbory; sťahova-
teľné video súbory; pamäťové karty zariadení na 
videohry; softvérové programy pre hry s ručným 
LCD displejom; stiahnuteľné internetové hry 
(softvér), na použitie na mobilných telefónoch  
a na internete; sťahovateľné zvonenia do mobil-
ných telefónov; sťahovateľné šetriče obrazoviek 
pre mobilné telefóny; sťahovateľné logá pre mo-
bilné telefóny; sťahovateľné videá a filmy pre 
mobilné telefóny; podložky pod počítačové myši; 
obaly a puzdrá prispôsobené pre mobilné telefó-
ny, smartfóny a tablety; softvérové aplikácie pre 
mobilné telefóny, smartfóny, tablety a iné prí-
stroje na mobilnú komunikáciu. 
16 - Tlačoviny; fotografie; typy, tlačové písmo; 
knihy; periodiká. 
28 - Hry; hračky; stieracie žreby na lotériové hry; 
hracie karty; hracie videoautomaty; zábavné za-
riadenia prispôsobené na použitie s televíznymi 
prijímačmi a televíznymi obrazovkami; elektro-
nické zábavné prístroje na použitie s televíznymi 
zostavami alebo televíznymi prijímačmi; ovlá-
dače hračiek; ovládače na počítačové hry (džoj-
stiky). 
35 - Maloobchodné služby a online maloobchod-
né služby s počítačovými hrami (softvér), s kaze-
tami na videohry, s magnetickými nosičmi so zá-
znamami zvuku a obrazu, s optickými nosičmi so 
záznamami zvuku a obrazu, so stiahnuteľnými 
zvukovými nahrávkami, so stiahnuteľnými vi-
deonahrávkami, s pamäťovými kartami pre vi-
deohry, so softvérovými programami pre hry  
s ručnými LCD obrazovkami, so stiahnuteľnými 
internetovými hrami, so šetričmi obrazoviek,  
s logami, s videami a filmami pre mobilné tele- 
 
 

fóny, s podložkami pod počítačové myši, s obal-
mi a puzdrami pre mobilné telefóny, smartfóny  
a tablety, so softvérovými aplikáciami pre mo-
bilné telefóny, smartfóny, tablety a iné prístroje 
na mobilnú komunikáciu, s tlačovinami, s foto-
grafiami, s tlačovým písmom, s knihami a perio-
dikami, s hrami a hračkami, so stieracími žrebmi 
na lotériové hry, s hracími videoautomatmi, so 
zábavnými zariadeniami, s ovládačmi hračiek,  
s ovládačmi na počítačové hry (džojstikmi); pod-
pora predaja (pre tretie osoby); zásobovacie služ-
by pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre 
iné podniky); reklama; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); marketing; online poskytova-
nie obchodného priestoru pre nákupcov a predaj-
cov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok. 
38 - Poskytovanie prístupu k telekomunikačným 
sieťam; prenos údajov; prenos podcastov; vysie-
lanie rádiových a televíznych programov; rozhla-
sové a obrazové vysielanie prostredníctvom in-
ternetu; poskytovanie telekomunikačného prístu-
pu k filmom a televíznym programom; digitálny 
prenos videonahrávok na objednávku; elektro-
nický prenos hlasu, údajov a obrazov televíznym 
a video vysielaním; telekomunikačné služby; 
prenosu databázových informácií prostredníctvom 
telekomunikačných sietí; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; ko-
munikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; televízne vysielanie; vysielanie káblovej 
televízie; televízne vysielanie prostredníctvom 
satelitu; služby predplatného televízneho vysie-
lania; služby textových správ; služby krátkych 
textových správ (SMS); prenosu zvuku prostred-
níctvom audio vysielacích služieb; poradenstvo  
v oblasti televízneho a video vysielania; informá-
cie o televíznom a video vysielaní. 
41 - Zábava; rozhlasová zábava; televízna zába-
va; výroba zvukových nahrávok a videonahrá-
vok; výroba rozhlasových a televíznych progra-
mov; výroba kinematografických filmov; online 
poskytovanie digitálnych video alebo audio zá-
znamov ( bez možnosti kopírovania), prostred-
níctvom počítačových sietí, ako je internet; onli-
ne poskytovanie elektronických obrazových sú-
borov ( bez možnosti kopírovania) z databáz ale-
bo internetu; poskytovanie vzdelávacích služieb 
prostredníctvom televíznych programov; športo-
vé a kultúrne činnosti; tvorba rozhlasových a te-
levíznych programov; tvorba športových televíz-
nych programov; zábava formou televíznych 
hier; kompilácia a tvorba filmov; kompilácia, 
tvorba a uskutočňovanie divadelných predstave-
ní; tvorba a uskutočňovanie scénických inscená-
cií; tvorba a uskutočňovanie muzikálov; zábava 
formou zájazdových predstavení; požičiavanie 
kinematografických filmov; požičiavanie video-
pások; vydávanie kníh, novín, časopisov a iných 
periodík; požičiavanie kníh, novín, časopisov  
a iných periodík; poskytovanie online hazard-
ných hier prostredníctvom internetu; vývoj for-
mátov pre rozhlasové a televízne programy; pro-
fesionálne poradenské služby súvisiace s tvorbou 
filmových a televíznych programov; všetky vyš-
šie uvedené služby poskytované aj prostredníc-
tvom internetu, mobilných telefónnych sietí a/ale-
bo iných interaktívnych multimediálnych sietí. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, odtiene žltej, odtiene červenej a hnedej 
(731) Endemol Shine IP B.V., MediArena 1, 1114 BC 

Amsterdam-Duivendrecht, NL; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2331-2017 
(220) 3.10.2017 

 11 (511) 12 
(511) 12 - Vozidlá; motorové vozidlá; zariadenia pre 

pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode; moto-
rové pozemné vozidlá; terénne vozidlá; vozidlá 
na všetky druhy terénu; autonómne motorové vo-
zidlá bez vodiča; pretekárske automobily; reno-
vované veterány (renovované historické vozidlá); 
automobily predávané v podobe súprav (určené 
na svojpomocné zostavenie); úžitkové vozidlá; 
elektrické vozidlá; hybridné vozidlá; vojenské 
vozidlá; vozidlá používané pre pohotovostné 
služby, pátracie a záchranné služby; motory do 
pozemných vozidiel; motocyklové motory; bi-
cyklové motory; motory pretekárskych vozidiel; 
vlečné vozidlá, ťahače; opierky na ruky na se-
dadlách vozidiel; odkladacie batožinové siete na 
dopravné prostriedky; tašky, siete a priehradky v 
interiéry automobilov špeciálne upravené na vo-
zidlá; opierky hlavy na sedadlá automobilov; po-
ťahy na opierky hlavy; ochranné kryty spätných 
bočných a vnútorných zrkadiel; poťahy na sedad-
lá automobilov; poťahy na volanty vozidiel; tva-
rované plachty na vozidlá; kolesá vozidiel; disky 
kolies; kryty nábojov kolies; stredové kryty ko-
lies; kryty kolies; ozubené kolesá do pozemných 
vozidiel; spojlery na automobily; sedadlá auto-
mobilov; bezpečnostné sedadlá pre deti do auto-
mobilov; bezpečnostné pásy na sedadlá automo-
bilov; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti 
odcudzeniu vozidiel; airbagy do automobilov; 
zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vo-
zidiel; mriežky chladičov na vozidlá; čalúnenie 
automobilov; dvere vozidiel; okná vozidiel; čelné 
sklá vozidiel; strešné okná vozidiel; nárazníky 
vozidiel; konzoly tvoriace súčasť interiéru vozi-
diel a obsahujúce elektronické rozhranie; bicyk-
le; trojkolky; časti, a súčasti bicyklov; hoverbo-
ardy (zariadenia na pohyb po zemy); skútre; 
štvorkolky; motorové jednokolky; motokáry; det-
ské kombinované kočíky a hlboké kočíky a ich 
príslušenstvo; tienidlá proti slnku do automobi-
lov; nosiče batožiny na vozidlá; odkladacie bato-
žinové siete na dopravné prostriedky; nosiče bi-
cyklov na vozidlá; nosiče na surfovacie dosky na 
vozidlá; nosiče lyží na autá; protišmykové reťa-
ze; civilné dróny; vojenské dróny; vznášadlá; 
tryskové dopravné prostriedky pre vodné športy;  
 

 vozidlá na diaľkové ovládanie, nie hračky; časti  
a súčasti tovarov uvedených v triede 12 tohto zoz-
namu. 

(540) 

  
 

(731) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, CV3 4LF 
Whitley, Coventry, GB; 

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

(210) 2361-2017 
(220) 9.10.2017 

 11 (511) 3, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 25, 28, 35 
(511) 3 - Avivážne prípravky; pracie prostriedky; to-

aletné prípravky; mydlá; depilačné prípravky; 
dezodoranty (parfuméria); odfarbovače; farby na 
vlasy; kozmetické prípravky do kúpeľa; rúže; 
ústne vody (nie na lekárske použitie); laky na 
nechty; prípravky na líčenie; prípravky na vlaso-
vú onduláciu; kozmetické prípravky na mihalni-
ce; kolínske vody; farbivá na toaletné použitie; 
kozmetické prípravky; kozmetické ceruzky; koz-
metické krémy; krémy na kožu; prípravky na čis-
tenie povrchov; odličovacie prípravky; prípravky 
na čistenie zubov; prípravky na odstraňovanie 
vodného kameňa (pre domácnosť); voňavky; toa-
letné vody; predpieracie a namáčacie prípravky; 
líčidlá; čistiace prípravky; oleje na kozmetické po-
užitie; kozmetické pleťové vody; pracie prostried-
ky; šampóny; prípravky na ošetrovanie nechtov; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; prí-
pravky na holenie; kozmetické farby; antiperspi-
ranty (kozmetické výrobky); kozmetické príprav-
ky na opaľovanie; vody po holení; laky na vlasy; 
osviežovače vzduchu; umývacie prípravky na 
osobnú hygienu. 
10 - Pomôcky pri dojčení; detské fľaše; tehoten-
ské pásy; cumle pre dojčatá; uzávery na detské 
fľaše; cumle na detské fľaše. 
12 - Bezpečnostné sedadlá pre deti do automobi-
lov; detské kombinované kočíky; kryty na detské 
kombinované kočíky; striešky na detské kombi-
nované kočíky; detské hlboké kočíky; nánožníky 
k detským kombinovaným kočíkom; tašky ku 
kočíkom. 
14 - Náramky (klenotnícke výrobky); náramkové 
hodinky; remienky na náramkové hodinky; prí-
vesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotníc-
ke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); ná-
hrdelníky (klenotnícke výrobky); korálky (kle-
notnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrob-
ky); náušnice; prívesky na kľúče. 
18 - šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie 
dojčiat; tašky na nosenie detí. 
20 - Ohrádky pre dojčatá; kolísky; skrinky na 
hračky; detské vysoké stoličky; detské chodúľky; 
podložky do ohrádok pre dojčatá; nástenné pre-
baľovacie pulty; prebaľovacie podložky; nafuko-
vací nábytok; spacie podložky; textilné chrániče 
do detských postieľok; detské postieľky; novoro-
denecké koše; vankúše. 
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24 - Posteľné pokrývky; prešívané posteľné pok-
rývky; prikrývky; bytový textil; obliečky na van-
kúše; ozdobné obliečky na vankúše; dojčenské 
spacie vaky; dojčenské zavinovačky. 
25 - Čiapky; detské nohavičky (bielizeň); oble-
čenie pre bábätká; podbradníky, nie papierové; 
obuv; pančuchy; spodná bielizeň; odevy; pokrývky 
hlavy; pančuškové nohavice; konfekcia (odevy); 
pyžamá; body (spodná bielizeň). 
28 - Hojdačky; lopty na hranie; balóny na hranie; 
hojdacie kone; hračky; stavebnicové kocky (hrač-
ky); stavebnice; postieľky pre bábiky; domčeky pre 
bábiky; bábiky; detské nafukovacie bazény; odevy 
pre bábiky; kolobežky (hračky); plyšové hračky; 
bublifuky; mäkké hračky; plávacie ramenné pásy; 
plávacie kolesá; figúrky (hračky); hracie deky pre 
batoľatá; detské trojkolky; pištole (hračky); spolo-
čenské hry; autá (hračky). 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydá-
vanie reklamných textov; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tovarmi a predmetmi 
pre tehotné matky, rodičov, bábätká a deti pros-
tredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s klenotníckymi výrobkami pro-
stredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(591) modrá (Panteone: 284 C) 
(731) DotNet a.s., Kladnianska 84, 821 05 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2365-2017 
(220) 4.10.2017 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 35 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, sušené a varené ovocie  
a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vaj-
cia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske 
oleje a tuky; ovocné šaláty; údeniny; mrazené 
ovocie; smotana (mliečne výrobky); syry; jogurt; 
kandizované ovocie; ovocná dreň; syridlá; slanina; 
klobásy, salámy, párky; solené potraviny; zeleni-
nové šaláty; mleté mandle; spracované arašidy; 
plátky sušeného ovocia; ovocie naložené v alkoho-
le; konzervované mäso; tofu; šľahačka; konzervy  
s ovocím; konzervy so zeleninou; ovocné chuťov-
ky; lúpané slnečnicové semená; lúpané semená; 
ovocné aranžmány na priamu konzumáciu; sušené 
mlieko; kandizované orechy; ochutené orechy; 
spracované lieskové orechy; citrónová šťava na 
prípravu jedál; orechové nátierky; mäsové výrob-
ky naaranžované ako kytice; syry naaranžované 
ako kytica; spracované ovocie v čokoláde; chipsy 
(zemiakové lupienky) naaranžované ako kytica. 

 

30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); 
koreniny; konzumný ľad; koreniny; čokoláda; 
čokoláda s ovocím; cukrovinky; marcipán; chu-
ťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; 
príchute do potravín (okrem éterických esencií  
a esenciálnych olejov); prírodné sladidlá; škrob 
(potraviny); fondán (cukrovinky); cukrárske aro-
matické prísady (okrem esenciálnych olejov); ká-
vové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; 
pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); 
ovocné želé (cukrovinky); jogurty mrazené (mra-
zené potraviny); konzervované záhradné bylinky 
(chuťové prísady); ovocné omáčky; polevy na 
šunku; čokoládové cukrárske ozdoby; mleté ore-
chy; čokoládové nátierky; mliečny karamel (dulce 
de leche); cukrovinky z čokolády; cukrovinky zo 
sušeného ovocia v čokoláde; cukrovinky z kara-
melu a iných cukrárskych prísad; pralinky; solet-
ky (slané pečivo); slané pečivo (krekery), obilni-
nové chuťovky, chipsy (slané pečivo), praclíky, 
sucháre, keksy, oblátky, sušienky a koláčové re-
zy naaranžované ako kytica; zmrzliny; nanuky; 
ovocné nanuky; čokoládové nanuky. 
31 - Zrná a semená (surové, nespracované); čer-
stvé ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé bylinky; 
osivá; čerstvé ovocie v čokoláde; čerstvé ovocie 
naaranžované ako kytica; čerstvá zelenina naa-
ranžovaná ako kytica. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; zele-
ninové džúsy (nápoje); ovocné džúsy; nealkoho-
lické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné ná-
poje; mušty; limonády; nealkoholické nápoje; 
ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleni-
nové nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné džúsy. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 29, 30, 31 a 32 tohto 
zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, žltá, červená, tmavočervená, bledoze-
lená, biela 

(731) Frutia, s.r.o., Nejedlého 67, 841 02 Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 2379-2017 
(220) 6.10.2017 

 11 (511) 29, 30, 32, 43 
(511) 29 - Mäso; hydina; zverina (mäso); spracované 

ryby; varené a sušené ryby; mäsové výťažky; ho-
tové varené jedlá obsahujúce len alebo hlavne 
mäso; hotové varené jedlá obsahujúce len alebo 
hlavne hydinu; hotové varené jedlá pozostávajú-
ce úplne alebo prevažne z diviny; varené jedlá 
obsahujúce predovšetkým ryby; hamburgerové 
fašírky; hovädzie hamburgerové fašírky; hotové 
zeleninové jedlá; polievky; konzervovaná zeleni-
na; konzervované ovocie; zavárané ovocie; vare-
ná zelenina; varené ovocie; sušená zelenina; su-
šené ovocie; zemiakové chuťovky; zemiakové 
hranolčeky. 
30 - Sendviče; syrové sendviče (cheeseburgers); 
hotdogy (teplé párky v rožku); hamburgery (sen-
dviče); sendviče s rybami; pečivo obsahujúce ze-
leninu a mäso; pečivo obsahujúce zeleninu a ry-
by; pečivo obsahujúce zeleninu a hydinu; cukrá-
renské výrobky; pekárske výrobky; jemné peči-
várske výrobky; koláče; torty; sušienky; chlieb; 
pečivo; sladké žemle; zákusky; ovocné koláče; 
plnené koláče; koláče s čerstvým ovocím; sladké 
pečivo s krémom a ovocím; sladké pečivo z líst-
kového cesta; slané pečivo (krekery); cukrovin-
ky; zmrzliny; čokoláda; káva; kávové náhradky; 
čaj; kakao; kávové nápoje; kakaové nápoje; čo-
koládové nápoje; omáčky (chuťové prísady); ces-
toviny. 
32 - Nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; zele-
ninové džúsy (nápoje); nealkoholické ovocné ná-
poje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; 
príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu 
nápojov; sirupy na výrobu limonád; citronády. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; rýchle ob-
čerstvenie (snackbary); samoobslužné jedálne; 
služby bistier; služby mobilných reštaurácií; bary 
(služby); jedálenské služby a služby závodných 
jedální; podávanie jedla a nápojov v reštaurá-
ciách a baroch; dodávanie hotových jedál a nápo-
jov na objednávku (ketering); služby pojazdných 
kaviarní v oblasti poskytovania jedál a nápojov; 
kaviarne; čajovne; informácie o reštauráciách 
(služby); poskytovanie hodnotenia reštaurácií; po-
skytovanie informácií týkajúcich sa reštaurácií; 
požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojo-
vého skla; požičiavanie barového vybavenia; poži-
čiavanie riadu; požičiavanie prístrojov na prípra-
vu jedál; požičiavanie prístrojov na výdaj nápo-
jov; prenájom miestností na slávnosti, konferen-
cie, zjazdy, výstavy, semináre a stretnutia. 

(540) Regal StreetFood 
(731) Regal Burger, s.r.o., Školská 929/42, 922 41 Dra-

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

 
 

(210) 2383-2017 
(220) 4.10.2017 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 35 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, sušené a varené ovocie  
a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vaj-
cia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske 
oleje a tuky; ovocné šaláty; údeniny; mrazené  
 

 ovocie; smotana (mliečne výrobky); syry; jogurt; 
kandizované ovocie; ovocná dreň; syridlá; slani-
na; klobásy, salámy, párky; solené potraviny; ze-
leninové šaláty; mleté mandle; spracované araši-
dy; plátky sušeného ovocia; ovocie naložené  
v alkohole; konzervované mäso; tofu; šľahačka; 
konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou; ovoc-
né chuťovky; lúpané slnečnicové semená; lúpané 
semená; ovocné aranžmány na priamu konzumá-
ciu; sušené mlieko; kandizované orechy; ochutené 
orechy; spracované lieskové orechy; citrónová 
šťava na prípravu jedál; orechové nátierky; mäso-
vé výrobky naaranžované ako kytice; syry na-
aranžované ako kytica; spracované ovocie v čo-
koláde; chipsy (zemiakové lupienky) naaranžo-
vané ako kytica. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); 
koreniny; konzumný ľad; koreniny; čokoláda; 
čokoláda s ovocím; cukrovinky; marcipán; chu-
ťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; 
príchute do potravín (okrem éterických esencií  
a esenciálnych olejov); prírodné sladidlá; škrob 
(potraviny); fondán (cukrovinky); cukrárske aro-
matické prísady (okrem esenciálnych olejov); 
kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové ná-
poje; pikantné zeleninové omáčky (chuťové prí-
sady); ovocné želé (cukrovinky); jogurty mraze-
né (mrazené potraviny); konzervované záhradné 
bylinky (chuťové prísady); ovocné omáčky; po-
levy na šunku; čokoládové cukrárske ozdoby; 
mleté orechy; čokoládové nátierky; mliečny ka-
ramel (dulce de leche); cukrovinky z čokolády; 
cukrovinky zo sušeného ovocia v čokoláde; cuk-
rovinky z karamelu a iných cukrárskych prísad; 
pralinky; soletky (slané pečivo); slané pečivo 
(krekery), obilninové chuťovky, chipsy (slané pe-
čivo), praclíky, sucháre, keksy, oblátky, sušienky  
a koláčové rezy naaranžované ako kytica; zmrz-
liny; nanuky; ovocné nanuky; čokoládové nanuky. 
31 - Zrná a semená (surové, nespracované); čer-
stvé ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé bylinky; 
osivá; čerstvé ovocie v čokoláde; čerstvé ovocie 
naaranžované ako kytica; čerstvá zelenina naa-
ranžovaná ako kytica. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; zele-
ninové džúsy (nápoje); ovocné džúsy; nealkoho-
lické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné ná-
poje; mušty; limonády; nealkoholické nápoje; 
ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleni-
nové nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné džúsy. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 29, 30, 31 a 32 tohto 
zoznamu. 

(540) Chutné kytice 
(731) Frutia, s.r.o., Nejedlého 67, 841 02 Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 2384-2017 
(220) 5.10.2017 

 11 (511) 3, 5, 10, 25, 28, 35 
(511) 3 - Kozmetické prípravky (neliečivé). 

5 - Výživové doplnky; hygienické výrobky na 
lekárske použitie; dezinfekčné prípravky. 
10 - Erotické prístroje; vibromasážne prístroje; 
masážne vibračné strojčeky; elektrické vákuové 
pumpy na erotickú stimuláciu; vibrátory na ero-
tickú stimuláciu; elektrické nafukovacie panny. 
25 - Spodná bielizeň; odevy; klobúky. 
28 - Hry; hračky; športové potreby. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v trie-
dach 3, 5, 10, 25 a 28 tohto zoznamu. 

(540) 

  
(591) červená; biela 
(731) City Realex, a.s., Tenisová 954/16, 102 00 Praha, 

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

 
 

(210) 2440-2017 
(220) 12.10.2017 

 11 (511) 4, 16, 20, 21, 26 
(511) 4 - Sviečky (na svietenie); parfumované sviečky; 

sviečky na vianočné stromčeky; nočné lampičky 
(sviečky). 
16 - Papierové obrusy; odličovacie papierové 
obrúsky; papierové utierky na tvár; papierové 
servítky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové uteráky; papierové utierky; papierové vrec-
kovky; papierové podložky na stôl (anglické pre-
stieranie); papierové podložky pod poháre; toa-
letný papier; papierové alebo plastové vrecká na 
odpadky papierové alebo plastové vrecká a tašky 
na balenie. 
20 - Bytové zariadenie (dekoračné predmety); 
dekoračné korálkové závesy; mušle (dekorácia). 
21 - Dekoračné práškové sklo. 
26 - Stuhy (galantéria); nažehľovacie ozdoby na 
textilné výrobky (galantéria); nášivky, aplikácie 
(galantéria); výšivky (galantéria); umelé rastliny; 
umelé girlandy; umelé kvety; umelé ovocie; stu-
hy do vlasov; klobúkové ozdoby, nie z drahých 
kovov; ozdoby na obuv, nie z drahých kovov; 
ozdoby do vlasov; ozdobné flitre; ozdobné brošne. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, sivá, červená 
 

(731) SOLVENT ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 
Šestajovice, CZ; 

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

(210) 2483-2017 
(220) 18.10.2017 

 11 (511) 18, 24, 25 
(511) 18 - Úpony na upevnenie sediel; rebrá dáždnikov 

a slnečníkov; peňaženky; uzdy (postroje pre zvie-
ratá); palice na dáždniky; poľovnícke tašky (tor-
by); školské tašky (aktovky); obojky pre zvieratá; 
kožené šnúrky; kožené remene (sedlárske výrob-
ky); kožené remienky; imitácie kože; dáždniky; 
tašky na nosenie detí; tašky na náradie (prázdne); 
obaly na dáždniky; oblečenie pre zvieratá; rúčky 
na dáždniky; náprsné tašky; tašky na kolieskach; 
nákupné tašky; diplomatické kufríky; horolezec-
ké plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; 
kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia a puzdrá 
na balenie; aktovky (kožená galantéria); kožené 
cestovné tašky (kožená galantéria); spoločenské 
kabelky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; 
puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufríky; 
šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; 
tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); 
puzdrá na vizitky. 
24 - Nažehľovacie textílie; textílie neprepúšťajú-
ce plyn na aerostaty (balóny); textílie imitujúce 
kožušiny; textílie na obuv; posteľné pokrývky; 
prešívané posteľné pokrývky; obliečky na matra-
ce; obrusy (okrem papierových); cestovné deky; 
textílie na bielizeň; textilné podšívky; plachty; 
prikrývky; textilné alebo plastové zástavy; elas-
tické textílie; utierky na riad; textílie na vyšíva-
nie s predkresleným vzorom; bytový textil; tex-
tilné uteráky; povlaky na matrace (posteľná bie-
lizeň); textilné obrúsky na stolovanie; moleskin 
(textílie); textilné vreckovky; obliečky na vankú-
še; plastové materiály (náhradky textílií); závesy 
na dvere. 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie 
pre motoristov; sandále na kúpanie; obuv na kú-
panie; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti 
pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba  
z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; špič-
ky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bie-
lizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); 
pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; prilie-
havé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); 
spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové 
kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; 
svetre; pulóvre; ponožky; pánske podväzky; pod-
väzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky 
do topánok; košele; košele s krátkym rukávom; 
odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kovové 
časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné go-
liere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné 
lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň 
pohlcujúca pot; korzety; konfekcia (odevy); detské 
nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (po-
krývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; 
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; 
hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; ple-
teniny (oblečenie); plátenná obuv; kožušinové 
štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobú- 
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ky); korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; zá-
voje, čepce (časti rehoľných odevov); gymnas-
tické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; sukne; 
oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; 
manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; pal-
čiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; 
kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová 
obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; 
sandále; pánske spodky; podprsenky; zvrchníky; 
podpätky na obuv; tógy; uniformy; bundy; saká; 
závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; 
kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; štup-
le na kopačky; športové čelenky (oblečenie); par-
ky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; 
kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bieli-
zeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imi-
tácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; trič-
ká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie 
čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady  
a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; no-
havicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na 
odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové suk-
ne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; špor-
tové tielka; „valenky“ (ruské plstené čižmy); alby 
(liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky po-
hlcujúce pot. 

(540) 

  
 

(731) Jančišin Dávid, Partizánska 3263/14, 058 01 Pop-
rad, SK; 

(740) Calpaš Mordinová Alžbeta, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2487-2017 
(220) 18.10.2017 

 11 (511) 5, 11, 36, 37, 42 
(511) 5 - Biocídy; dezinfekčné prípravky na hygienické 

použitie; dezinfekčné prípravky na sanitárne po-
užitie; dezinfekčné prípravky pre domácnosť; 
dezinfekčné prípravky pre bazény; viacúčelové 
dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na 
povrchy; dezinfekčné prípravky na úpravu vody 
a iných kvapalných látok; dezinfekčné prípravky 
na úpravu vzduchu a iných plynných materiálov. 
11 - Vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zaria-
denia; zariadenia na teplovodné kúrenie; potrubia 
(časti sanitnej inštalácie); zariadenia na dezinfi-
kovanie; chladiace zariadenia a stroje; vetracie 
zariadenia; tepelné čerpadlá; solárne kolektory na 
ohrev vody a vykurovanie; fotovoltické kolektory. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie ne-
hnuteľností; správa nehnuteľnosti; prenájom kan-
celárskych priestorov. 
37 - Inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; 
dezinfekcia; inštalácia, údržba a opravy strojov; 
inštalatérstvo; inštalácie a opravy chladiacich za-
riadení; stavebné informácie; informácie o opra-
vách; vŕtanie studní; hĺbkové vŕtanie pre pripoje-
nie tepelného čerpadla zem - voda; stavebné po-
radenstvo. 
 

42 - Chemické služby; vypracovanie stavebných 
výkresov; štúdie technických projektov; inžinier-
ska činnosť; poradenstvo v oblasti úspory ener-
gie; technologické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, čierna 
(731) Kadnár Branislav, Ing., Hlboká 1, 900 28 Ivanka 

pri Dunaji, SK; 
 
 

(210) 2494-2017 
(220) 18.10.2017 

 11 (511) 18, 24, 25 
(511) 18 - Úpony na upevnenie sediel; rebrá dáždnikov 

a slnečníkov; peňaženky; uzdy (postroje pre zvie-
ratá); palice na dáždniky; poľovnícke tašky (tor-
by); školské tašky (aktovky); obojky pre zvieratá; 
kožené šnúrky; kožené remene (sedlárske výrob-
ky); kožené remienky; imitácie kože; dáždniky; 
tašky na nosenie detí; tašky na náradie (prázdne); 
obaly na dáždniky; oblečenie pre zvieratá; rúčky 
na dáždniky; náprsné tašky; tašky na kolieskach; 
nákupné tašky; diplomatické kufríky; horolezec-
ké plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; 
kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia a puzdrá 
na balenie; aktovky (kožená galantéria); kožené 
cestovné tašky (kožená galantéria); spoločenské 
kabelky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; 
puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufríky; 
šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; 
tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); 
puzdrá na vizitky. 
24 - Nažehľovacie textílie; textílie neprepúšťajú-
ce plyn na aerostaty (balóny); textílie imitujúce 
kožušiny; textílie na obuv; posteľné pokrývky; 
prešívané posteľné pokrývky; obliečky na matra-
ce; obrusy (okrem papierových); cestovné deky; 
textílie na bielizeň; textilné podšívky; plachty; 
prikrývky; textilné alebo plastové zástavy; elas-
tické textílie; utierky na riad; textílie na vyšíva-
nie s predkresleným vzorom; bytový textil; tex-
tilné uteráky; povlaky na matrace (posteľná bie-
lizeň); textilné obrúsky na stolovanie; moleskin 
(textílie); textilné vreckovky; obliečky na vankú-
še; plastové materiály (náhradky textílií); závesy 
na dvere. 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie 
pre motoristov; sandále na kúpanie; obuv na kú-
panie; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti 
pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba  
z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; 
špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dám-
sku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti 
odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske 
spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety 
(spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (čas-
ti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti 
odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; 
pánske podväzky; podväzky; podväzky na pan-
čuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; 
košele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; 
klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv;  
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kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuš-
kové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; 
kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujú-
ca pot; korzety; konfekcia (odevy); detské noha-
vičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (po-
krývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; 
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; 
hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; plete-
niny (oblečenie); plátenná obuv; kožušinové štóly; 
futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); 
korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; závoje, 
čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické 
cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; sukne; oble-
čenie pre bábätká; športové tričká, dresy; manžety 
(časti odevov); zástery; rukávniky; palčiaky; mitry 
(pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové 
kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká 
na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske 
spodky; podprsenky; zvrchníky; podpätky na obuv; 
tógy; uniformy; bundy; saká; závoje; kúpacie 
čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; 
podbradníky, nie papierové; štuple na kopačky; 
športové čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke 
kabáty s kapucňou); spodničky; kombiné (spodná 
bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; te-
locvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené 
odevy; maškarné kostýmy; tričká; turbany; šály 
uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty 
pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (časti 
odevov); vreckovky do saka; nohavicové sukne; 
pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiar-
ske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrýv-
ky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; 
„valenky“ (ruské plstené čižmy); alby (liturgické 
rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce 
pot. 

(540) 

 
(731) Jančišin Dávid, Partizánska 3263/14, 058 01 Pop-

rad, SK; 
(740) Calpaš Mordinová Alžbeta, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2578-2017 
(220) 27.10.2017 

 11 (511) 6, 20, 21, 29, 30, 31, 40 
(511) 6 - Konzervové plechovky; kovové nádoby na 

skladovanie a prepravu; kovové uzávery na fľaše. 
20 - Prepravky na fľaše; plastové nádoby (obaly); 
nekovové vrchnáky na nádoby; nekovové fľaš-
kové uzávery; drevené obaly na fľaše; drevené 
alebo plastové krabice. 
21 - Sklené ampulky (nádoby); sklené banky (ná-
doby); sklenené nádoby (domáce potreby); fľaše. 
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné kompóty; zavárané 
uhorky; zaváraná zelenina; zaváraniny zo zeleni-
nových zmesí; konzervované hríby; konzervované 
šampiňóny; konzervovaná fazuľa; mrazené zeleni-
nové pyré (pretlaky); zeleninové placky; zemiako- 
 

vé krokety; zemiakové placky; mäso a mäsové vý-
robky; vajcia; mlieko a mliečny výrobky; ryby 
(neživé); syry; šaláty z čerstvého ovocia a zeleni-
ny; lekváre; džemy; nakladaná zelenina; polievky; 
prípravky na vývary (bujóny); nakladané uhorky; 
potravinárske oleje a tuky. 
30 - Koreniny; soľ na konzervovanie potravín; ka-
pary; chuťové prísady; príchute do potravín (ok-
rem éterických esencií a esenciálnych olejov); ku-
chynská soľ; zahusťovacie prípravky na varenie; 
korenie; škrob (potraviny); ocot; kečup; horčica; 
omáčky (chuťové prísady); potravinárske príchute 
okrem esenciálnych olejov; ovsené potraviny; 
sendviče; pečivo (rožky); pikantné zeleninové 
omáčky (chuťové prísady); paradajková omáčka; 
majonézy; zálievky na šaláty; strúhanka; mäsové 
šťavy; ryžové chuťovky; obilninové chuťovky; 
konzervované záhradné bylinky (chuťové prísa-
dy); ovocné omáčky; marinády; gluténové prísady 
na kuchárske použitie; obilné klíčky (potraviny); 
zelenina v štipľavom náleve; cestoviny; nekysnutý 
chlieb; sucháre; sušienky; múka; -; droždie do cesta. 
31 - Čerstvá zelenina; čerstvé ovocie; kukurica; 
čerstvá mrkva; čerstvý špenát; čerstvý hrášok; čer-
stvá fazuľa; čerstvá kapusta; čerstvé šampiňóny; 
čerstvé hríby; poľnohospodárske a záhradnícke 
výrobky (neupravené a nespracované); zmesi čer-
stvej zeleniny; zmesi čerstvého ovocia; čerstvé zá-
hradné bylinky; čerstvé orechy. 
40 - Spracovanie potravín, ovocia a zeleniny na 
objednávku (pre tretie osoby). 

(540) Bonduelle Čerstvejšia než 
 čerstvá 
(731) Bonduelle, spol. s r.o., Hybernská 24, 110 00 

Praha 1, CZ; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2614-2017 
(220) 31.10.2017 

 11 (511) 7, 9, 42 
(511) 7 - Priemyselné roboty (stroje) na použitie pri 

manipulovaní s obrobkami; priemyselné roboty 
(stroje) na zostavovanie obrobkov, ktoré sa budú 
opracovávať; robotické elektrické zváracie zaria-
denia; robotické nakladače pre difúzne pece; ro-
botické manipulačné prístroje; robotické ramená 
(stroje) na použitie v priemyselnej výrobe; robo-
tické zariadenia pre manipuláciu s materiálmi; 
roboty (stroje); roboty (stroje) na manipulovanie 
s tyčami; roboty (stroje) na podávanie obrobkov; 
roboty (stroje) na premiestňovanie obrobkov; ro-
boty (stroje) na zváranie; šijacie roboty; roboty  
s kĺbovými ramenami (stroje) na manipulovanie  
s obrobkami; baliace stroje. 
9 - Demagnetizačné zariadenia; elektromagnetic-
ké cievky; elektromagnety; elektromagnety na 
štartovanie; generátory magnetického poľa, nie 
na lekárske použitie; magnetické cievky; magne-
tické jadrá; magnetróny; magnety; magnety na 
priemyselné účely; magnety na vymazávanie; tr-
valé magnety; zdvíhacie magnety; elektronické 
monitorovacie zariadenia, iné než na lekárske 
použitie; elektronické zariadenia na sledovanie 
koncentrácie oxidu uhličitého  okrem zariadení 
na lekárske použitie; elektronické zariadenia na 
sledovanie teploty nie na lekárske použitie; zapi- 
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sovače údajov; diaľkomery; elektronické prístro-
je na meranie vzdialenosti; diaľkovo ovládané te-
lemetrické prístroje; digitálne meracie zariadenia; 
elektrické meracie zariadenia; optické meracie 
komponenty; optické meracie prístroje; optické 
profilovače; optické topografické prístroje; diaľ-
kové ovládače; aktívne infračervené senzory; au-
tomatické snímače pohybu slnka; detektory; sní-
mače blízkosti; detektory do elektromerov; de-
tektory hladiny plnenia; detektory kovov; detek-
tory kovov v konštrukciách budov; detektory 
káblov; detektory magnetických predmetov; de-
tektory na zachytávanie elektrónov; detektory na 
zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťo-
vanie kovov na priemyselné alebo vojenské úče-
ly; detektory svetelnej ionizácie; detektory častíc; 
detektory vibrácií; elektrické snímače; elektro-
nické senzory; elektrooptické senzory; fotoelek-
trické senzory; infračervené skenery; laserové de-
tektory; magnetické detektory; magnetické senzory; 
meracie senzory; meteorologické senzory; monitory 
detektorov magnetických kovov; snímače nárazov 
bezpečnostných vankúšov; optické senzory; optické 
senzory rýchlosti; ovládače pohybu; pasívne infra-
červené detektory; piezoelektrické senzory; pohy-
bové senzory; pyroelektrické infračervené senzory; 
radarové detektory; radarové displeje; radarové pri-
jímače; radarové prijímače so zosilňovačmi; radary; 
senzory rosného bodu; seizmické detektory; senzory 
magnetického odporu; senzory magnetického toku; 
senzory na určovanie polohy; senzory s biočipmi; 
senzory s optickým vláknom; senzory teploty chla-
diacej zmesi; senzory typu ultrazvukových vĺn proti 
narušiteľom; senzory vibrácií; senzory vibrácií pre 
kryty veterných mlynov; senzory vlhkosti; senzory 
vypnutia a zapnutia; senzory znečistenia; snímacie 
sondy na iné ako lekárske použitie; snímače hladi-
ny; snímače plynu; snímače pohybu; snímače rých-
losti; snímače teploty vzduchu; snímače vzdialenos-
ti; svetelné senzory; synchronizačné senzory; tepel-
né detektory; tepelné snímače; tlakové snímače; tla-
kové vysielače; ultrafialové detekčné prístroje; ul-
trazvukové defektoskopy; ultrazvukové detektory, 
nie na lekárske použitie; ultrazvukové detektory ob-
jektov do vozidiel; ultrazvukové diagnostické prí-
stroje, iné ako na lekárske použitie; ultrazvukové 
senzory; ultrazvukové sondy, iné ako na lekárske 
použitie; viacosové smerové detektory; detektory 
falošných peňazí; zariadenia na kontrolu frankova-
nia; zariadenia na overovanie pravosti bankoviek; 
fázové indikátory; geodetické fotografické nástroje; 
pásiky citlivé na teplo na indikáciu teploty; firmvér 
pre periférne zariadenia počítačov; počítačový fir-
mvér; integrované softvérové balíky; operačný počí-
tačový softvér pre strediskové počítače; operačný 
softvér pre servery so sieťovým prístupom; počíta-
čové operačné programy; počítačový softvér na ob-
sluhu a prevádzku počítačov; počítačový softvér na 
spracovanie komunikácie; programy operačných 
systémov; software počítačových operačných sys-
témov; vstavaný operačný softvér; zaznamenané 
počítačové operačné programy; BIOS (základný 
počítačový program vstupu a výstupu); bioinforma-
tický softvér; biometrické identifikačné systémy; 
dekódovací softvér; detský vzdelávací softvér; počí-
tačové programy používané vo finančníctve; elek-
tronické informačné tabule; freeware (bezplatný 
softvér); grafické akcelerátory; integrované softvé- 
 

rové balíky na automatizovanie činnosti laboratórií; 
interaktívne multimediálne počítačové programy; 
interaktívne počítačové herné programy; interaktív-
ny počítačový softvér; interaktívny multimediálny 
softvér pre hranie hier; interaktívny videosoftvér; in-
teraktívny zábavný softvér používaný s osobnými 
počítačmi; kompilujúci softvér; komunikačný soft-
vér; komunikačný softvér na prepájanie globálnych 
komunikačných sietí; komunikačný softvér pre pre-
pájanie používateľov počítačovej siete; kódované 
programy; magnetické nosiče údajov s nahratým 
softvérom; magnetické pásky na ukladanie počíta-
čových programov; monitorovacie počítačové prog-
ramy; nahratý počítačový softvér; operačný softvér 
pre LAN [miestna počítačová sieť]; operačný sof-
tvér pre USB (univerzálnu sériovú zbernicu); ope-
račný softvér pre VPN (virtuálnu privátnu sieť); 
operačný softvér pre rozsiahle siete [WAN siete]; 
platený počítačový softvér, ktorý možno používať 
istú dobu zadarmo (shareware); počítačové progra-
my; počítačové programy a softvér na spracovanie 
obrazov pre mobilné telefóny; počítačové programy 
na manažment tabuľkového procesoru; počítačové 
programy na spracovanie digitálnych súborov  
s hudbou; počítačové programy na spracovanie digi-
tálnych obrazových súborov; počítačové programy 
na spracovanie údajov; počítačové programy pre 
diaľkové spojenie s počítačmi alebo počítačovými 
sieťami; počítačové programy pre dizajn používa-
teľského rozhrania; počítačové programy pre pro-
jektový manažment; počítačové programy pre sys-
témy elektronických registračných pokladníc; počí-
tačové programy pre video a počítačové hry; počíta-
čové programy pre úpravu obrazového materiálu, 
zvuku a videa; počítačové programy (sťahovateľ-
né); počítačové servisné programy (programy vy-
konávajúce údržbu počítačov); počítačové softvéro-
vé aplikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové 
platformy; počítačový softvér umožňujúci vyhľada-
nie údajov; počítačový antivírový softvér; počítačo-
vý groupware; počítačový herný softvér pre mobil-
né telefóny; počítačový herný softvér, ktorý možno 
prevziať prostredníctvom internetu; počítačový ko-
munikačný softvér, ktorý umožňuje zákazníkom 
pristupovať informáciám o bankových účtoch a vy-
konávať bankové transakcie; počítačový softvér na 
analýzu trhových informácií; počítačový softvér na 
automatizáciu skladovania údajov; počítačový soft-
vér na bezdrôtové doručovanie obsahu; počítačový 
softvér na druhy písma; počítačový softvér na integ-
ráciu aplikácií a databáz; počítačový softvér na ko-
munikáciu s užívateľmi vreckových počítačov; po-
čítačový softvér na kontrolu prevádzky zvukových  
a video zariadení; počítačový softvér na konverto-
vanie obrázkových dokumentov do elektronickej 
podoby; počítačový softvér na monitorovanie mera-
diel na diaľku; počítačový softvér na obchodné úče-
ly; počítačový softvér na odhadovanie nákladov; 
počítačový softvér na odhadovanie požiadaviek na 
zdroje; počítačový softvér na odčítavanie meradiel 
na diaľku; počítačový softvér na ovládanie samoob-
služných terminálov; počítačový softvér na posky-
tovanie prístupu viacerým používateľom ku globál-
nej počítačovej informačnej sieti; počítačový softvér 
na schvaľovanie prístupu k databázam; počítačový 
softvér na skladanie hudby; počítačový softvér na 
spracovanie digitálnych obrazov; počítačový softvér 
na spracovanie digitálnych súborov s hudbou; počí- 
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tačový softvér na spracovanie polovodičových wa-
ferov; počítačový softvér na správu LAN sietí; počí-
tačový softvér na spúšťanie paralelných aplikácií  
a vykonávanie paralelných výpočtov; počítačový 
softvér na tvorbu a navrhovanie internetových strá-
nok; počítačový softvér na tvorbu typov písma  
a fontov; počítačový softvér na umožnenie prenosu 
fotografií do mobilných telefónov; počítačový soft-
vér na usporiadanie a prezeranie digitálnych obra-
zov a fotografií; počítačový softvér na vytvorenie fi-
rewall; počítačový softvér na vytváranie a úpravu 
hudby a zvukov; počítačový softvér na šetriče obra-
zovky; počítačový softvér pre GPS systémy (GPS); 
počítačový softvér pre bezdrôtovú sieťovú komuni-
káciu; počítačový softvér pre kontrolu času; počíta-
čový softvér pre ovládanie a riadenie prístupových 
serverových aplikácií; počítačový softvér pre inter-
aktívne tabule; počítačový softvér pre šifrovanie; 
počítačový softvér s možnosťou stiahnutia na diaľ-
kové monitorovanie a analýzy; počítačový softvér 
pre vzdelávanie detí; počítačový softvér pre ma-
nažment dokumentov; počítačový softvér na kontro-
lu počítačového prístupu; počítačový softvér použí-
vaný pri migrácii medzi odlišnými počítačovými 
sieťovými operačnými systémami; počítačový sof-
tvér pre použitie pri programovaní faxových apará-
tov; nahratý počítačový herný softvér; počítačový 
softvér na manažment databáz; softvér na prístup  
k internetu; softvér na preverovanie úverov; softvér 
na ochranu súkromia; softvér na komprimovanie 
dát; softvér na hľadanie a vyhľadávanie informácií 
v počítačovej sieti; softvér na diagnostikovanie  
a riešenie problémov; počítačové rozhrania; prog-
ramy sieťových operačných systémov; programy 
nahraté na elektronických obvodoch pre zábavné 
zariadenia s displejmi z tekutých kryštálov; progra-
my na spracovanie údajov; počítačový vyhľadávací 
softvér; počítačový telefónny softvér; softvér pre 
rozoznanie optických znakov; softvér pre okamžité 
posielanie správ; softvér pre grafické užívateľské 
rozhranie; softvér pre desktop publishing (DTP sof-
tvér); softvér pre GPS navigačné systémy; softvér 
na zabezpečovanie bezpečnosti elektronickej pošty; 
softvér používaný pri vyšetreniach doziometrie  
v oblasti rádioterapie; softvér na zabezpečenie počí-
tača s možnosťou prevzatia; softvér na vývoj webo-
vých stránok; softvér na spracovanie obrazov, grafi-
ky a textu; softvér na rozpoznávanie gest; zariadenia 
na spracovanie textu; počítačový softvér na vzdelá-
vanie; video akcelerátory; textové procesory; počí-
tačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); softvér 
pre virtuálnu realitu; softvér pre umožnenie bezpeč-
ných transakcií kreditnými kartami; softvér pre sate-
litné navigačné systémy; audionahrávky; elektro-
nické databázy nahraté na počítačových médiách; 
exponované filmy; nahraté digitálne disky s obrazo-
vými záznamami; nahraté digitálne disky so zvuko-
vými záznamami; nahrané magnetické pásky; na-
hraté magnetické nosiče údajov; elektronické GPS 
zariadenia; elektronické navigačné nástroje; elek-
tronické navigačné prístroje; GPS prijímače; GPS 
vysielače; navigačné nástroje; lasery na priemyselné 
použitie; výrobky očnej optiky; filtre pre optické 
prístroje; inteligentné okuliare; kontrolné zrkadlá; 
LED mikroskopy; meniče optických fáz; mikromet-
rické skrutky do optických prístrojov; nástroje ob-
sahujúce okuláre; optické filtre; optické kondenzo-
ry; optické kontrolné zariadenia na priemyselné úče- 
 

ly; optické prístroje a nástroje; optické reflektory; 
optické sklo; optické šošovky; zrkadlá (optika); 
vymeniteľné objektívy; audiovizuálna technika na 
výučbu; laboratórne optické prístroje; lasery na ve-
decké použitie; membrány do vedeckých prístrojov; 
mikroskopy; objektívy pre mikroskopy; optické 
hranoly pre mikroskopy; optické metrologické frek-
venčné zariadenia; optické pokusné dosky; zrkadlá 
mikroskopov; audio prijímače; 35mm fotoaparáty; 
fotoblesky; centrovacie prístroje pre diapozitívy; 
cievky (fotografia); fotografické clony; clony proti 
bočnému svetlu na objektívy fotoaparátov; digitálne 
fotoaparáty; digitálne fotoaparáty na priemyselné 
účely; digitálne zrkadlovky (DSLR); elektronické 
zobrazovacie zariadenia; epidiaskopy; exponované 
fotografické diapozitívy; exponované filmy citlivé 
na röntgenové lúče (okrem filmov na lekárske úče-
ly); filtre UV lúčov na fotografické účely; fotoapa-
ráty; fotoaparáty na okamžitú výrobu obrázkov; fo-
toaparáty na samovyvolávacie filmy; optické diaľ-
komery pre fotoaparáty; odkvapkávacie misky (fo-
tografia); ochranné krytky na objektívy fotoapará-
tov; nosiče tmavých platní (fotografia); fotografické 
misky; mechový fotoaparát; makrošošovky; leštiace 
zariadenia na leštenie fotografií; kompaktné digitál-
ne fotoaparáty; kamery s lineárnym obrazovým 
senzorom; jednorazové fotoaparáty; infračervené 
kamery; hľadáčiky na fotoaparáty; fotografické prí-
stroje vytvárajúce blesk; fotografické prístroje a za-
riadenia; exponované filmy; optické uzávery; pod-
vodné kamery; prístroje na záznam obrazu; spúšte 
uzávierok (fotografia); zväčšovacie prístroje (foto-
grafia); webové kamery; veľkoformátové fotoapará-
ty; kamery pre priemyselnú televíziu; objektívy pre 
videokamery; osobné digitálne videorekordéry 
(PVR); prístroje na reprodukciu obrazu; videokame-
ry; audiovizuálne prijímače; kamery na snímanie  
z viacerých uhlov; objektívy (optika); zariadenia na 
zaznamenávanie zvuku a obrazu; optické prijímače; 
optické vysielače. 
42 - Prenájom počítačového hardvéru; prenájom 
počítačových zariadení; vývoj počítačového hardvé-
ru; udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; 
analýzy počítačových systémov; diagnostikovanie 
problémov počítačového hardvéru pomocou použí-
vania softvéru (technická podpora); diaľkové moni-
torovanie počítačových systémov; navrhovanie  
a vývoj bezdrôtových zariadení, nástrojov a vyba-
venia na prenos údajov; navrhovanie a vývoj peri-
férneho vybavenia počítačov; navrhovanie a vývoj 
systémov na vkladanie, výstup, spracovanie, zobra-
zovanie a ukladanie údajov; externé poskytovanie 
služieb v oblasti informačných technológií; hĺbková 
analýza dát (data mining); integrácia počítačových 
systémov a počítačových sietí; konfigurácia počíta-
čových sietí; navrhovanie a vývoj elektronického 
databázového softvéru; navrhovanie a vývoj systé-
mov na spracovanie údajov; navrhovanie a vývoj 
systémov na ukladanie údajov; navrhovanie a vývoj 
systémov na zobrazovanie údajov; navrhovanie  
a vývoj systémov na vkladanie údajov; navrhovanie 
počítačových zariadení a počítačového softvéru ur-
čených pre komerčné analýzy a výkazy; navrhova-
nie a vývoj zariadení pre bezdrôtový prenos údajov; 
navrhovanie, vytváranie a programovanie webo-
vých stránok; poradenské a informačné služby v ob-
lasti periférnych zariadení počítačov; analýzy počí-
tačových systémov; poskytovanie informácií v ob- 
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lasti návrhu a vývoja počítačového softvéru, systé-
mov a sietí; počítačový výskum; prenájom počíta-
čového softvéru; údržba počítačového softvéru; 
prenájom počítačov; aktualizovanie počítačového 
softvéru; prenájom počítačového hardvéru; prispô-
sobovanie počítačového hardvéru a softvéru; posky-
tovanie internetových vyhľadávačov; riadenie počí-
tačových projektov v oblasti spracovania elektro-
nických údajov (EDP); služby v oblasti migrácie 
údajov; správa práv používateľov v počítačových 
sieťach; počítačové programovanie; správa serve-
rov; vývoj počítačového hardvéru; vývoj a testova-
nie výpočtových metód, algoritmov a softvéru; vý-
skum v oblasti technológií pre spracovanie údajov; 
výskum v oblasti počítačovej automatizácie tech-
nických procesov; výskum v oblasti počítačovej au-
tomatizácie priemyselných procesov; výskum v ob-
lasti počítačovej automatizácie administratívnych 
procesov; výskum v oblasti informačných technoló-
gií; tvorba počítačových programov na spracovanie 
údajov; vkladanie digitálnych vodoznakov (bez-
pečnostných prvkov). 

(540) Phollower 
(731) Photoneo s. r. o., Jamnického 3, 841 05 Bratisla-

va-Karlova Ves, SK; 
 
 

(210) 2651-2017 
(220) 10.11.2017 

 11 (511) 16, 28, 41 
(511) 16 - Stávkové lístky (tlačoviny); tlačené brožúrky 

týkajúce sa hier. 
28 - Arkádové hracie videoautomaty; elektronic-
ké zábavné zariadenia uvádzané do prevádzky 
vhodením mince; hracie automaty uvádzané do 
činnosti vhodením mince; hracie automaty. 
41 - Hazardné hry (herne); on-line hazardné hry; 
organizovanie hazardných hier pre viac hráčov; 
organizovanie lotérií; poskytovanie online infor-
mácií o hráčoch; športové preteky psov; prijíma-
nie stávok (služby bookmakerov); služby kasín 
(hazardné hry); služby on-line kasín; stávkové 
služby na výsledky futbalových stretnutí; stávko-
vé služby; stávkové služby na konské dostihy; 
organizovanie lotérií; poskytovanie informácií  
o výsledkoch športových podujatí; organizovanie 
konských dostihov; telefonické poskytovanie in-
formácií o športových podujatiach; herne s hra-
cími automatmi (služby); zábava poskytovaná 
prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(591) červená, žltá 
(731) Skovajsa Adrián, Závada pod Čiernym vrchom 105, 

956 41 Kšinná, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 2652-2017 
(220) 10.11.2017 

 11 (511) 16, 28, 41 
(511) 16 - Stávkové lístky (tlačoviny); tlačené brožúrky 

týkajúce sa hier. 
28 - Arkádové hracie videoautomaty; elektronic-
ké zábavné zariadenia uvádzané do prevádzky 
vhodením mince; hracie automaty uvádzané do 
činnosti vhodením mince; hracie automaty. 
41 - Hazardné hry (herne); on-line hazardné hry; 
organizovanie hazardných hier pre viac hráčov; 
organizovanie lotérií; poskytovanie online infor-
mácií o hráčoch; športové preteky psov; prijíma-
nie stávok (služby bookmakerov); služby kasín 
(hazardné hry); služby on-line kasín; stávkové 
služby na výsledky futbalových stretnutí; stávko-
vé služby; stávkové služby na konské dostihy; 
organizovanie lotérií; poskytovanie informácií  
o výsledkoch športových podujatí; organizovanie 
konských dostihov; telefonické poskytovanie in-
formácií o športových podujatiach; herne s hra-
cími automatmi (služby); zábava poskytovaná 
prostredníctvom internetu. 

(540) LUCKY SIX 
(731) Skovajsa Adrián, Závada pod Čiernym vrchom 105, 

956 41 Kšinná, SK; 
 
 

(210) 2814-2017 
(220) 29.11.2017 

 11 (511) 7, 9, 37 
(511) 7 - Baliace stroje; obrábacie stroje; motory (ok-

rem motorov do pozemných vozidiel); spojky  
a prevodovky (okrem spojok a prevodoviek do 
pozemných vozidiel); poľnohospodárske náradie 
(okrem náradia na ručný pohon); liahne; predajné 
automaty. 
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. 
37 - Stavebníctvo; inštalácia, údržba a opravy 
kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a op-
ravy vykurovacích zariadení; inštalácie a opravy 
klimatizačných zariadení; inštalácia, údržba a op-
ravy strojov; inštalácie a opravy chladiacich zaria-
dení; ostrenie a brúsenie nožov; inštalácia, údržba 
a opravy počítačového hardvéru; odrušovanie 
elektrických prístrojov a zariadení; opravy opot-
rebovaných alebo poškodených motorov; opravy 
opotrebovaných alebo poškodených strojov. 

(540) CHEMPACK 
(731) CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SK; 
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(210) 2870-2017 
(220) 8.12.2017 

 11 (511) 9, 14, 16, 21, 35 
(511) 9 - Dekoratívne magnety; magnety; magnetky; 

elektronické publikácie (sťahovateľné); počíta-
čové programy (sťahovateľné); sťahovateľné hu-
dobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
USB kľúče; optické nosiče údajov; magnetické 
nosiče údajov; elektronické perá (vizuálne zobra-
zovacie zariadenia). 
14 - Prívesky na kľúče; krúžky na kľúče (s príve-
skom alebo ozdobou); krúžky na kľúče z drahých 
kovov; amulety (klenotnícke výrobky); náramky 
(klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke vý-
robky); retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdel-
níky (klenotnícke výrobky); mince; klenotnícke 
výrobky; klenoty; medaily; korálky (klenotnícke 
výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); ume-
lecké diela z drahých kovov; náušnice. 
16 - Perá (kancelárske potreby); násadky na perá; 
papier; albumy; obrazy; ceruzky; periodiká; pod-
ložky pod pivové poháre; skicáre; útržkové blo-
ky; brožúry; držiaky na písacie potreby; výšivko-
vé vzory; pripináčiky; pečate; zošity; vzory na 
kopírovanie; kovové príchytky na kartotečné 
lístky; obtlačky; grafické vzory (tlačoviny); kan-
celárske potreby okrem nábytku; pohľadnice; tla-
čoviny; papiernický tovar; dosky na spisy; nákre-
sy; prospekty; blahoprajné pohľadnice; poštové 
známky; ročenky; kalendáre; drevitý papier; sto-
jany na perá a ceruzky; oznámenia (papiernický 
tovar); papierové zástavy; písacie súpravy (pa-
piernický tovar); samolepky (papiernický tovar); 
ozdobné papierové mašle; letáky. 
21 - Súpravy kuchynského riadu; poháre, šálky, 
hrnčeky na pitie; sklenené nádoby (domáce po-
treby); fľaše; kuchynské hrnce; lopatky pre do-
mácnosť; kuchynské dosky na krájanie; korenič-
ky; hrnčiarske výrobky; hrnce, hrnčeky; kuchyn-
ské naberačky; majolika; potreby pre domácnosť; 
sklené mozaiky, nie pre stavebníctvo; ručné mlyn-
čeky pre domácnosť; papierové taniere; porcelán; 
vázy; soľničky; čajové súpravy (stolový riad); ku-
chynský riad; kuchynské nádoby; maľované skle-
né výrobky; porcelánové, keramické, kamenino-
vé alebo sklenené umelecké predmety; taniere; 
pokladničky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s de-
koratívnymi magnetmi, s magnetmi a s magnet-
kami; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s príveskami na kľúče, s perami, s obrazmi, s ta-
niermi a s iným kuchynským náradím, so suve-
nírmi a s darčekovými predmetmi; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
reklama; predvádzanie tovaru; vydávanie reklam-
ných textov; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; 
odborné obchodné riadenie umeleckých činností; 
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
písanie reklamných textov; grafická úprava tlačo-
vín na reklamné účely; marketing; prenájom pre-
dajných stánkov; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; správa spotrebiteľských vernostných prog-
ramov; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; poradenstvo v ob-
lasti komunikácie (reklama). 

(540) 

  
 

(731) Malcho Zdenko, Záhradnícka 41, 927 01 Šaľa, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 2936-2017 
(220) 14.12.2017 

 11 (511) 5, 30 
(511) 5 - Cukrovinkárske a pečivárske výrobky s posil-

ňujúcim a podporným účinkom (na lekárske po-
užitie); diétne cukrovinárske a pečivárske výrob-
ky pre diabetikov na lekárske použitie. 
30 - Trvanlivé pečivo; polotrvanlivé pečivo; 
jemné pečivo; oblátky; perníky, medovníky; bis-
kvity; sucháre; sušienky, keksy; piškóty; vafle; 
oplátkové trubičky (sušienky); mandľové pusin-
ky (jemné pečivo); slané pečivo (krekery); čoko-
ládové a nečokoládové cukrovinky; bonbóny; 
cukríky; mätové cukríky; sladké drievko (cukro-
vinky); tyčinky so sladkým drievkom (cukrovin-
ky); čokoláda; fondán (cukrovinky); kandis (na 
povrch cukroviniek); karamelky (cukríky); lízan-
ky (cukrovinky); cukrovinky na zdobenie via-
nočných stromčekov; dezerty (cukrárske výrob-
ky); pastilky (cukrovinky); ovocné želé (cukro-
vinky); tyčinky (cukrovinky); žuvačky; mandľo-
vé cukrovinky; arašidové cukrovinky; marcipán; 
mentolové cukríky; pralinky; prípravky z obilnín; 
obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; zákusky, 
koláče; penové zákusky (cukrovinky); müsli; ce-
reálne tyčinky; kakao; káva; čaj; cukor; med; ká-
vové náhradky. 

(540) Verbena. Inšpirovaná prírodou. 
(731) I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, 821 01 Brati-

slava-Ružinov, SK; 
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁ-

RIA s.r.o., Trnava 1, SK; 
 
 

(210) 2958-2017 
(220) 20.12.2017 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; výživové doplnky. 

(540) Dinarex 
(731) MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 

3011 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 3019-2017 
(220) 19.3.2018 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Vydávanie textov (okrem reklamných). 
(540) 

  
 

(731) Stano Milan, Martinská 48, 821 05 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 3020-2017 
(220) 19.3.2018 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Vydávanie kníh. 
(540) 

  
 

(731) Stano Milan, Martinská 48, 821 05 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 18-2018 
(220) 3.1.2018 

 11 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Lúpané semená; lúpané slnečnicové semená; 

spracované škrupinové ovocie. 
30 - Obilninové výrobky; obilninové chuťovky; 
ovsené potraviny; obilninové vločky; prípravky  
z obilnín. 
31 - Škrupinové ovocie; mandle (ovocie); nespra-
covaný konzumný sezam; semená (surové, nespra-
cované); nespracované konzumné ľanové semená. 

(540) 

  
 

(591) červená R227, G6, B19, biela R255, G255, B255, 
zelená R148, G193, B31, tmavozelená R103, 
G134, B45, zlatá R215, G179, B103, hnedá R134, 
G81, B51, bledohnedá R253, G221, B147, tmavo-
hnedá R83,G46,B35, oranžová R232, G96, B11 

(731) Benčeková Erika, Ing., Royova 782/11, 020 01 
Púchov, SK; 

 
 

(210) 36-2018 
(220) 3.1.2018 

 11 (511) 9, 28, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry 

(softvér). 
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; 
žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na loté-
riové hry; výherné hracie automaty; hracie auto-
maty uvádzané do činnosti vhodením mince; hra-
cie videoautomaty. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklam-
né služby uskutočňované prostredníctvom spot-
rebiteľských lotérií; vydávanie reklamných tex-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketing. 
41 - Zábava; organizovanie lotérií a stávkových 
hier; organizovanie lotérií a stávkových hier pros-
tredníctvom internetu; organizovanie hier o penia-
ze; organizovanie elektronických žrebových loté-
rií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; orga-
nizovanie žrebových lotérií; organizovanie kur-
zových stávok; organizovanie kurzových stávok 
prostredníctvom internetu; organizovanie dopln-
kových hier, pričom doplnková hra je číselná lo-
téria, ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou čí-
selnou lotériou; tvorba televíznych programov. 

(540) 

  
 

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

(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Breč-
tanová 1, 830 07 Bratislava-Nové Mesto, SK; 

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

(210) 41-2018 
(220) 3.1.2018 

 11 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Sťahovateľné elektronické časopisy; sťahova-

teľné elektronické knihy. 
35 - Online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; reklama; predvádzanie, reklama a mar-
keting on-line webových stránok. 
41 - Poskytovanie informácií o fitnes tréningu 
prostredníctvom online portálov; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
workshopov (školenia); poskytovanie online vzde-
lávacích seminárov; organizovanie a vedenie vzde-
lávacích kurzov; kurzy telesného cvičenia; online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); vydavateľské služby; elektro-
nické vydavateľské služby; vydávanie textov (ok-
rem reklamných); vzdelávanie v oblasti fitnes; 
vzdelávanie v oblasti zdravia; vzdelávanie v oblas-
ti športu; organizovanie a vedenie online vzdelá-
vacích kurzov zameraných na výživu; online vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; vedenie 
online vzdelávacích kurzov so zameraním na diét-
ne stravovanie. 
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(540) fitclan - fitness web, ktorému 
 môžeš veriť 
(731) I'm Enjoying Life s.r.o., Žitná 1578/52, 120 00 

Nové Město, CZ; 
 
 

(210) 92-2018 
(220) 12.1.2018 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Prípravky na líčenie; púder (kozmetika); odli-

čovacie prípravky; parfumy; rúže; laky na vlasy; 
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); koz-
metické prípravky; bieliace krémy na pokožku; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť. 

(540) AMPLE:N 
(731) COREANA COSMETICS CO., LTD., 6, Sam-

gok 2-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-
si, Chungcheongnam-do, KR; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 93-2018 
(220) 11.1.2018 

 11 (511) 29, 30, 32, 35, 39, 43 
(511) 29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované 

ovocie a zelenina; mrazené ovocie; mrazená ze-
lenina; zemiakové lupienky; ovocné rôsoly; džemy; 
marmelády; ovocné kompóty; ovocné pretlaky 
(spracované ovocie); ovocná dreň; paradajkový pre-
tlak; paradajková pasta; guacamola (avokádová ná-
tierka); vajcia; mlieko; mliečne výrobky; mliečne 
koktaily; mliečne nápoje (s vysokým obsahom 
mlieka); syrové dipy; dipy na zeleninovej báze; dipy 
na ovocnej báze; dipy na mliečnej báze; maslo; ara-
šidové maslo; kokosové maslo; potravinárske oleje 
a tuky; pokrmové tuky; kokosový tuk; želatína; 
kandizované orechy; ochutené orechy; párky v ces-
tíčku; párky v kukuričnom cestíčku (corn dogs); 
párky na prípravu hotdogov; spracovaná sladká 
kukurica; vyprážané cibuľové krúžky. 
30 - Káva; kávové náhradky; čaj; kakao; čokolá-
da; čajové nápoje; ľadový čaj; kávové nápoje; 
mliečne kávové nápoje; ľadová káva; kakaové 
nápoje; mliečne kakaové nápoje; čokoládové ná-
poje; mliečne čokoládové nápoje; cukor; peká-
renské výrobky; cukrárenské výrobky; cukrovin-
ky; ovocné želé (cukrovinky); cukrovinkové cuk-
rárske ozdoby; palacinky; orechy v čokoláde; 
orechy v karamele; zmrzliny; zmesi na prípravu 
zmrzliny; prášky na výrobu zmrzlín; prísady do 
zmrzlín (spojivá); mrazené jogurty (mrazené po-
traviny); šerbety (zmrzlinové nápoje); ľad (prí-
rodný alebo umelý); ľadové kocky (konzumné); 
ľadová drť (konzumná); ľad do nápojov; kuku-
ričné pukance; pražená kukurica; pukance do 
mikrovlnnej rúry; slané pečivo (krekry); kuku-
ričné chuťovky kukuričné lupienky; kukuričná 
múka; kukuričný škrob; spracované obilniny; 
obilninové prípravky; cestoviny; pražená kukuri-
ca; kukuričné vločky; mletá kukurica; obilninové 
vločky; obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; 
tacos (mexické jedlo); kukuričné placky (tortil-
ly); tortillové lupienky; burritos (mexické plnené 
packy); omáčky (chuťové prísady); omáčky na 
báze paradajok; syrové omáčky na hotové potra-
viny; syrové omáčky na cestoviny; omáčky na  
 

potraviny; pikantné zeleninové omáčky (chuťové 
prísady); aromatické prípravky do potravín; ma-
rináda (chuťové prísady); chutneys (koreniny); 
kečup; paradajková omáčka; horčica; pikantné 
zeleninové omáčky (chuťové prísady); majonézy; 
ovocné omáčky; pesto (bazalková omáčka). 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje 
mrazené; nealkoholické koktaily; voda (nápoj); 
minerálne vody (nápoje); sódová voda (sifón); sý-
tené vody (nápoje); stolová voda; mušty; ovocné 
džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); ovocné nektáre; 
sirupy na výrobu nápojov; prášky na prípravu ne-
alkoholických nápojov; sirupy na výrobu chlade-
ných nealkoholických nápojov; prášky na prípravu 
chladených nealkoholických nápojov; sirupy na 
výrobu mrazených nealkoholických nápojov; práš-
ky na prípravu mrazených nealkoholických nápo-
jov; čiastočne mrazené ľadové nealkoholické ná-
poje (ľadová kaša). 
35 - Reklama; prenájom predajných automatov; 
prenájom predajných stánkov. 
39 - Balenie tovaru; doručovanie tovaru; doručo-
vanie balíkov; skladovanie tovaru; balenie tova-
rov; prenájom mraziacich strojov a zariadení; 
prenájom chladiarenských zariadení. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (kete-
ring); rýchle občerstvenie (snackbary); požičia-
vanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom ná-
pojových automatov; prenájom neautomatických 
zariadení na výdaj nápojov; prenájom zariadení 
na výrobu pukancov; poradenské služby týkajúce 
sa potravín; poradenské služby týkajúce sa recep-
tov na prípravu jedál a nápojov. 

(540) CORNiCO´S 
(731) CORNiCO Company, s.r.o., Diaľničná cesta 16/B, 

903 01 Senec, SK; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 94-2018 
(220) 12.1.2018 

 11 (511) 16, 35, 36 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; pla-

gáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; spony na perá; spisové obaly (papier-
nický tovar); brožúry; papier do záznamových 
zariadení; hárky papiera; obaly (papiernický to-
var); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; 
pečiatky; tlačivá (formuláre); tlačoviny; príručky; 
prospekty; perá (kancelárske potreby); kalendáre; 
obežníky; letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; reklama; on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; marketing. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuár-
ske služby (poistno-matematické); sprostredko-
vanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; 
poisťovníctvo; kapitálové investície; finančné zá-
ručné služby; finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); uzat-
váranie poistiek proti požiaru; zdravotné poiste-
nie; poistenie v námornej doprave; životné pois-
tenie; finančné analýzy; konzultačné služby v ob-
lasti poisťovníctva; finančné informácie; infor-
mácie o poistení; služby v oblasti vyplácania dô-
chodkov; poskytovanie finančných informácií  
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prostredníctvom webových stránok; investovanie 
do fondov; finančné záruky. 

(540) Zdravotná poisťovňa Union, 
 váš anjel strážny 
(731) Union zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 

821 08 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 95-2018 
(220) 12.1.2018 

 11 (511) 16, 35, 36 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; pla-

gáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; spony na perá; spisové obaly (papier-
nický tovar); brožúry; papier do záznamových 
zariadení; hárky papiera; obaly (papiernický to-
var); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; 
pečiatky; tlačivá (formuláre); tlačoviny; príručky; 
prospekty; perá (kancelárske potreby); kalendáre; 
obežníky; letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; reklama; on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; marketing. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuár-
ske služby (poistno-matematické); sprostredko-
vanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; 
poisťovníctvo; kapitálové investície; finančné zá-
ručné služby; finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); uzat-
váranie poistiek proti požiaru; zdravotné poiste-
nie; poistenie v námornej doprave; životné pois-
tenie; finančné analýzy; konzultačné služby v ob-
lasti poisťovníctva; finančné informácie; infor-
mácie o poistení; služby v oblasti vyplácania dô-
chodkov; poskytovanie finančných informácií 
prostredníctvom webových stránok; investovanie 
do fondov; finančné záruky. 

(540) Onlia, váš anjel strážny 
(731) Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 96-2018 
(220) 12.1.2018 

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

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné 
mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lo-
tériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi- 
 

ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tla-
čené reklamné materiály; letáky; kancelárske po-
treby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky 
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; 
šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie 
žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty; 
prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tike-
ty. 
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 počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; personálne poradenstvo; predvádza-
nie tovaru; lepenie plagátov; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); pre-
zentácia 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; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; reklama prostredníctvom mobilných telefó-
nov; reklamné agentúry; televízna reklama; re-
klamné služby prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej sie-
te, informačnej siete, elektronickej siete, komu-
nikačnej siete alebo počítačovej siete; poskyto-
vanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych infor-
mácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných mate-
riálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spra-
covanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komer-
čné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; ha-
zardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele- 
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vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom ki-
nematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíz-
nych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; 
požičiavanie kinematografických filmov; poži-
čiavanie videopások; produkcia filmov (nie re-
klamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelá-
vania; výchovno-zábavné klubové služby; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie športových súťaží; organizovanie vedomost-
ných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie školení; organizovanie ži-
vých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); on-line poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydá-
vanie elektronických kníh, novín a časopisov; 
on-line poskytovanie počítačových hier (z počí-
tačových sietí); prenájom videorekordérov; poži-
čiavanie audioprístrojov; organizovanie a vede-
nie konferencií poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počíta-
čovej siete; organizovanie a vedenie seminárov 
poskytované on-line prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia alebo počítačovej siete; orga-
nizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) 
poskytované on-line prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia alebo počítačovej siete; on- 
-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnos-
ti kopírovania); informácie o možnostiach rekre-
ácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; 
organizovanie zábavných a súťažných hier (ok-
rem reklamných); televízna zábava a súťažné hry 
vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interak-
tívne zábavné služby s použitím mobilných tele-
fónov; rezervácie vstupeniek na zábavné pred-
stavenia. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, ružová, strieborná 
(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 97-2018 
(220) 12.1.2018 

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

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné 
mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lo-
tériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tla-
čené reklamné materiály; letáky; kancelárske po-
treby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na 
lotériové hry; výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; správa 
počítačových súborov; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo rekla-
mných výstav; personálne poradenstvo; predvá-
dzanie tovaru; lepenie plagátov; obchodná správa 
licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizo-
vanie reklamných materiálov; prenájom rekla-
mných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rekla-
ma prostredníctvom mobilných telefónov; reklam-
né agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníc-
tvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo 
počítačovej siete; poskytovanie informácií ob-
chodného alebo reklamného charakteru; posky-
tovanie multimediálnych informácií obchodného  
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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. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; ha-
zardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom ki-
nematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíz-
nych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; 
požičiavanie kinematografických filmov; poži-
čiavanie videopások; produkcia filmov (nie re-
klamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelá-
vania; výchovno-zábavné klubové služby; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie športových súťaží; organizovanie vedomost-
ných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie školení; organizovanie živých 
vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; 
nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line po-
skytovanie elektronických publikácií (bez možnos-
ti kopírovania); on-line vydávanie elektronických 
kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); prenájom 
videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; 
organizovanie 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 hud-
by (bez možnosti kopírovania); informácie o mož-
nostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzde-
lávaní poskytované on-line z počítačových data-
báz alebo internetu; tvorba rozhlasových prog-
ramov; fotografické reportáže; nahrávanie video-
pások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno- 
-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné 
účely); organizovanie vedomostných alebo zá-
bavných súťaží prostredníctvom internetu alebo  
 

telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zá-
bava; prekladateľské služby; organizovanie zá-
bavných a súťažných hier (okrem reklamných); 
televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce tele-
fonickú účasť divákov; interaktívne zábavné 
služby s použitím mobilných telefónov; rezervá-
cie vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, žltá, červená, oranžová, modrá, si-
vá, fialová, 

(731) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-
tislava-Staré Mesto, SK; 

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

 
 

(210) 99-2018 
(220) 12.1.2018 

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

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné 
mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lo-
tériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tla-
čené reklamné materiály; letáky; kancelárske po-
treby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na 
lotériové hry; výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
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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 počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; personálne poradenstvo; predvádza-
nie tovaru; lepenie plagátov; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizo-
vanie reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rekla-
ma prostredníctvom mobilných telefónov; reklam-
né agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníc-
tvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo 
počítačovej siete; poskytovanie informácií ob-
chodného alebo reklamného charakteru; poskyto-
vanie 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. 
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 zá-
bavných súťaží prostredníctvom internetu alebo 
telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zá-
bava; prekladateľské služby; organizovanie zá-
bavných a súťažných hier (okrem reklamných); 
televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce tele-
fonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služ-
by s použitím mobilných telefónov; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

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

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 100-2018 
(220) 12.1.2018 

 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- 
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 čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné 
mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lo-
tériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tla-
čené reklamné materiály; letáky; kancelárske po-
treby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky 
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; 
šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie 
žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty; 
prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; pries-
kum 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 akého-
koľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych infor-
mácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (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 loté-
rií a stávkových hier prostredníctvom internetu;  
 

organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; ha-
zardné hry (herne); poskytovanie športovísk; tvor-
ba televíznych programov; tvorba publicistic-
kých, spravodajských, zábavných a vzdelávacích 
programov; nahrávanie videofilmov; televízna 
zábava; divadelné predstavenia; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; prenájom kinema-
tografických prístrojov; prenájom osvetľovacích 
prístrojov do divadelných sál a televíznych štú-
dií; prenájom dekorácií na predstavenia; požičia-
vanie kinematografických filmov; požičiavanie 
videopások; produkcia filmov (nie reklamných); 
filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti 
kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-
-zábavné klubové služby; organizovanie a vede-
nie koncertov; organizovanie plesov; organizo-
vanie súťaží krásy; organizovanie športových sú-
ťaží; organizovanie vedomostných súťaží; orga-
nizovanie zábavných súťaží; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie školení; organizovanie živých vystúpení; plá-
novanie a organizovanie večierkov; nahrávacie 
štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie 
textov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line vydávanie elektronických 
kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie 
počítačových hier (z počítačových sietí); prená-
jom videorekordérov; požičiavanie audioprístro-
jov; organizovanie a vedenie konferencií posky-
tované on-line prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia alebo počítačovej siete; organizo-
vanie a vedenie seminárov poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia ale-
bo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia ale-
bo počítačovej siete; on-line poskytovanie digitál-
nej 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 zá-
bavných súťaží prostredníctvom internetu alebo 
telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zá-
bava; prekladateľské služby; organizovanie zá-
bavných a súťažných hier (okrem reklamných); 
televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce tele-
fonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby 
s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia. 
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(540) 

  
 

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

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 107-2018 
(220) 15.1.2018 

 11 (511) 28 
(511) 28 - Spoločenské hry; hry; stolové hry; hracie karty. 

(540) VYPITO, vypito 
(731) Matuška Dušan, Bajzova 6, 821 08 Bratislava, 

SK; Rybárik Marko, Tehelná 15, 921 01 Piešťa-
ny 1, SK; 

 
 

(210) 137-2018 
(220) 17.1.2018 

 11 (511) 9, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov ako aj  
v elektronickej podobe; informácie, dáta, údaje, 
databázy, katalógy a programy v elektronickej 
podobe; informácie, dáta, údaje, databázy, kata-
lógy a programy v elektronických, dátových a te-
lekomunikačných sieťach (sťahovateľné); elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); počítačové 
programy (sťahovateľné); počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné). 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; on-line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; obchodné spros-
tredkovateľské služby; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; informačné služby týkajúce 
sa služieb uvedených v triedach 35 tohto zoznamu. 
38 - Spravodajské agentúry; spravodajské kance-
lárie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
interaktívne televízne vysielanie; satelitné vysie-
lanie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie 
prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; kontinuálny prenos dát (strea-
ming); prenos digitálnych súborov; poskytovanie 
diskusných fór online; spravodajské kancelárie; 
poskytovanie teletextových služieb (telekomuni-
kačné služby); poskytovanie audiotextových te-
lekomunikačných služieb; elektronická pošta; po-
sielanie správ a obrazových informácií pomocou  
 

počítača; komunikácia prostredníctvom počíta-
čových terminálov; telekomunikačné služby pos-
kytované prostredníctvom svetovej počítačovej 
siete v reálnom čase (prenos zvuku, obrazu, textu 
alebo iných dát alebo informácií); poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elek-
tronickými komunikačnými prostriedkami); in-
formácie o možnostiach zábavy; informácie o mož-
nostiach rekreácie; informácie o výchove a vzde-
lávaní; informačné služby týkajúce sa služieb 
uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Rozhlasová zábava; televízna zábava; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; vzdelá-
vanie; zábava; tvorba zábavných, vzdelávacích  
a publicistických rozhlasových a televíznych 
programov; on line interaktívna zábava; rozhla-
sové dialógy (tvorba rozhlasových programov); 
produkcia filmov (okrem reklamných); nahráva-
nie zvukových, audiovizuálnych a multimediál-
nych záznamov; tvorba zvukových, audiovizuál-
nych a multimediálnych záznamov autorských 
diel; nahrávacie štúdiá (služby); postsynchroni-
zácia, dabing; požičiavanie kinematografických 
filmov; prenájom zvukových a zvukovo-obrazo-
vých nahrávok; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); on line poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); on line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); reportérske služby; poradenské a infor-
mačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 41 tohto zoznamu prostredníc-
tvom internetu. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK; 
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK; 

 
 

(210) 138-2018 
(220) 17.1.2018 

 11 (511) 9, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov ako aj  
v elektronickej podobe; informácie, dáta, údaje, 
databázy, katalógy a programy v elektronickej 
podobe; informácie, dáta, údaje, databázy, kata-
lógy a programy v elektronických, dátových a te-
lekomunikačných sieťach (sťahovateľné); elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); počítačové 
programy (sťahovateľné); počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné). 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; on-line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; obchodné spros-
tredkovateľské služby; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; prezentácia  
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výrobkov v komunikačných médiách; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; informačné služby týkajúce 
sa služieb uvedených v triedach 35 tohto zoznamu. 
38 - Spravodajské agentúry; spravodajské kance-
lárie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
interaktívne televízne vysielanie; satelitné vysie-
lanie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie 
prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; kontinuálny prenos dát 
(streaming); prenos digitálnych súborov; posky-
tovanie diskusných fór online; spravodajské kan-
celárie; poskytovanie teletextových služieb (tele-
komunikačné služby); poskytovanie audiotexto-
vých telekomunikačných služieb; elektronická 
pošta; posielanie správ a obrazových informácií 
pomocou počítača; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; telekomunikačné služ-
by poskytované prostredníctvom svetovej počíta-
čovej siete v reálnom čase (prenos zvuku, obra-
zu, textu alebo iných dát alebo informácií); po-
skytovanie užívateľského prístupu do svetovej 
počítačovej siete; výzvy (rádiom, telefónom ale-
bo inými elektronickými komunikačnými pros-
triedkami); informácie o možnostiach zábavy; in-
formácie o možnostiach rekreácie; informácie  
o výchove a vzdelávaní; informačné služby týkajú-
ce sa služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Rozhlasová zábava; televízna zábava; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; vzdelá-
vanie; zábava; tvorba zábavných, vzdelávacích  
a publicistických rozhlasových a televíznych prog-
ramov; on line interaktívna zábava; rozhlasové 
dialógy (tvorba rozhlasových programov); pro-
dukcia filmov (okrem reklamných); nahrávanie 
zvukových, audiovizuálnych a multimediálnych 
záznamov; tvorba zvukových, audiovizuálnych  
a multimediálnych záznamov autorských diel; 
nahrávacie štúdiá (služby); postsynchronizácia, 
reklamných); on line poskytovanie videozázna-
mov (bez možnosti kopírovania); on line posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); reportérske služby; poradenské a in-
formačné služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb 
uvedených v triede 41 tohto zoznamu prostred-
níctvom internetu. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK; 
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK; 

 
 

(210) 139-2018 
(220) 17.1.2018 

 11 (511) 9, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov ako aj  
v elektronickej podobe; informácie, dáta, údaje, 
databázy, katalógy a programy v elektronickej 
podobe; informácie, dáta, údaje, databázy, kata- 
 

 lógy a programy v elektronických, dátových a te-
lekomunikačných sieťach (sťahovateľné); elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); počítačové 
programy (sťahovateľné); počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné). 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; on-line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; obchodné spros-
tredkovateľské služby; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; informačné služby týkajúce 
sa služieb uvedených v triedach 35 tohto zoznamu. 
38 - Spravodajské agentúry; spravodajské kance-
lárie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
interaktívne televízne vysielanie; satelitné vysie-
lanie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie 
prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; kontinuálny prenos dát (strea-
ming); prenos digitálnych súborov; poskytovanie 
diskusných fór online; spravodajské kancelárie; 
poskytovanie teletextových služieb (telekomuni-
kačné služby); poskytovanie audiotextových te-
lekomunikačných služieb; elektronická pošta; po-
sielanie správ a obrazových informácií pomocou 
počítača; komunikácia prostredníctvom počíta-
čových terminálov; telekomunikačné služby pos-
kytované prostredníctvom svetovej počítačovej 
siete v reálnom čase (prenos zvuku, obrazu, textu 
alebo iných dát alebo informácií); poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými 
elektronickými komunikačnými prostriedkami); 
informácie o možnostiach zábavy; informácie  
o možnostiach rekreácie; informácie o výchove  
a vzdelávaní; informačné služby týkajúce sa slu-
žieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Rozhlasová zábava; televízna zábava; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; vzdelá-
vanie; zábava; tvorba zábavných, vzdelávacích  
a publicistických rozhlasových a televíznych prog-
ramov; on line interaktívna zábava; rozhlasové 
dialógy (tvorba rozhlasových programov); pro-
dukcia filmov (okrem reklamných); nahrávanie 
zvukových, audiovizuálnych a multimediálnych 
záznamov; tvorba zvukových, audiovizuálnych  
a multimediálnych záznamov autorských diel; 
nahrávacie štúdiá (služby); postsynchronizácia, 
dabing; požičiavanie kinematografických filmov; 
prenájom zvukových a zvukovo-obrazových na-
hrávok; vydávanie textov (okrem reklamných); 
on line poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); on line poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
reportérske služby; poradenské a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených 
v triede 41 tohto zoznamu prostredníctvom inter-
netu. 
45 - Spravovanie autorských práv. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, červená, biela 
(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK; 
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK; 

 
 

(210) 141-2018 
(220) 17.1.2018 

 11 (511) 9, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov ako aj  
v elektronickej podobe; informácie, dáta, údaje, 
databázy, katalógy a programy v elektronickej 
podobe; informácie, dáta, údaje, databázy, kata-
lógy a programy v elektronických, dátových a te-
lekomunikačných sieťach (sťahovateľné); elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); počítačové 
programy (sťahovateľné); počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné). 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; on-line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; obchodné spros-
tredkovateľské služby; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; informačné služby týkajúce 
sa služieb uvedených v triedach 35 tohto zoznamu. 
38 - Spravodajské agentúry; spravodajské kance-
lárie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
interaktívne televízne vysielanie; satelitné vysie-
lanie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie 
prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; kontinuálny prenos dát 
(streaming); prenos digitálnych súborov; posky-
tovanie diskusných fór online; spravodajské kan-
celárie; poskytovanie teletextových služieb (tele-
komunikačné služby); poskytovanie audiotexto-
vých telekomunikačných služieb; elektronická 
pošta; posielanie správ a obrazových informácií 
pomocou počítača; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; telekomunikačné služ-
by poskytované prostredníctvom svetovej počíta-
čovej siete v reálnom čase (prenos zvuku, obra-
zu, textu alebo iných dát alebo informácií); po-
skytovanie užívateľského prístupu do svetovej 
počítačovej siete; výzvy (rádiom, telefónom ale-
bo inými elektronickými komunikačnými pros-
triedkami); informácie o možnostiach zábavy; in-
formácie o možnostiach rekreácie; informácie  
o výchove a vzdelávaní; informačné služby týka-
júce sa služieb uvedených v triede 38 tohto zoz-
namu. 
41 - Rozhlasová zábava; televízna zábava; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; vzdelá-
vanie; zábava; tvorba zábavných, vzdelávacích  
a publicistických rozhlasových a televíznych 
programov; on line interaktívna zábava; rozhla-
sové dialógy (tvorba rozhlasových programov); 
produkcia filmov (okrem reklamných); nahráva- 
 

nie zvukových, audiovizuálnych a multimediál-
nych záznamov; tvorba zvukových, audiovizuál-
nych a multimediálnych záznamov autorských 
diel; nahrávacie štúdiá (služby); postsynchroni-
zácia, dabing; požičiavanie kinematografických 
filmov; prenájom zvukových a zvukovo-obrazo-
vých nahrávok; vydávanie textov (okrem rekla-
mných); on line poskytovanie videozáznamov 
(bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); reportérske služby; poradenské a infor-
mačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 41 tohto zoznamu prostredníc-
tvom internetu. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená, biela 
(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK; 
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK; 

 
 

(210) 142-2018 
(220) 17.1.2018 

 11 (511) 9, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov ako aj  
v elektronickej podobe; informácie, dáta, údaje, 
databázy, katalógy a programy v elektronickej 
podobe; informácie, dáta, údaje, databázy, kata-
lógy a programy v elektronických, dátových a te-
lekomunikačných sieťach (sťahovateľné); elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); počítačové 
programy (sťahovateľné); počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné). 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; on-line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; obchodné spros-
tredkovateľské služby; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; informačné služby týkajúce 
sa služieb uvedených v triedach 35 tohto zoznamu. 
38 - Spravodajské agentúry; spravodajské kance-
lárie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
interaktívne televízne vysielanie; satelitné vysie-
lanie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie 
prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; kontinuálny prenos dát (strea-
ming); prenos digitálnych súborov; poskytovanie 
diskusných fór online; spravodajské kancelárie; 
poskytovanie teletextových služieb (telekomuni-
kačné služby); poskytovanie audiotextových te-
lekomunikačných služieb; elektronická pošta; 
posielanie správ a obrazových informácií pomo-
cou počítača; komunikácia prostredníctvom počí-
tačových terminálov; telekomunikačné služby pos-
kytované prostredníctvom svetovej počítačovej 
siete v reálnom čase (prenos zvuku, obrazu, textu  
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alebo iných dát alebo informácií); poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elek-
tronickými komunikačnými prostriedkami); in-
formácie o možnostiach zábavy; informácie o mož-
nostiach rekreácie; informácie o výchove a vzde-
lávaní; informačné služby týkajúce sa služieb 
uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Rozhlasová zábava; televízna zábava; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; vzdelá-
vanie; zábava; tvorba zábavných, vzdelávacích  
a publicistických rozhlasových a televíznych prog-
ramov; on line interaktívna zábava; rozhlasové 
dialógy (tvorba rozhlasových programov); pro-
dukcia filmov (okrem reklamných); nahrávanie 
zvukových, audiovizuálnych a multimediálnych 
záznamov; tvorba zvukových, audiovizuálnych  
a multimediálnych záznamov autorských diel; 
nahrávacie štúdiá (služby); postsynchronizácia, 
dabing; požičiavanie kinematografických filmov; 
prenájom zvukových a zvukovo-obrazových na-
hrávok; vydávanie textov (okrem reklamných); 
on line poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); on line poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
reportérske služby; poradenské a informačné služ-
by v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v trie-
de 41 tohto zoznamu prostredníctvom internetu. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

(591) čierna, sivá, červená, biela 
(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK; 
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK; 

 
 

(210) 143-2018 
(220) 17.1.2018 

 11 (511) 9, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov ako aj  
v elektronickej podobe; informácie, dáta, údaje, 
databázy, katalógy a programy v elektronickej 
podobe; informácie, dáta, údaje, databázy, kata-
lógy a programy v elektronických, dátových a te-
lekomunikačných sieťach (sťahovateľné); elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); počítačové 
programy (sťahovateľné); počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné). 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; on-line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; obchodné spros-
tredkovateľské služby; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; informačné služby týkajúce 
sa služieb uvedených v triedach 35 tohto zoznamu. 
 

38 - Spravodajské agentúry; spravodajské kance-
lárie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
interaktívne televízne vysielanie; satelitné vysie-
lanie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie 
prístupu do databáz; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; kontinuálny prenos dát 
(streaming); prenos digitálnych súborov; posky-
tovanie diskusných fór online; spravodajské kan-
celárie; poskytovanie teletextových služieb (tele-
komunikačné služby); poskytovanie audiotexto-
vých telekomunikačných služieb; elektronická 
pošta; posielanie správ a obrazových informácií 
pomocou počítača; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; telekomunikačné služ-
by poskytované prostredníctvom svetovej počíta-
čovej siete v reálnom čase (prenos zvuku, obra-
zu, textu alebo iných dát alebo informácií); pos-
kytovanie užívateľského prístupu do svetovej po-
čítačovej siete; výzvy (rádiom, telefónom alebo 
inými elektronickými komunikačnými pros-
triedkami); informácie o možnostiach zábavy; in-
formácie o možnostiach rekreácie; informácie  
o výchove a vzdelávaní; informačné služby týka-
júce sa služieb uvedených v triede 38 tohto zoz-
namu. 
41 - Rozhlasová zábava; televízna zábava; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; vzdelá-
vanie; zábava; tvorba zábavných, vzdelávacích  
a publicistických rozhlasových a televíznych prog-
ramov; on line interaktívna zábava; rozhlasové 
dialógy (tvorba rozhlasových programov); pro-
dukcia filmov (okrem reklamných); nahrávanie 
zvukových, audiovizuálnych a multimediálnych 
záznamov; tvorba zvukových, audiovizuálnych  
a multimediálnych záznamov autorských diel; 
nahrávacie štúdiá (služby); postsynchronizácia, 
dabing; požičiavanie kinematografických filmov; 
prenájom zvukových a zvukovo-obrazových na-
hrávok; vydávanie textov (okrem reklamných); 
on line poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); on line poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
reportérske služby; poradenské a informačné služ-
by v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v trie-
de 41 tohto zoznamu prostredníctvom internetu. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

(591) čierna, sivá, červená, biela 
(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK; 
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK; 
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(210) 152-2018 
(220) 17.1.2018 

 11 (511) 3, 5, 30 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; 

voňavkárske výrobky, esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne potra-
viny a diétne látky na lekárske použitie, potravi-
ny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí; ná-
plasti, obväzový materiál. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; 
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; 
cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do 
pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prí-
sady); koreniny; konzumný ľad. 

(540) DONNAHAIR 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

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

 
 

(210) 153-2018 
(220) 18.1.2018 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Dietetické potraviny a látky na liečebné pou-

žitie; výživové doplnky pre ľudí; výživové do-
plnky vo forme nápojov. 

(540) 

  
 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel- 
-Str. 10, 407 89 Monheim am Rhein, DE; 

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

 
 

(210) 156-2018 
(220) 18.1.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Vodka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) čierna, zlatá, biela, červená 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 160-2018 
(220) 19.1.2018 

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

túrna činnosť. 

(540) Tancujúce tigríky 
(731) Pevná Petra, Ing., Švermova 32, 911 01 Trenčín, SK; 

 
 

(210) 216-2018 
(220) 25.1.2018 

 11 (511) 9, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; počítačové programy; po-

čítačový softvér (nahrané počítačové programy); 
sťahovateľné počítačové programy; elektronické 
publikácie (sťahovateľné); interaktívny počítačo-
vý softvér; softvér a aplikácie pre mobilné zaria-
denia. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; poskytovanie softvéru prostred-
níctvom internetu (SaaS); aktualizovanie počíta-
čového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov. 

(540) 

  
 

(731) INEA, s.r.o., Budatínska 49, 851 06 Bratislava, SK; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 246-2018 
(220) 30.1.2018 

 11 (511) 5, 30, 39 
(511) 5 - Bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé 

rastliny. 
30 - Čaj; čajové výťažky; náhradky čaju; čajové 
príchute; ochutený čaj. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(591) červená,biela,žltá,čierna,zelená 
(731) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(210) 271-2018 
(220) 14.2.2018 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Tanečné školenia; organizovanie tanečných 

vystúpení; organizovanie tanečných súťaží. 

(540) SHOWTIME DANCE 
(731) Kluch Ján, Ing., K. Marxa 22, 934 01 Levice, SK; 

 
 

(210) 272-2018 
(220) 1.2.2018 

 11 (511) 30, 31, 39, 42 
(511) 30 - Slad (potraviny); sladové výťažky (potraviny). 

31 - Jačmeň; slad na výrobu piva a liehovín. 
39 - Skladovanie; uskladňovanie. 
42 - Vedecký výskum; vedecké laboratórne služ-
by. 

(540) 

  
(591) žltá, zelená, modrá, červená 
(731) Tatranská sladovňa, s.r.o., Murgašova 1, 058 80 

Poprad, SK; 
(740) AK HAŠČÁKOVÁ, s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 273-2018 
(220) 1.2.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; kreslené filmy; 

audiovizuálne kompaktné disky; optické nosiče 
údajov; elektronické publikácie (sťahovateľné); 
podložky pod myš; počítačové hry (softvér); sťa-
hovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obra-
zové súbory; USB kľúče; počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektronických 
kníh; elektronické partitúry (sťahovateľné). 
16 - Plagáty; knižné zarážky; noviny; periodiká; 
brožúry; poznámkové zošity; knihy; fotografie 
(tlačoviny); grafické reprodukcie; pohľadnice; 
tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; 
záložky do kníh; papiernický tovar; perá (kance-
lárske potreby); časopisy (periodiká); papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; ročen-
ky; kalendáre; papierové alebo lepenkové krabi-
ce; samolepky (papiernický tovar); komiksy; dr-
žiaky stránok otvorenej knihy. 
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; fotoko-
pírovacie služby; rozmnožovanie dokumentov; 
vydávanie reklamných textov; reklama; rozhla-
sová reklama; televízna reklama; správa počíta-
čových súborov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie 
textov; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; prenájom reklamného času v komuni-
kačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služ-
by); prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; písanie reklamných textov; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba 
reklamných filmov; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; poskytovanie obchodných informá-
cií prostredníctvom webových stránok; online 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; písanie textov scenárov na reklamné úče-
ly; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; poradenstvo v ob-
lasti komunikácie (reklama). 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzde-
lávanie; produkcia filmov (nie reklamných); poži-
čovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; výchovno-
-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
konferencií; premietanie kinematografických fil-
mov; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; nahrávacie štúdiá (služby); písanie 
textov scenárov nie na reklamné účely; online vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-
line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); fotografovanie; reportér-
ske služby; prekladateľské služby; písanie textov; 
online poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); online poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania); školské 
služby (vzdelávanie); organizovanie a vedenie vzde-
lávacích fór s osobnou účasťou; písanie televíz-
nych a filmových scenárov (tvorba). 
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(540) 

  
 

(731) Bekeč Miroslav, Šancová 3986/17, 811 05 Brati-
slava-Staré Mesto, SK; 

(740) Advokátska kancelária Tomáš Petko s.r.o., Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 275-2018 
(220) 2.2.2018 

 11 (511) 35, 36, 45 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; 
nehnuteľnosti (služby). 
45 - Právne služby. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
(731) BIZ4EXIT s.r.o., Bajkalská 9/A, 831 04 Brati-

slava-Nové Mesto, SK; 
 
 

(210) 278-2018 
(220) 5.2.2018 

 11 (511) 35, 38 
(511) 35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 

zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach. 
38 - Poskytovanie prístupu do databáz. 

(540) tvpricepool.com 
(731) Mačinga Pavol, Hronská 5153/30, 821 07 Brati-

slava, SK; 
(740) Laurincová Lenka, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 311-2018 
(220) 5.2.2018 

 11 (511) 9, 36, 37, 38, 42 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-

né); počítačový hardvér; solárne panely na výro-
bu elektrickej energie; prietokomery; zariadenia 
na hasenie požiarov; elektronické prístupové sys-
témy pre vzájomne sa blokujúce dvere; termo-
vízne kamery; čierne skrinky (záznamníky úda-
jov); nabíjacie stanice pre elektromobily; elek-
trické odpory; indukčné cievky; svorky (elektro-
technika); elektrické zámky; počítačové operačné 
programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté 
počítačové programy); monitory (počítačový hard-
vér); monitorovacie počítačové programy; optic-
ké čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; pro- 
 

 cesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie 
zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); spo-
jovacie objímky na elektrické káble; dosky plošných 
spojov; transformátory na zvýšenie napätia; počí-
tačové programy (sťahovateľné); koaxiálne káble; 
káble s optickými vláknami; kryty na elektrické 
zásuvky; predradníky na osvetľovacie prístroje; 
ochranné zariadenia proti prepätiu; akumulátorové 
nádoby; skrine akumulátorov; kalibračné krúžky; 
hasiace prístroje; transformátory (elektrotechnika); 
skriňové rozvádzače (elektrotechnika); meradlá; 
požiarne hlásiče; elektrické signalizačné zvonče-
ky; koncovky (elektrotechnika); plášte elektric-
kých káblov; prístroje na reguláciu tepla; elektric-
ké zariadenia na diaľkové ovládanie priemysel-
ných operácií; rozvodné skrine, spínacie skrine 
(elektrotechnika); elektrické kondenzátory; elek-
trické vodiče; elektroinštalačné rúrky; konektory 
(elektrotechnika); spojovacie skrinky (elektrotech-
nika); elektrické kontakty; elektrické regulačné 
prístroje; elektrické monitorovacie prístroje iné 
ako na lekárske použitie; elektrické meniče; komu-
tačné elektrické prístroje; vypínače; obmedzovače 
(elektrotechnika); elektrické zásuvky; prúdové 
usmerňovače; redukcie (elektrotechnika); detekto-
ry; elektrické ističe; rozvodné panely (elektrina); 
rozvodné pulty (elektrina); meracie prístroje; indi-
kátory strát elektrickej energie; elektrické meracie 
zariadenia; elektrické káble; rozvodové systémy 
elektrického vedenia; riadiace panely (elektrotech-
nika); galvanické články; spojky elektrického ve-
denia; elektrické spojky; elektrické svorky; elek-
trické relé; vysielače elektronických signálov; te-
lekomunikačné vysielače; termostaty; meradlá; 
elektrické drôty; poistky; galvanické články; 
mriežky elektrických akumulátorov; zariadenia na 
spracovanie údajov; prístroje na vnútornú komu-
nikáciu; počítačové pamäte; presné meracie prí-
stroje; nástroje na meranie; elektrické batérie 
(články); elektrické akumulátory; počítače; na-
hraté počítačové programy. 
36 - Prenájom zdieľaných kancelárskych priesto-
rov; finančné odhady pri odpovediach na verejné 
súťaže. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-
čov; inštalácie a opravy výťahov; čistenie inte-
riérov budov; čistenie a opravy kotlov; inštalácia, 
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariade-
ní; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inšta-
lácie a opravy poplašných systémov proti vláma-
niu; prenájom stavebných strojov a zariadení; in-
štalácie a opravy vykurovacích zariadení; inšta-
lácie a opravy klimatizačných zariadení; staveb-
níctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demo-
lácia budov; stavba a opravy skladov; izolovanie 
proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; 
inštalácia, údržba a opravy strojov; murárske 
práce; interiérové a exteriérové maľovanie a na-
tieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo  
a inštalatérstvo; inštalácie a opravy chladiacich 
zariadení; murovanie, murárske práce; stavebné 
informácie; informácie o opravách; inštalácia, 
údržba a opravy počítačového hardvéru; odrušo-
vanie elektrických prístrojov a zariadení; opravy 
opotrebovaných alebo poškodených strojov; sta-
vebné poradenstvo; opravy elektrických vedení; 
nabíjanie batérií vozidiel; kladenie káblov. 
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38 - Telefonická komunikácia; komunikácia mo-
bilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; informácie v oblasti te-
lekomunikácií; komunikácia prostredníctvom op-
tických sietí. 
42 - Architektonické služby; architektonické po-
radenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; 
štúdie technických projektov; inžinierska čin-
nosť; požičiavanie počítačov; počítačové prog-
ramovanie; kalibrácia; tvorba počítačového soft-
véru; aktualizovanie počítačového softvéru; po-
radenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; kontroly kvality; požičiavanie počíta-
čového softvéru; výskum a vývoj nových výrob-
kov (pre zákazníkov); obnovovanie počítačových 
databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy 
počítačových systémov; expertízy (inžinierske prá-
ce); návrh počítačových systémov; zhotovovanie 
kópií počítačových programov; prevod údajov 
alebo dokumentov z fyzických médií na elektro-
nické médiá; tvorba a udržiavanie webových strá-
nok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); inštalácia počí-
tačového softvéru; prevod (konverzia) počítačo-
vých programov alebo údajov (nie fyzický); po-
radenstvo v oblasti počítačových programov; 
prenájom webových serverov; ochrana počítačov 
proti počítačovým vírusom; poradenstvo v oblas-
ti úspory energie; digitalizácia dokumentov (ske-
novanie); diaľkové monitorovanie počítačových 
systémov; energetické audity; poradenstvo pri 
tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti 
informačných technológií; prenájom počítačo-
vých serverov (serverhosting); zálohovanie úda-
jov mimo pracoviska; uchovávanie elektronic-
kých údajov; poskytovanie počítačových techno-
lógií prostredníctvom internetu (cloud compu-
ting); externé poskytovanie služieb v oblasti in-
formačných technológií; poradenstvo v oblasti 
počítačových technológií; poradenstvo v oblasti 
počítačovej bezpečnosti; monitorovanie počíta-
čových systémov na zisťovanie porúch; poraden-
stvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poraden-
stvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; 
monitorovanie počítačových systémov na ziste-
nie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát. 

(540) 

  
 

(731) DICIT spol. s r.o., Sekurisova 16, 841 02 Brati-
slava, SK; 

(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 314-2018 
(220) 7.2.2018 

 11 (511) 41, 43, 44 
(511) 41 - Organizovanie plesov; diskotéky (služby); 

poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); penzióny; hotelierske služby; 
reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie uby-
tovania v penziónoch; rezervácie ubytovania  
v hoteloch; penzióny; kaviarne; samoobslužné 
reštaurácie; recepčné služby pre dočasné ubyto-
vanie (správa príchodov a odchodov); reštaurácie 
s japonskou kuchyňou (washoku); reštaurácie  
s japonskou kuchyňou (udon a soba). 
44 - Sauny (služby); soláriá (služby); termálne kú-
pele; masáže. 

(540) 

  
 

(731) Relish s.r.o., Konská 334, 013 13 Rajecké Tepli-
ce, SK; 

(740) Advokátska kancelária ADVOCATUS Žilina s.r.o., 
Žilina, SK; 

 
 

(210) 316-2018 
(220) 5.2.2018 

 11 (511) 35, 39, 41, 43 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; komerčné informačné kancelá-
rie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie 
reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodné 
odhady; obchodný alebo podnikateľský pries-
kum; prenájom reklamných materiálov; poraden-
stvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydá-
vanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agen-
túry; predvádzanie (služby modeliek) na reklam-
né účely a podporu predaja; marketingový pries-
kum; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; nábor zamestnancov; prenájom reklam-
ných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); 
zásielkové reklamné služby; administratívna sprá-
va hotelov; odborné obchodné riadenie umelec-
kých činností; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; služby porovnávania 
cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; subdodá-
vateľské služby (obchodné služby); fakturácie; 
písanie reklamných textov; zostavovanie štatis-
tík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely;  
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 vyhľadávanie sponzorov; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu predaja; tvorba re-
klamných filmov; marketing; telemarketingové 
služby; prenájom predajných stánkov; poskyto-
vanie obchodných alebo podnikateľských kon-
taktných informácií; optimalizácia internetových 
vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia 
obchodovania na webových stránkach; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné 
sprostredkovateľské služby; obchodný manaž-
ment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transak-
cií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného prie-
storu pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; navrhovanie reklamných materiálov; prená-
jom bilbordov; správa spotrebiteľských vernost-
ných programov; písanie textov scenárov na re-
klamné účely. 
39 - Sprevádzanie turistov; letecká doprava; pre-
nájom automobilov; autobusová doprava; výletné 
lode (služby); prenajímanie plavidiel (člnov, lo-
dí); nosenie batožín; organizovanie turistických 
plavieb; turistické prehliadky (doprava); lodná tra-
jektová doprava; organizovanie zájazdov; osobná 
doprava; rezervácie miesteniek na cestovanie; 
doprava cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; 
informácie o možnostiach dopravy; rezervácie 
dopravy; rezervácie zájazdov; prenájom letec-
kých dopravných prostriedkov; poskytovanie in-
formácií o cestovných trasách. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; služby estrádnych umelcov; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; telesná 
výchova; prenájom dekorácií na predstavenia; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; 
požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie 
kinematografických filmov; produkcia filmov 
(nie reklamných); gymnastický výcvik; požičov-
ne kníh (knižnice); tvorba rozhlasových a tele-
víznych programov; divadelné predstavenia; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; televízna 
zábava; poskytovanie športovísk; pózovanie mo-
delov výtvarným umelcom; výchovno-zábavné 
klubové služby; diskotéky (služby); informácie  
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie golfo-
vých ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tá-
bormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; 
premietanie kinematografických filmov; detské 
škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; 
praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (pre-
hliadky, výstavy); informácie o možnostiach rek-
reácie; požičiavanie potápačského výstroja; poži-
čiavanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); organizovanie a vedenie seminá-
rov; tábory na športové sústredenia; organizova-
nie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organi-
zovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); prenájom tenisových kur-
tov; karaoke služby; nočné kluby (zábava); foto- 
 

grafické reportáže; fotografovanie; reportérske 
služby; prekladateľské služby; služby agentúr 
ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; 
písanie textov; organizovanie a vedenie koncer-
tov; organizovanie módnych prehliadok na zá-
bavné účely; prenájom športových plôch; služby 
diskdžokejov; tlmočnícke služby; služby osob-
ných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného 
cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná tvor-
ba; požičiavanie hračiek; školské služby (vzdelá-
vanie); individuálne vyučovanie; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; 
turistické prehliadky so sprievodcom. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); prenájom prechodného ubyto-
vania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske 
služby; detské jasle; reštauračné (stravovacie) 
služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; re-
zervácie ubytovania v hoteloch; prázdninové tá-
bory (ubytovacie služby); rezervácie prechodné-
ho ubytovania; prenájom prednáškových sál. 

(540) 

  
(591) modrá, zelená, oranžová, červená, žltá 
(731) HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s., Nám. 

SNP 14, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, SK; 
(740) Jánošík Július, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 319-2018 
(220) 7.2.2018 

 11 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Predvádzanie tovaru; rozširovanie reklam-

ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; 
reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; marketing; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; zosta-
vovanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; poradenstvo v oblasti komuni-
kácie (reklama); podpora predaja tovarov a slu-
žieb sponzorovaním športových podujatí. 
41 - Zábava; Turistické prehliadky so sprievodcom. 
43 - Poskytovanie a sprostredkovanie ubytova-
cích a stravovacích služieb. 

(540) 
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(731) Slotta Jakub, Pri Rajčanke 229/5, 013 19 Zbyňov, 
SK; 

(740) Advokátska kancelária ADVOCATUS Žilina s.r.o., 
Žilina, SK; 

 
 

(210) 332-2018 
(220) 8.2.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj 
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databá-
zy, katalógy a programy zaznamenané v elektro-
nickej podobe; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačo-
viny; tlačené reklamné materiály z papiera; pa-
piernický tovar a písacie potreby; učebné a vyu-
čovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); 
tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; 
pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický to-
var); obaly (papiernický tovar); samolepky (pa-
piernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme 
hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske 
potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; 
plagáty; listový papier; stolové prestieranie z pa-
piera; papierové obrusy; záložky do kníh; papie-
rové alebo plastové vrecká na balenie; papierové 
podložky na stôl; nálepky na kancelárske použi-
tie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na pe-
rá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; 
oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; 
papierové zástavy; nože na papier (kancelárske 
potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); 
puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo 
lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; etikety (okrem textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách vrátane počítačovej ko-
munikačnej siete; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; televízna a roz-
hlasová reklama; rozširovanie reklamných ozna-
mov; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; vydávanie reklamných textov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manaž-
ment; odborné obchodné poradenstvo; prezentá-
cia výrobkov a služieb v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; organizovanie ochutná-
vok vín na podporu predaja; organizovanie re-
klamných hier na podporu predaja; služby mode-
liek na reklamné účely a podporu predaja výrob-
kov a služieb; vyhľadávanie sponzorov; poraden-
ské a informačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 35 tohto zoznamu; komerčné in-
formačné kancelárie; produkcia reklamných fil-
mov; služby výberu zamestnancov účinkujúcich 
v zábavných reláciách (výber spevákov, taneční-
kov a nových tvárí - modeliek, modelov, hostesiek). 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie progra-
mov; interaktívne televízne a rozhlasové vysiela-
nie; interaktívne vysielacie a komunikačné služ-
by; telefonická komunikácia; komunikačné služ-
by prostredníctvom audiotextu, teletextu, rozhla-
su, televízie, počítačovej siete, mobilných telefó-
nov; telekomunikačné služby; poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia do svetovej počítačo- 
 

vej siete; poskytovanie telekomunikačných kaná-
lov na telenákupy; poskytovanie priestoru na dis-
kusiu na internete; prenos správ, informácií, pub-
likácií, filmov, audiovizuálnych diel, televíznych 
a rozhlasových programov prostredníctvom ko-
munikačných sietí vrátane internetu; poskytova-
nie on-line prístupu k multimediálnemu obsahu; 
vysielanie audiovizuálnych programov prostred-
níctvom programovej služby timeshift; spravo-
dajské kancelárie; poradenské a informačné služ-
by v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto 
zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov 
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné 
skladateľské služby; organizovanie zábavných, 
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; 
vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zá-
bavných, hudobných a športových súťaží; orga-
nizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem rekla-
mných); organizovanie súťaží prostredníctvom 
telefónu (okrem reklamných); organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; moderovanie relácií, programov 
a podujatí; zábavné parky; zábavné služby pos-
kytované prázdninovými tábormi; služby klubov 
zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); vý-
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie školení; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; ži-
vé predstavenia; produkcia filmov (okrem reklam-
ných); hudobná tvorba; služby filmových, diva-
delných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; 
požičiavanie filmov; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; služby di-
vadelných, koncertných a varietných umelcov; 
rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a špor-
tové podujatia; produkcia a prenájom zvukových  
a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklam-
ných); vydavateľské služby (okrem vydávania re-
klamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov 
a iných tlačovín (okrem reklamných textov); on-
line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); vydávanie elektronických 
publikácií (okrem reklamných); elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na 
športové sústredenia; kurzy telesného cvičenia; 
fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); zá-
bavné služby nočných klubov; on-line poskyto-
vanie počítačových hier z počítačových sietí; in-
formácie o výchove, vzdelávaní; informácie  
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnos-
tiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, no-
vinky z oblasti šou biznisu; prekladateľské služ-
by; prenájom dekorácií na predstavenia; posky-
tovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom 
audio prístrojov, video prístrojov, videorekordé-
rov, premietačiek, televíznych prijímačov, kul-
túrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; pre-
nájom športového výstroja (okrem dopravných  
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prostriedkov); reportérske služby; pomoc pri vý-
bere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy  
a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávko-
vých hier; organizovanie módnych prehliadok na 
zábavné účely; služby diskdžokejov; on-line pos-
kytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopí-
rovania); on-line poskytovanie videozáznamov 
(bez možnosti kopírovania); on-line poskytova-
nie elektronického archívu s prístupom k elektro-
nickým textom, audio-vizuálnym programom  
a údajom (bez možnosti kopírovania), hrám a zá-
bave; hazardné hry; poradenské a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených 
v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom in-
ternetu, on-line a interaktívnymi počítačovými 
službami. 

(540) SLADKÁ VÝZVA 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava-Záhorská Bystrica, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 335-2018 
(220) 9.2.2018 

 11 (511) 35, 37, 45 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-

chodná administratíva; kancelárske práce. 
37 - Stavebníctvo. 
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na ochra-
nu osôb a majetku. 

(540) 

  
 

(591) zelená, čierna, biela 
(731) CEZA - CECH ZÁMKAROV, Žilinská 18, 811 05 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 336-2018 
(220) 5.2.2018 

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

administratíva; vydávanie reklamných textov; 
prepisovanie správ, blogových príspevkov, e-boo-
kov (kancelárske práce); správa počítačových 
súborov; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; spracovanie textov; spracovanie tex-
tov online; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; písanie reklamných textov; administra-
tívne spracovanie obchodných objednávok; tvor-
ba reklamných filmov (videí); personálne pora-
denstvo; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (tlačoviny, prospekty v elektronickej 
podobe); odborné obchodné a podnikateľské po- 
 

 radenstvo; písanie textov scenárov na reklamné 
účely; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; reklama formou 
ďakovných listov. 
41 - Zábava; online vzdelávacie kurzy (koreš-
pondenčné vzdelávacie kurzy); vydávanie textov, 
e-bookov, blogových príspevkov; vzdelávanie; 
školenia; organizovanie kurzov sebauvedomenia; 
organizovanie kurzov sebauvedomenia prostred-
níctvom internetu; organizovanie kurzov osob-
nostného rozvoja; organizovanie kurzov osobnos-
tného rozvoja prostredníctvom internetu; produk-
cia filmov; vydávanie kníh; online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); online koučovanie (ško-
lenie). 
44 - Poradenstvo v oblasti komunikácie a budo-
vania vzťahov medzi mužmi a ženami (psycho-
logické služby); poradenstvo v oblasti komuni-
kácie a budovania vzťahov medzi mužmi a že-
nami poskytované online (psychologické služby); 
poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti (psycho-
logické služby); poradenstvo v oblasti rozvoja osob-
nosti poskytované online (psychologické služby). 

(540) 

  
 

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

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

 
 

(210) 338-2018 
(220) 9.2.2018 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-

ravky; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 

(540) SLONIQ 
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 

140 78 Praha 4, CZ; 
(740) Glenmark Pharmaceuticals SK, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 340-2018 
(220) 9.2.2018 

 11 (511) 5, 30, 39 
(511) 5 - Bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé 

rastliny. 
30 - Čaj; čajové výťažky; náhradky čaju; čajové 
príchute; ochutený čaj. 
39 - Balenie tovarov. 
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(540) 

  
 

(591) červená, biela, žltá, čierna, zelená 
(731) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(210) 341-2018 
(220) 11.2.2018 

 11 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Koža, koženka; kožušiny, surové kože; kufre 

a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádz-
kové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 

(540) 

  
 

(731) Janec Milan, Murgašova 1105/3, 024 01 Kysucké 
Nové Mesto 1, SK; 

 
 

(210) 342-2018 
(220) 7.2.2018 

 11 (511) 41, 43, 44 
(511) 41 - Organizovanie plesov; diskotéky (služby); 

poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); penzióny; hotelierske služby; 
reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie uby-
tovania v penziónoch; rezervácie ubytovania  
v hoteloch; penzióny; kaviarne; samoobslužné 
reštaurácie; recepčné služby pre dočasné ubyto-
vanie (správa príchodov a odchodov); reštaurácie 
s japonskou kuchyňou (washoku); reštaurácie  
s japonskou kuchyňou (udon a soba). 
44 - Sauny (služby); soláriá (služby); termálne kú-
pele; masáže. 

(540) 

  
 

(731) Relish s.r.o., Konská 334, 013 13 Rajecké Tepli-
ce, SK; 

(740) Advokátska kancelária ADVOCATUS Žilina s.r.o., 
Žilina 1, SK; 

 
 

(210) 345-2018 
(220) 9.2.2018 

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

(540) AMOXEN 
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 

140 78 Praha 4, CZ; 
(740) Glenmark Pharmaceuticals SK, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 347-2018 
(220) 12.2.2018 

 11 (511) 24, 25 
(511) 24 - Tkaniny; textilné materiály; textílie; textilné 

podšívky do topánok; textílie na obuv; stolové 
behúne, nie papierové; ševioty (vlnené tkaniny); 
plsť; bavlnené textílie; posteľné pokrývky; preší-
vané posteľné pokrývky; obrusy (okrem papiero-
vých); cestovné deky; utierky na riad; zrebné rú-
cho (textília); džersej (pleteniny); jutové textílie; 
vlnené textílie; ľanové textílie; posteľná bielizeň; 
plátno so šikmou väzbou; stolová bielizeň (nie 
papierová); bytový textil; textilné uteráky; textil-
né obrúsky na stolovanie; obliečky na vankúše; 
textilné alebo plastové závesy; textilné uteráky 
na tvár; pleteniny (textílie); zefír (textílie); bavl-
nené plátno; textilné podložky pod poháre alebo 
taniere (prestieranie); textilné podložky na stôl 
(anglické prestieranie); vložky do spacích vakov; 
textilné etikety; textilné nástenné dekorácie; 
ozdobné obliečky na vankúše; textilné prestiera-
nie na stolovanie; posteľné pokrývky a prikrýv-
ky; obliečky na vankúše; textílie pre odevný 
priemysel; dojčenské spacie vaky; dojčenské za-
vinovačky; spacie vaky; drapérie na boky postelí; 
mantinely do detských postieľok (posteľná bielizeň). 
25 - Obuv; pančuchy absorbujúce pot; baretky; 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; 
potné vložky; šnurovacie topánky; pletené šály; 
krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiap-
ky; spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); opa-
sky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; 
pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; vložky do topá-
nok; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; 
klobúky; pokrývky hlavy; pančuškové nohavice; 
spodná bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia (ode-
vy); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); 
kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krát-
ke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; 
vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti 
odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (obleče-
nie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové 
štóly; vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; 
pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bá-
bätká; športové tričká, dresy; zástery; rukávniky; 
manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; pa-
puče; peleríny; kožušinové kabáty; šaty; pánske 
spodky; podprsenky; zvrchníky; bundy; saká; 
podbradníky, nie papierové; topánky; nánožníky, 
nie elektricky vyhrievané; čelenky (oblečenie);  
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parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodnič-
ky; body (spodná bielizeň); šatky na krk; kožené 
odevy; tričká; šály uviazané pod krkom; nohavi-
cové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na od-
ievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové suk-
ne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; 
športové tielka; „valenky“ (ruské plstené čižmy); 
členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; pod-
bradníky s rukávmi okrem papierových. 

(540) 

  
 

(731) ĽUDOVO-UMELECKÉ ČIČMANY s.r.o., Sl-
nečná 163/2, 029 01 Námestovo 1, SK; 

 
 

(210) 353-2018 
(220) 9.2.2018 

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

administratíva; vydávanie reklamných textov; 
prepisovanie správ, blogových príspevkov, e-boo-
kov (kancelárske práce); správa počítačových 
súborov; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; spracovanie textov; spracovanie tex-
tov online; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; písanie reklamných textov; administra-
tívne spracovanie obchodných objednávok; tvor-
ba reklamných filmov (videí); personálne pora-
denstvo; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (tlačoviny, prospekty v elektronickej 
podobe); odborné obchodné a podnikateľské po-
radenstvo; písanie textov scenárov na reklamné 
účely; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; reklama formou 
ďakovných listov. 
41 - Zábava; online vzdelávacie kurzy (korešpon-
denčné vzdelávacie kurzy); vydávanie textov, e-boo-
kov, blogových príspevkov; vzdelávanie; škole-
nia; organizovanie kurzov sebauvedomenia; or-
ganizovanie kurzov sebauvedomenia prostredníc-
tvom internetu; organizovanie kurzov osobnos-
tného rozvoja; organizovanie kurzov osobnost-
ného rozvoja prostredníctvom internetu; produk-
cia filmov; vydávanie kníh; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); online poskytovanie videozázna-
mov (bez možnosti kopírovania); online koučo-
vanie (školenie). 
44 - Poradenstvo v oblasti komunikácie a budo-
vania vzťahov medzi mužmi a ženami (psycho-
logické služby); poradenstvo v oblasti komuni-
kácie a budovania vzťahov medzi mužmi a že-
nami poskytované online (psychologické služby); 
 

poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti (psycho-
logické služby); poradenstvo v oblasti rozvoja 
osobnosti poskytované online (psychologické služ-
by). 

(540) 

  
 

(591) čierna, ružová, biela (prevládajúce farby), béžová 
(ďalšie farby). 

(731) Magnet na ženy s. r. o., Čajkovského 430/24, 949 11 
Nitra, SK; 

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

(210) 354-2018 
(220) 8.2.2018 

 11 (511) 12, 18, 22, 25, 28 
(511) 12 - Bicykle; smerovky na bicykle; stojany na bi-

cykle (súčasti bicyklov); bicyklové reťaze; ria-
didlá na bicykle; plášte na bicyklové kolesá; bi-
cyklové brzdy; bicyklové blatníky; ráfiky bicyk-
lových kolies; bicyklové kľuky; náboje bicyklo-
vých kolies; bicyklové pedále; kolesá na bicykle; 
sedadlá na bicykle; nosiče lyží na autá; detské 
kombinované kočíky striešky na detské kombi-
nované kočíky; sane (dopravné prostriedky); 
trojkolky; bicyklové rámy; poťahy na bicyklové 
sedadlá; koše na bicykle (nosiče batožiny); sán-
ky; tašky na bicykle (nosiče batožiny); kolobež-
ky; tašky na bicykle; zvončeky na bicykle; sieťky 
proti hmyzu na detské kombinované kočíky; det-
ské hlboké kočíky; tašky ku kočíkom; elektrické 
bicykle. 
18 - Horolezecké palice; poľovnícke tašky (tor-
by); školské tašky (aktovky); náhubky; cestovné 
kufre; obojky pre zvieratá; kožené remienky; ko-
žené ozdoby na nábytok; dáždniky; tašky na no-
senie detí; tašky na náradie (prázdne); prikrývky 
pre zvieratá; postroje pre zvieratá; slnečníky; 
rúčky na dáždniky; náprsné tašky; tašky na ko-
lieskach; diplomatické kufríky; horolezecké 
plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; 
kabelky; cestovné tašky; aktovky (kožená galan-
téria); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); 
kufre; rúčky na kufre; kufrík na toaletné potreby 
(prázdny); kufríky; športové tašky; šatky na no-
senie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; 
puzdrá na vizitky; cestovné kolieskové kufre. 
22 - Siete na ležanie, visuté lôžka; siete; textilné 
vrecká na balenie; stany; popruhy (nekovové) na 
manipuláciu s nákladmi; maskovacie plachty; zá-
ťahové a vlečné rybárske siete. 
25 - Obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; 
pančuchy; čiapky; vysoká obuv; pletené šály; 
pánske spodky; priliehavé čiapky; spodná bieli-
zeň; pletené šatky; svetre; ponožky; košele; ode-
vy; oblečenie; rukavice; šatky, šály; nepremoka-
vé odevy; legíny; športové tričká, dresy; papuče; 
plážové oblečenie; plážová obuv; bundy; plavky;  
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kúpacie čiapky; športová obuv; tričká; vesty pre 
rybárov; lyžiarske rukavice. 
28 - Duše do hracích lôpt; hračky pre zvieratá 
chované v Domácnosti; hojdačky; lopty na hra-
nie; balóny na hranie; hojdacie kone; kriketové 
rukavice; stacionárne tréningové bicykle; kolky 
(figúrky); hračky; stavebnicové kocky (hračky); 
boby; topánky na korčuľovanie s pripevnenými 
korčuľami; držiaky na sviečky na vianočné 
stromčeky; hracie lopty; boxerské rukavice; vý-
plety rakiet; golfové palice; rybárske udice; šar-
kany; navijaky na šarkanov; terče; stavebnice; 
strunové výplety rakiet; stroje na telesné cviče-
nia; posilňovacie stroje; chrániče na píšťaly 
(športový tovar); vak s kriketovými potrebami; 
hokejky; dáma (hra); kocky (hra); cvičebné nára-
die na posilňovanie hrudníka; disky (športové ná-
radie); domino (hra); šachové hry; šachovnice; 
hracie dosky na dámu; pištole (hračky); valčeky 
do stacionárnych tréningových bicyklov; podbe-
ráky pre rybárov; golfové vaky na kolieskach 
alebo bez koliesok; siete (športové potreby); teni-
sové siete; lyžiarske viazanie; šípky (hra); stoly 
na stolový futbal; hracie rukavice; poháre na 
kocky (na hru); vzpieračské činky; rapkáče; spo-
ločenské hry; hry; rakety (športové náradie); ry-
bárske náradie; postieľky pre bábiky; domčeky 
pre bábiky; bábky; bábiky; divadelné masky; 
modely automobilov; plutvy na plávanie; koše na 
rybolov; detské nafukovacie bazény; puky; ko-
lieskové korčule; korčule; tulenie pásy na lyže; 
surfovacie dosky; kolky (hra); obaly na lyže; ly-
že; stoly na stolný tenis; sánky (športové potre-
by); kolobežky (hračky); bedmintonové košíky; 
ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľo-
vacích telies a cukroviniek); stojany na vianočné 
stromčeky; biliardové tága; biliardové stoly; lyže 
na surfovanie; gymnastické zariadenia; šermiar-
ske zbrane; šermiarske masky; šermiarske ruka-
vice; bejzbalové rukavice; upínacie pásy pre ho-
rolezcov; chrániče na lakte (športové potreby); 
chrániče na kolená (športový tovar); autá (hrač-
ky); ochranné vypchávky (časti športových úbo-
rov); skejtbordy; šmykľavky (na hry); odrazové 
dosky (športové náradie); medvedíky (hračky); 
golfové rukavice; snímače záberu (rybársky vý-
stroj); stolové hry; lietajúce taniere (hračky); ply-
šové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); paličky 
mažoretiek; obaly na lyže a surfy; hlavolamy 
(puzzle); štartovacie bloky (športové potreby); 
opasky pre vzpieračov (športové potreby); po-
ľovnícke vábničky; kolieskové korčule (jednora-
dové); piňaty; boxovacie vrecia; diaľkovo ovlá-
dané vozidlá (hračky); hracie karty; konfety; elek-
tronické terče; suspenzory pre športovcov (športo-
vé potreby); snoubordy; skladacie modely (hrač-
ky); stúpacie železá (horolezecký výstroj); mäkké 
hračky; trampolíny; plávacie kolesá; plávacie ves-
ty; hračkárske modely; figúrky (hračky); stroje 
na vrhanie lôpt; činky; masky (hračky); matrioš-
ky; ihly do púmp na nafukovanie hracích lôpt; 
pumpy prispôsobené hracím loptám; detské troj-
kolky. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá, biela 
(731) Proki s.r.o., Šoporňa 1594, 925 52 Šoporňa, SK; 
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., 

Bratislava-Ružinov, SK; 
 
 

(210) 359-2018 
(220) 13.2.2018 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Prieskum trhu; vydávanie reklamných tex-

tov; reklama; hospodárske (ekonomické) predpo-
vede; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; zostavovanie štatistík. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fotogra-
fické reportáže; fotografovanie; reportérske služ-
by; písanie textov; online poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania). 
42 - Urbanistické plánovanie. 

(540) 

  
 

(731) Bratislava YIMBY, Palisády 731/40, 811 06 Bra-
tislava-Staré Mesto, SK; 

(740) Kalabová Katarína, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 369-2018 
(220) 14.2.2018 

 11 (511) 33, 35 
(511) 33 - Víno. 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varom uvedeným v triede 33 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

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

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

(210) 376-2018 
(220) 15.2.2018 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-

jednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné je-
dálne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občer-
stvenie (snackbary); bary (služby); prenájom pred-
náškových sál; požičiavanie prístrojov na prípra-
vu jedál. 

(540) 

  
 

(591) zlatá 
(731) imagine bb s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 378-2018 
(220) 15.2.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); destilova-

né nápoje. 
(540) 

  
 

(731) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24, 
00180 Helsinki, FI; 

(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 
Bratislava 42, SK; 

 
 

(210) 379-2018 
(220) 15.2.2018 

 11 (511) 2, 32 
(511) 2 - Tonery do fotokopírovacích prístrojov; náplne 

do tlačiarní a kopírovacích strojov (tonery); ná-
hradné náplne farieb; náplne do tlačiarní naplne-
né jedlým atramentom. 
32 - Papier; zošívačky (kancelárske potreby); spiso-
vé obaly (papiernický tovar); ceruzky; zoraďovače,  
 
 

šanóny (na voľné listy); skicáre; útržkové bloky; dr-
žiaky na písacie potreby; brožúry; zošity; poznám-
kové zošity; zoraďovače (kancelárske potreby); 
obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický to-
var); kopírovacie zariadenia; puzdrá na perá, pereč-
níky; gumy na gumovanie; listový papier; kancelár-
ske sponky; plniace perá; perá (kancelárske potre-
by); kopírovací papier (papiernický tovar). 

(540) 

  
 

(591) žltá, čierna, ružová, sivá, modrá 
(731) Printmania s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Brati-

slava - mestská časť Ružinov, SK; 
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 396-2018 
(220) 16.2.2018 

 11 (511) 32, 35, 43 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďumbie-

rové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivná mladin-
ka; nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové nápoje; 
prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu 
nápojov; ovocné džúsy; limonády; zeleninové džúsy 
(nápoje); nealkoholické nápoje; nealkoholické ape-
ritívy; nealkoholické koktaily; nealkoholické nápoje 
s aloou pravou; pivové koktaily; nealkoholické ná-
poje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje  
s čajovou príchuťou; nealkoholické nápoje; jačmen-
né pivo; energetické nápoje. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskyto-
vanie obchodných alebo podnikateľských informá-
cií; reklamné plagátovanie; poradenstvo pri organi-
zovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne po-
radenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pred-
vádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemy-
selných podnikov; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; dražby; prieskum trhu; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; prenájom reklamných mate-
riálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej čin-
nosti; vydávanie reklamných textov; obchodný ale-
bo podnikateľský výskum; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup to-
varov a služieb pre iné podniky); subdodávateľské 
služby (obchodné služby); prenájom predajných 
stánkov; obchodné sprostredkovateľské služby; po-
dávanie daňových priznaní; prenájom bilbordov; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); ciele-
ný marketing; vonkajšia reklama. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); domovy dôchodcov; kaviarne; 
samoobslužné jedálne; závodné jedálne; prenájom 
prechodného ubytovania; hotelierske služby; reštau-
račné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurá-
cie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); 
požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového 
skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál. 
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(540) Šéfici 
(731) Sýkora Peter, Mgr., Okružná ulica 6498/11, 917 01 

Trnava 1, SK; 
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA 

s.r.o., Trnava, SK; 
 
 

(210) 398-2018 
(220) 19.2.2018 

 11 (511) 11, 20, 40 
(511) 11 - Elektrické lampy; lampy; lampáše; cylindre; 

lustre; stropné svetlá; olejové lampy; elektrické 
svetlá na vianočné Stromčeky; elektroluminis-
cenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); 
dekoračné svetelné reťaze; tienidlá na lampy. 
20 - Príborníky; lavičky (nábytok); kolísky; poli-
ce na knihy; drevené kostry postelí; servírovacie 
stoly a pulty; písacie stoly; kancelársky nábytok; 
nábytok; priehradkové skrine; stoličky; sedadlá; 
vešiaky na odevy; kreslá; komody, zásuvkové 
kontajnery, Bielizníky; pulty; stoly; servírovacie 
stolíky; divány; postele; police (samostatne sto-
jaci nábytok); nekovové vybavenie okien; neko-
vové posteľové vybavenie; nekovové dverové 
vybavenie; stojany na knihy; nekovové schody; 
bytové zariadenie (dekoračné predmety); pracov-
né stoly; dekoračné korálkové závesy; stolové 
dosky; dvierka na nábytok; písacie stoly; sofy; 
pohovky; rámy postelí; kovové stoly; toaletné 
stolíky; police; zrkadlá; trojnožky (nábytok); sto-
jany na taniere; prútený alebo košikársky tovar; 
vitríny (nábytok); nekovové debny; nekovové 
truhlice; pojazdné servírovacie stolíky; rámy na 
obrazy; taburetky; bambusové záclony; skrinky 
na hračky; detské vysoké stoličky; stolíky pod 
počítače; okenné interiérové rolety (nábytkové 
vybavenie); papierové tienidlá; nekovové skrinky 
na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie 
(prázdne); pultové stoly; knižnice (nábytok); sto-
jany na oblečenie; detské postieľky; šatníky; ta-
burety. 
40 - Obrusovanie; opracovávanie dreva; rytie, 
gravírovanie; garbiarstvo; zostavovanie tovarov 
na objednávku (pre tretie osoby); rámovanie ob-
razov; informácie o úprave a spracovaní materiálov. 

(540) 

  
 

(731) Pipta Jaroslav, Ing., Tyršova 287/45, 073 01 Sob-
rance, SK; 

(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., 
Bratislava-Ružinov, SK; 

 
 
 
 
 
 

(210) 406-2018 
(220) 20.2.2018 

 11 (511) 9, 16, 24, 25, 35, 36, 39, 41 
(511) 9 - Reflexné prvky na oblečenie na zabránenie do-

pravným nehodám; osobné ochranné prostriedky 
proti nehodám; ochranné odevy proti úrazom, pro-
ti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne 
ochranné odevy; výstražné píšťalky; gramofónové 
platne; magnety; alarmy; ochranné azbestové ru-
kavice; ochranné azbestové odevy (proti ohňu); 
hasiace prístroje; požiarne hlásiče; záchranné člny; 
magnetické pásky; ochranné prilby; dýchacie 
masky (nie na umelé dýchanie); potápačské kom-
binézy; krajčírske metre; kreslené filmy; záchran-
né a požiarnické rebríky; tvárové štíty (ochranné 
pracovné prostriedky); záchranné siete; záchranné 
plachty; filtre na dýchacie masky; ochranné ruka-
vice; potápačské rukavice; ochranné rukavice proti 
rtg. lúčom na priemyselné použitie; prístroje na 
rozbor plynov; plynomery (meracie prístroje); pro-
tipožiarne ochranné odevy; ohňovzdorné ochranné 
odevy; záchranné prístroje a zariadenia; požiarnic-
ké autá; požiarnické čerpadlá; ochranné masky; 
megafóny; dýchacie prístroje (nie na umelé dý-
chanie); videopásky; svetelné alebo mechanické 
dopravné značky; záchranné bóje; buzoly; magne-
tické identifikačné karty; záchranné vesty; zách-
ranné pásy; chemické prístroje a nástroje; expono-
vané kinematografické filmy; dozimetrické prí-
stroje; dozimetre; puzdrá na okuliare; nepriestrelné 
vesty; audiovizuálne kompaktné disky; optické 
kompaktné disky; počítačové operačné programy 
(nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); potápačské masky; požiarnické člny; 
bezpečnostné pásy (nie na sedadlá vozidiel, nie 
športový výstroj); elektronické diáre; vreckové 
kalkulačky; ochranná obuv proti úrazom, proti 
ožiareniu a proti ohňu; slnečné okuliare; videoka-
zety; kazety na videohry; okuliare na športovanie; 
ochranné prilby na športovanie; elektronické pub-
likácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťa-
hovateľné); dekoratívne magnety; podložky pod 
myš; počítačové hry (softvér); slúchadlá; figuríny 
na resuscitáciu (učebná pomôcka); handsfree (slú-
chadlá so zabudovaným mikrofónom na telefono-
vanie bez držania telefónu); špeciálne laboratórne 
odevy; identifikačné magnetické náramky; sťaho-
vateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové 
súbory; figuríny na nárazové skúšky; USB kľúče; 
šnúrky na mobilné telefóny; požiarnické hadice; 
tašky na notebooky; obaly na notebooky; počíta-
čové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 3D oku-
liare; pamäťové karty zariadení na videohry; ne-
priestrelné odevy; záchranné kabínky pre prípad 
prírodných katastrof; kryty na smartfóny; puzdrá 
na smartfóny; reflexné vesty; obaly na vreckové 
počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; sú-
pravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; 
elektronické diaľkové ovládače ako prívesky na 
kľúče; elektronické partitúry (sťahovateľné). 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagá-
ty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; kancelárske štipce; spony na perá; zošívač-
ky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; orezá-
vacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelek-
trické); knižné zarážky; vodové farby (akvarely); 
spisové obaly (papiernický tovar); strieborný pa- 
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pier; modelovacia hlina; aritmetické tabuľky; ob-
razy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zoraďovače, 
šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kance-
lárske použitie; podložky pod pivové poháre; líst-
ky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie po-
treby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; na-
vlhčovacie hubky (kancelárske potreby); maliarske 
štetce; pijavý papier; pečate; pečatidlá; napustené 
pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; zošity; 
priesvitný papier (pauzovací); pauzovacie plátno; 
náprstky na ochranu pred zranením; typy, tlačové 
písmo; kopírovací uhľový papier; poznámkové zo-
šity; rysovacie uholníky, príložníky; mapy; vyučo-
vacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; kar-
totékové lístky; hárky papiera; kartón; lepenka; le-
penkové škatule na klobúky; tuby z kartónu; kata-
lógy; spevníky; obaly na doklady; maliarske stoja-
ny; číslice (tlačiarenské typy); tuš; modelovacie 
vosky okrem dentálnych; zoraďovače (kancelárske 
potreby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; 
knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (pís-
mená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); zá-
suvky na spisy; papierové kornúty; korekčné laky 
(kancelárske potreby); tuhy do ceruziek (náplne); 
šablóny na rysovanie kriviek; obaly (papiernický 
tovar); krieda na písanie; držiaky na kriedu; nása-
dy na ceruzky; mechanické ceruzky; papierové 
obaly na mliečne výrobky; obtlačky; grafické vzo-
ry (tlačoviny); mramorovacie hrebene (pomôcky 
pre výtvarníkov); rysovacie dosky; rysovacie pot-
reby; rysovacie nástroje; diagramy; obálky (pa-
piernický tovar); baliaci papier; hroty pier; puzdrá 
na perá, perečníky; hroty písacích pier zo zlata; 
pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; em-
blémy (papierové pečate); šablóny na vymazáva-
nie; gumy na gumovanie; dierovačky (kancelárske 
potreby); atramenty; farbiace pásky; kalamáre; fo-
tografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; rysovacie 
súpravy; figuríny z papierovej drviny; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
uhoľ na umelecké kreslenie; šablóny (kancelárske 
potreby); geografické mapy; zemské glóbusy; mis-
ky na vodové farby pre umelcov; grafické repro-
dukcie; grafické zobrazenia; škrabky na kancelár-
ske použitie; časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčo-
vadlá (kancelárske potreby); pohľadnice; tlačovi-
ny; ručné etiketovacie prístroje; tlačené publikácie; 
príručky; listový papier; ťažidlo na papiere; ryso-
vacie perá; stolové prestieranie z papiera; brožo-
vané knihy; svietivý papier; papierová drvina; pa-
ragóny; značkovacia krieda; modelovacie plastové 
hmoty; modelovacie hmoty; modelovacie pasty; 
papierové vreckovky; papierové obrusy; školské 
tabule; kancelárske sponky; paginovačky; záložky 
do kníh; papierové pečate; palety pre maliarov; 
papiernický tovar; pergamenový papier; pastelky; 
krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; škatule s far-
bami (školské pomôcky); baliace plastové fólie; 
stojany na fotografie; nákresy; plniace perá; šabló-
ny na kreslenie a maľovanie; portréty; papierové 
ozdobné kvetináče; prospekty; rysovacie pravítka; 
perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); 
papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; podušky na pečiatky; školské potreby (papier-
nický tovar); záložky do kníh; blahoprajné po-
hľadnice; papierové podložky na stôl (anglické 
prestieranie); podložky na písanie; stojany na pe- 
 

čiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; prie-
svitky (papiernický tovar); etiketovacie kliešte; le-
pidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; ročenky; kalendáre; štetce; samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; 
gumičky (kancelárske potreby); papierové pod-
bradníky; drevitá lepenka (papiernický tovar); 
drevitý papier; papierové alebo lepenkové krabice; 
stojany na perá a ceruzky; papierové alebo lepen-
kové obaly na fľaše; papierové podložky pod po-
háre; oznámenia (papiernický tovar); plastové 
bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy; 
nože na papier (otvárače listov); papierové alebo 
plastové vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky 
(elektrické aj neelektrické); odličovacie papierové 
obrúsky; papierové servítky; papierové obrúsky 
(prestieranie); uholníky na rysovanie; príložníky 
na rysovanie; násadky na perá; písacie súpravy 
(papiernický tovar); obaly na súpravy písacích pot-
rieb; grafické znaky; papierové alebo lepenkové 
pútače; papierové utierky; papierové utierky na 
tvár; papierové alebo lepenkové etikety; viskózové 
fólie na balenie; lepiace gumy na kancelárske pou-
žitie alebo pre domácnosť; pogumované plátno pre 
papiernictvo; vyzina (želatína) na kancelárske po-
užitie a pre domácnosť; vrecká do mikrovlnných 
rúr; papierové filtre na kávu; paletizačné plastové 
fólie (priľnavé, naťahovacie); papierové alebo kar-
tónové vývesné tabule; samolepky (papiernický 
tovar); komiksy; kopírovací papier (papiernický 
tovar); puzdrá na šekové knižky; atramentové ty-
činky; kamenné kalamáre (nádobky na atrament); 
hudobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; 
puzdrá na pasy; písacie nástroje; papiere na maľo-
vanie a kaligrafiu; zotierače tabúľ; ukazovadlá, nie 
elektrické; ozdobné papierové mašle iné ako do 
vlasov alebo stužkárska galantéria; formy na mo-
delovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); ná-
kupné karty (nie na hranie); maliarske palety; znač-
kovacie perá (papiernický tovar); letáky; obálky na 
dokumenty (papiernický tovar); držiaky stránok 
otvorenej knihy; papierové alebo lepenkové balia-
ce materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo 
lepenkové vypchávkové materiály; bankovky; znač-
kovací kriedový sprej; tlačené poukážky; plastové 
vrecká na exkrementy zvierat chovaných v do-
mácnosti; japonský ozdobný papier (washi); pa-
pierové obrusy (behúne); tlačené partitúry; papie-
rové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; 
identifikačné visačky (kancelárske potreby); naví-
jačky na identifikačné visačky (kancelárske potre-
by); štipce na identifikačné visačky (kancelárske 
potreby); papierové podbradníky s rukávmi. 
24 - Nažehľovacie textílie; textilné alebo plastové 
stolové vlajky; textilné alebo plastové zástavy; 
textilné alebo plastové vlajočky; textilné etikety; 
textilné nástenné dekorácie. 
25 - Obuv; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; 
baretky; pracovné plášte; čiapky; pleteniny; vyso-
ká obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; goliere 
(časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pán-
ska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé 
čiapky; spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); 
šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župa-
ny; svetre; pulóvre; ponožky; košele; náprsenky; 
košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; pok-
rývky hlavy; kožušiny (oblečenie); pančuškové  
 



170 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

nohavice; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň 
pohlcujúca pot; kostýmy, obleky; konfekcia (ode-
vy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti 
chladu (pokrývky hlavy); kravaty; gamaše; noha-
vice; rukavice; šatky, šály; šerpy; pleteniny (oble-
čenie); plátenná obuv; futbalová obuv (kopačky); 
galoše; vesty; gymnastické cvičky; kabáty; nepre-
mokavé odevy; legíny; sukne; oblečenie pre bá-
bätká; livreje; športové tričká, dresy; zástery; pal-
čiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; 
kožušinové kabáty; vrecká na odevy; pyžamá; ša-
ty; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsenky; 
zvrchníky; uniformy; bundy; saká; papierové ode-
vy; topánky; topánky na šport; nánožníky, nie 
elektricky vyhrievané; športová obuv; čelenky 
(oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapuc-
ňou); spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body 
(spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; 
odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; 
maškarné kostýmy; tričká; šály uviazané pod kr-
kom; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); 
vreckovky do saka; papierové klobúky (obleče-
nie); masky na spanie; nohavicové sukne; legínsy; 
šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske no-
havičky; športové tielka; čižmy); členkové topánky; 
ponožky pohlcujúce pot; trikoty (cvičebné úbory). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; rozširovanie reklamných oznamov; pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); po-
moc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; reklamné agentúry; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; pries-
kum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie 
textov; služby predplácania novín a časopisov (pre 
tretie osoby); zásielkové reklamné služby; odborné 
obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných veľtrhov; on line re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové 
služby); služby porovnávania cien; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); fakturá-
cie; písanie reklamných textov; zostavovanie šta-
tistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných fil- 
 

mov; marketing; telemarketingové služby; prená-
jom predajných stánkov; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných informá-
cií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; posky-
tovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; on line poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov  
a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; 
prenájom bilbordov; indexovanie webových strá-
nok na obchodné alebo reklamné účely; správa 
spotrebiteľských vernostných programov; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; výroba telešopingových programov; pora-
denstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnos-
ťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (rekla-
ma); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie 
osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzo-
rovaním športových podujatí; cielený marketing; 
vonkajšia reklama. 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organi-
zovanie zbierok; poskytovanie zliav vo vybraných 
zariadeniach prostredníctvom členskej karty. 
39 - Záchranné služby; záchranné služby v dopra-
ve; balenie darčekov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; 
cirkusové predstavenia; organizovanie vedomost-
ných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné 
vzdelávacie kurzy; telesná výchova; prenájom de-
korácií na predstavenia; rozhlasová zábava; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; 
vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových 
nahrávok; požičiavanie kinematografických fil-
mov; produkcia filmov (nie reklamných); poži-
čovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; varietné 
predstavenia; služby orchestrov; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; televízna zábava; služby pojazdných knižníc; 
výchovnozábavné klubové služby; organizovanie 
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; dis-
kotéky (služby); informácie o výchove a vzdelá-
vaní; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická čin-
nosť); informácie o možnostiach zábavy; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
služby poskytované prázdninovými tábormi (zá-
bava); organizovanie živých vystúpení; premieta-
nie kinematografických filmov; detské škôlky 
(vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; 
plánovanie a organizovanie večierkov; praktický 
výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výsta-
vy); nahrávacie štúdiá (služby); informácie o mož-
nostiach rekreácie; organizovanie a vedenie semi-
nárov; tábory na športové sústredenia; organizo-
vanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží 
krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predsta-
venia; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
písanie textov scenárov nie na reklamné účely; on- 
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line vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by);on line poskytovanie počítačových hier (z po-
čítačových sietí); online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); foto-
grafické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri 
voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia); reportérske služby; prekladateľské služby; 
tlmočenie posunkovej reči; služby agentúr ponú-
kajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie 
textov; organizovanie a vedenie koncertov; orga-
nizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
koučovanie (školenie); tlmočnícke služby; kurzy 
telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hu-
dobná tvorba; požičiavanie hračiek; školské služby 
(vzdelávanie); on line poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); on line poskytova-
nie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; skladanie 
piesní; písanie televíznych a filmových scenárov 
(tvorba); turistické prehliadky so sprievodcom; 
vyučovanie pomocou simulátorov; poskytovanie 
nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb 
na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie ne-
sťahovateľných televíznych programov prostred-
níctvom služieb na prenos videí (na požiadanie). 

(540) 

  
 

(591) modrá, oranžová 
(731) Hmírová Lenka, JUDr., Lackova 572/5, 841 04 
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(210) 408-2018 
(220) 20.2.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 41, 43 
(511) 9 - Reflexné prvky na oblečenie na zabránenie do-

pravným nehodám; osobné ochranné prostriedky 
proti nehodám; ochranné odevy proti úrazom, pro-
ti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne 
ochranné odevy; výstražné píšťalky; gramofónové 
platne; magnety; alarmy; ochranné azbestové ru-
kavice; ochranné azbestové odevy (proti ohňu); 
hasiace prístroje; požiarne hlásiče; záchranné člny; 
magnetické pásky; ochranné prilby; dýchacie mas-
ky (nie na umelé dýchanie); potápačské kombiné-
zy; krajčírske metre; kreslené filmy; záchranné  
a požiarnické rebríky; tvárové štíty (ochranné pra-
covné prostriedky); záchranné siete; záchranné 
plachty; filtre na dýchacie masky; ochranné ruka-
vice; potápačské rukavice; ochranné rukavice proti 
rtg. lúčom na priemyselné použitie; prístroje na 
rozbor plynov; plynomery (meracie prístroje); pro-
tipožiarne ochranné odevy; ohňovzdorné ochranné 
odevy; záchranné prístroje a zariadenia; požiarnic- 
 

 ké autá; požiarnické čerpadlá; ochranné masky; 
megafóny; dýchacie prístroje (nie na umelé dý-
chanie); videopásky; svetelné alebo mechanické 
dopravné značky; záchranné bóje; buzoly; magne-
tické identifikačné karty; záchranné vesty; zá-
chranné pásy; chemické prístroje a nástroje; expo-
nované kinematografické filmy; dozimetrické prí-
stroje; dozimetre; puzdrá na okuliare; nepriestrelné 
vesty; audiovizuálne kompaktné disky; optické 
kompaktné disky; počítačové operačné programy 
(nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); potápačské masky; požiarnické člny; 
bezpečnostné pásy (nie na sedadlá vozidiel, nie 
športový výstroj); elektronické diáre; vreckové 
kalkulačky; ochranná obuv proti úrazom, proti 
ožiareniu a proti ohňu; slnečné okuliare; videoka-
zety; kazety na videohry; okuliare na športovanie; 
ochranné prilby na športovanie; elektronické pub-
likácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťa-
hovateľné); dekoratívne magnety; podložky pod 
myš; počítačové hry (softvér); slúchadlá; figuríny 
na resuscitáciu (učebná pomôcka); handsfree (slú-
chadlá so zabudovaným mikrofónom na telefono-
vanie bez držania telefónu); špeciálne laboratórne 
odevy; identifikačné magnetické náramky; sťaho-
vateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové 
súbory; figuríny na nárazové skúšky; USB kľúče; 
šnúrky na mobilné telefóny; požiarnické hadice; 
tašky na notebooky; obaly na notebooky; počíta-
čové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 3D oku-
liare; pamäťové karty zariadení na videohry; ne-
priestrelné odevy; záchranné kabínky pre prípad 
prírodných katastrof; kryty na smartfóny; puzdrá 
na smartfóny; reflexné vesty; obaly na vreckové 
počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; sú-
pravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; 
elektronické diaľkové ovládače ako prívesky na 
kľúče; elektronické partitúry (sťahovateľné). 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagá-
ty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; kancelárske štipce; spony na perá; zošívač-
ky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; orezá-
vacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelek-
trické); knižné zarážky; vodové farby (akvarely); 
spisové obaly (papiernický tovar); strieborný pa-
pier; modelovacia hlina; aritmetické tabuľky; ob-
razy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zoraďovače, 
šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kance-
lárske použitie; podložky pod pivové poháre; líst-
ky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie po-
treby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; na-
vlhčovacie hubky (kancelárske potreby); maliarske 
štetce; pijavý papier; pečate; pečatidlá; napustené 
pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; zošity; 
priesvitný papier (pauzovací); pauzovacie plátno; 
náprstky na ochranu pred zranením; typy, tlačové 
písmo; kopírovací uhľový papier; poznámkové zo-
šity; rysovacie uholníky, príložníky; mapy; vyučo-
vacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; kar-
totékové lístky; hárky papiera; kartón; lepenka; le-
penkové škatule na klobúky; tuby z kartónu; kata-
lógy; spevníky; obaly na doklady; maliarske stoja-
ny; číslice (tlačiarenské typy); tuš; modelovacie 
vosky okrem dentálnych; zoraďovače (kancelárske 
potreby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; 
knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (pís-
mená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); zá- 
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suvky na spisy; papierové kornúty; korekčné laky 
(kancelárske potreby); tuhy do ceruziek (náplne); 
šablóny na rysovanie kriviek; obaly (papiernický 
tovar); krieda na písanie; držiaky na kriedu; nása-
dy na ceruzky; mechanické ceruzky; papierové 
obaly na mliečne výrobky; obtlačky; grafické vzo-
ry (tlačoviny); mramorovacie hrebene (pomôcky 
pre výtvarníkov); rysovacie dosky; rysovacie po-
treby; rysovacie nástroje; diagramy; obálky (pa-
piernický tovar); baliaci papier; hroty pier; puzdrá 
na perá, perečníky; hroty písacích pier zo zlata; 
pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; em-
blémy (papierové pečate); šablóny na vymazáva-
nie; gumy na gumovanie; dierovačky (kancelárske 
potreby); atramenty; farbiace pásky; kalamáre; fo-
tografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; rysovacie 
súpravy; figuríny z papierovej drviny; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
uhoľ na umelecké kreslenie; šablóny (kancelárske 
potreby); geografické mapy; zemské glóbusy; 
misky na vodové farby pre umelcov; grafické rep-
rodukcie; grafické zobrazenia; škrabky na kance-
lárske použitie; časové rozvrhy (tlačoviny); navlh-
čovadlá (kancelárske potreby); pohľadnice; tlačo-
viny; ručné etiketovacie prístroje; tlačené publiká-
cie; príručky; listový papier; ťažidlo na papiere; 
rysovacie perá; stolové prestieranie z papiera; bro-
žované knihy; svietivý papier; papierová drvina; 
paragóny; značkovacia krieda; modelovacie plas-
tové hmoty; modelovacie hmoty; modelovacie 
pasty; papierové vreckovky; papierové obrusy; 
školské tabule; kancelárske sponky; paginovačky; 
záložky do kníh; papierové pečate; palety pre ma-
liarov; papiernický tovar; pergamenový papier; 
pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; ška-
tule s farbami (školské pomôcky); baliace plastové 
fólie; stojany na fotografie; nákresy; plniace perá; 
šablóny na kreslenie a maľovanie; portréty; papie-
rové ozdobné kvetináče; prospekty; rysovacie pra-
vítka; perá (kancelárske potreby); časopisy (perio-
diká); papierové alebo plastové vrecká a tašky na 
balenie; podušky na pečiatky; školské potreby 
(papiernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné 
pohľadnice; papierové podložky na stôl (anglické 
prestieranie); podložky na písanie; stojany na pe-
čiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; prie-
svitky (papiernický tovar); etiketovacie kliešte; le-
pidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; ročenky; kalendáre; štetce; samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; 
gumičky (kancelárske potreby); papierové pod-
bradníky; drevitá lepenka (papiernický tovar); 
drevitý papier; papierové alebo lepenkové krabice; 
stojany na perá a ceruzky; papierové alebo lepen-
kové obaly na fľaše; papierové podložky pod po-
háre; oznámenia (papiernický tovar); plastové 
bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy; 
nože na papier (otvárače listov); papierové alebo 
plastové vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky 
(elektrické aj neelektrické); odličovacie papierové 
obrúsky; papierové servítky; papierové obrúsky 
(prestieranie); uholníky na rysovanie; príložníky 
na rysovanie; násadky na perá; písacie súpravy 
(papiernický tovar); obaly na súpravy písacích po-
trieb; grafické znaky; papierové alebo lepenkové 
pútače; papierové utierky; papierové utierky na 
tvár; papierové alebo lepenkové etikety; viskózové  
 

fólie na balenie; lepiace gumy na kancelárske pou-
žitie alebo pre domácnosť; pogumované plátno pre 
papiernictvo; vyzina (želatína) na kancelárske po-
užitie a pre domácnosť; vrecká do mikrovlnných 
rúr; papierové filtre na kávu; paletizačné plastové 
fólie (priľnavé, naťahovacie); papierové alebo kar-
tónové vývesné tabule; samolepky (papiernický 
tovar); komiksy; kopírovací papier (papiernický 
tovar); puzdrá na šekové knižky; atramentové ty-
činky; kamenné kalamáre (nádobky na atrament); 
hudobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; 
puzdrá na pasy; písacie nástroje; papiere na maľo-
vanie a kaligrafiu; zotierače tabúľ; ukazovadlá, nie 
elektrické; ozdobné papierové mašle iné ako do 
vlasov alebo stužkárska galantéria; formy na mo-
delovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); ná-
kupné karty (nie na hranie); maliarske palety; 
značkovacie perá (papiernický tovar); letáky; 
obálky na dokumenty (papiernický tovar); držiaky 
stránok otvorenej knihy; papierové alebo lepenko-
vé baliace materiály (výplňové, tlmiace); papiero-
vé alebo lepenkové vypchávkové materiály; ban-
kovky; značkovací kriedový sprej; tlačené pou-
kážky; plastové vrecká na exkrementy zvierat 
chovaných v domácnosti; japonský ozdobný pa-
pier (washi); papierové obrusy (behúne); tlačené 
partitúry; papierové stolové vlajky; papierové troj-
cípe vlajočky; identifikačné visačky (kancelárske 
potreby); navíjačky na identifikačné visačky (kan-
celárske potreby); štipce na identifikačné visačky 
(kancelárske potreby); papierové podbradníky s ru-
kávmi. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; rozširovanie reklamných oznamov; pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); po-
moc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; reklamné agentúry; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; prie-
skum verejnej mienky; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spraco-
vanie textov; služby predplácania novín a časopi-
sov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; 
odborné obchodné riadenie umeleckých činností; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstriž-
kové služby); služby porovnávania cien; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; obchodné informácie a rady spotrebite- 
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ľom pri výbere tovarov a služieb; obchodná správa 
licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); fakturá-
cie; písanie reklamných textov; zostavovanie šta-
tistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných fil-
mov; marketing; telemarketingové služby; prená-
jom predajných stánkov; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných informá-
cií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; posky-
tovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; on line poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov  
a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; 
prenájom bilbordov; indexovanie webových strá-
nok na obchodné alebo reklamné účely; správa 
spotrebiteľských vernostných programov; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; výroba telešopingových programov; pora-
denstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnos-
ťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (rekla-
ma); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie 
osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzo-
rovaním športových podujatí; cielený marketing; 
vonkajšia reklama. 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organi-
zovanie zbierok; poskytovanie zliav vo vybra-
nýchzariadeniach prostredníctvom členskej karty. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; 
cirkusové predstavenia; organizovanie vedomost-
ných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné 
vzdelávacie kurzy; telesná výchova; prenájom de-
korácií na predstavenia; rozhlasová zábava; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; 
vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových 
nahrávok; požičiavanie kinematografických fil-
mov; produkcia filmov (nie reklamných); poži-
čovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; varietné 
predstavenia; služby orchestrov; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; televízna zábava; služby pojazdných knižníc; 
výchovnozábavné klubové služby; organizovanie 
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; dis-
kotéky (služby); informácie o výchove a vzdelá-
vaní; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická čin-
nosť); informácie o možnostiach zábavy; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
služby poskytované prázdninovými tábormi (zá-
bava); organizovanie živých vystúpení; premieta-
nie kinematografických filmov; detské škôlky 
(vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; 
plánovanie a organizovanie večierkov; praktický 
výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výsta-
vy); nahrávacie štúdiá (služby); informácie o mož-
nostiach rekreácie; organizovanie a vedenie semi-
nárov; tábory na športové sústredenia; organizo-
vanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží  
 

krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predsta-
venia; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
písanie textov scenárov nie na reklamné účely; on-
line vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by);on line poskytovanie počítačových hier (z po-
čítačových sietí); online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); foto-
grafické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri 
voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia); reportérske služby; prekladateľské služby; 
tlmočenie posunkovej reči; služby agentúr ponú-
kajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie 
textov; organizovanie a vedenie koncertov; orga-
nizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
koučovanie (školenie); tlmočnícke služby; kurzy 
telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hu-
dobná tvorba; požičiavanie hračiek; školské služby 
(vzdelávanie); on line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); on line posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); individuálne vyučovanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; sklada-
nie piesní; písanie televíznych a filmových scenárov 
(tvorba); turistické prehliadky so sprievodcom; vyu-
čovanie pomocou simulátorov; poskytovanie ne-
sťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na 
prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťa-
hovateľných televíznych programov prostredníc-
tvom služieb na prenos videí (na požiadanie). 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; po-
skytovanie pozemkov pre kempingy; závodné je-
dálne; prenájom prechodného ubytovania; penzió-
ny; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštau-
račné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania 
v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; 
samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie 
(snackbary); bary (služby); prázdninové tábory 
(ubytovacie služby); prenájom prenosných stavieb; 
rezervácie prechodného ubytovania; motely (služ-
by); prenájom prednáškových sál; požičiavanie tu-
ristických stanov; požičiavanie prístrojov na prí-
pravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; 
prenájom osvetľovacích zariadení; recepčné služ-
by pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a od-
chodov); reštaurácie s japonskou kuchyňou (was-
hoku); reštaurácie s japonskou kuchyňou (udon  
a soba). 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, tyrkysová 
(731) Kubinec Ján, Ing., Kopanice 84, 023 56 Makov, SK; 
(740) Hmírová Lenka, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 413-2018 
(220) 20.2.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 41 
(511) 9 - Reflexné prvky na oblečenie na zabránenie do-

pravným nehodám; osobné ochranné prostriedky 
proti nehodám; ochranné odevy proti úrazom, pro-
ti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne 
ochranné odevy; výstražné píšťalky; gramofónové 
platne; magnety; alarmy; ochranné azbestové ru-
kavice; ochranné azbestové odevy (proti ohňu); 
hasiace prístroje; požiarne hlásiče; záchranné člny; 
magnetické pásky; ochranné prilby; dýchacie 
masky (nie na umelé dýchanie); potápačské kom-
binézy; krajčírske metre; kreslené filmy; záchran-
né a požiarnické rebríky; tvárové štíty (ochranné 
pracovné prostriedky); záchranné siete; záchranné 
plachty; filtre na dýchacie masky; ochranné ruka-
vice; potápačské rukavice; ochranné rukavice proti 
rtg. lúčom na priemyselné použitie; prístroje na 
rozbor plynov; plynomery (meracie prístroje); pro-
tipožiarne ochranné odevy; ohňovzdorné ochranné 
odevy; záchranné prístroje a zariadenia; požiarnic-
ké autá; požiarnické čerpadlá; ochranné masky; 
megafóny; dýchacie prístroje (nie na umelé dý-
chanie); videopásky; svetelné alebo mechanické 
dopravné značky; záchranné bóje; buzoly; magne-
tické identifikačné karty; záchranné vesty; zá-
chranné pásy; chemické prístroje a nástroje; expo-
nované kinematografické filmy; dozimetrické prí-
stroje; dozimetre; puzdrá na okuliare; nepriestrelné 
vesty; audiovizuálne kompaktné disky; optické 
kompaktné disky; počítačové operačné programy 
(nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); potápačské masky; požiarnické člny; 
bezpečnostné pásy (nie na sedadlá vozidiel, nie 
športový výstroj); elektronické diáre; vreckové 
kalkulačky; ochranná obuv proti úrazom, proti 
ožiareniu a proti ohňu; slnečné okuliare; videoka-
zety; kazety na videohry; okuliare na športovanie; 
ochranné prilby na športovanie; elektronické pub-
likácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťa-
hovateľné); dekoratívne magnety; podložky pod 
myš; počítačové hry (softvér); slúchadlá; figuríny 
na resuscitáciu (učebná pomôcka); handsfree (slú-
chadlá so zabudovaným mikrofónom na telefono-
vanie bez držania telefónu); špeciálne laboratórne 
odevy; identifikačné magnetické náramky; sťaho-
vateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové 
súbory; figuríny na nárazové skúšky; USB kľúče; 
šnúrky na mobilné telefóny; požiarnické hadice; 
tašky na notebooky; obaly na notebooky; počíta-
čové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 3D oku-
liare; pamäťové karty zariadení na videohry; ne-
priestrelné odevy; záchranné kabínky pre prípad 
prírodných katastrof; kryty na smartfóny; puzdrá 
na smartfóny; reflexné vesty; obaly na vreckové 
počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; sú-
pravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; 
elektronické diaľkové ovládače ako prívesky na 
kľúče; elektronické partitúry (sťahovateľné). 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagá-
ty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; kancelárske štipce; spony na perá; zošívač-
ky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; orezá-
vacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelek-
trické); knižné zarážky; vodové farby (akvarely); 
spisové obaly (papiernický tovar); strieborný pa-
pier; modelovacia hlina; aritmetické tabuľky; ob- 
 

razy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zoraďovače, 
šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kance-
lárske použitie; podložky pod pivové poháre; líst-
ky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie po-
treby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; na-
vlhčovacie hubky (kancelárske potreby); maliarske 
štetce; pijavý papier; pečate; pečatidlá; napustené 
pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; zošity; 
priesvitný papier (pauzovací); pauzovacie plátno; 
náprstky na ochranu pred zranením; typy, tlačové 
písmo; kopírovací uhľový papier; poznámkové zo-
šity; rysovacie uholníky, príložníky; mapy; vyučo-
vacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; kar-
totékové lístky; hárky papiera; kartón; lepenka; le-
penkové škatule na klobúky; tuby z kartónu; kata-
lógy; spevníky; obaly na doklady; maliarske stoja-
ny; číslice (tlačiarenské typy); tuš; modelovacie 
vosky okrem dentálnych; zoraďovače (kancelárske 
potreby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; 
knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (pís-
mená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); zá-
suvky na spisy; papierové kornúty; korekčné laky 
(kancelárske potreby); tuhy do ceruziek (náplne); 
šablóny na rysovanie kriviek; obaly (papiernický 
tovar); krieda na písanie; držiaky na kriedu; nása-
dy na ceruzky; mechanické ceruzky; papierové 
obaly na mliečne výrobky; obtlačky; grafické vzo-
ry (tlačoviny); mramorovacie hrebene (pomôcky 
pre výtvarníkov); rysovacie dosky; rysovacie po-
treby; rysovacie nástroje; diagramy; obálky (pa-
piernický tovar); baliaci papier; hroty pier; puzdrá 
na perá, perečníky; hroty písacích pier zo zlata; 
pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; em-
blémy (papierové pečate); šablóny na vymazáva-
nie; gumy na gumovanie; dierovačky (kancelárske 
potreby); atramenty; farbiace pásky; kalamáre; fo-
tografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; rysovacie 
súpravy; figuríny z papierovej drviny; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
uhoľ na umelecké kreslenie; šablóny (kancelárske 
potreby); geografické mapy; zemské glóbusy; 
misky na vodové farby pre umelcov; grafické rep-
rodukcie; grafické zobrazenia; škrabky na kance-
lárske použitie; časové rozvrhy (tlačoviny); navlh-
čovadlá (kancelárske potreby); pohľadnice; tlačo-
viny; ručné etiketovacie prístroje; tlačené publiká-
cie; príručky; listový papier; ťažidlo na papiere; 
rysovacie perá; stolové prestieranie z papiera; bro-
žované knihy; svietivý papier; papierová drvina; 
paragóny; značkovacia krieda; modelovacie plas-
tové hmoty; modelovacie hmoty; modelovacie 
pasty; papierové vreckovky; papierové obrusy; 
školské tabule; kancelárske sponky; paginovačky; 
záložky do kníh; papierové pečate; palety pre ma-
liarov; papiernický tovar; pergamenový papier; 
pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; ška-
tule s farbami (školské pomôcky); baliace plastové 
fólie; stojany na fotografie; nákresy; plniace perá; 
šablóny na kreslenie a maľovanie; portréty; papie-
rové ozdobné kvetináče; prospekty; rysovacie pra-
vítka; perá (kancelárske potreby); časopisy (perio-
diká); papierové alebo plastové vrecká a tašky na 
balenie; podušky na pečiatky; školské potreby 
(papiernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné 
pohľadnice; papierové podložky na stôl (anglické 
prestieranie); podložky na písanie; stojany na pe-
čiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; prie- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2018 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 175 
 

svitky (papiernický tovar); etiketovacie kliešte; le-
pidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; ročenky; kalendáre; štetce; samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; 
gumičky (kancelárske potreby); papierové pod-
bradníky; drevitá lepenka (papiernický tovar); 
drevitý papier; papierové alebo lepenkové krabice; 
stojany na perá a ceruzky; papierové alebo lepen-
kové obaly na fľaše; papierové podložky pod po-
háre; oznámenia (papiernický tovar); plastové 
bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy; 
nože na papier (otvárače listov); papierové alebo 
plastové vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky 
(elektrické aj neelektrické); odličovacie papierové 
obrúsky; papierové servítky; papierové obrúsky 
(prestieranie); uholníky na rysovanie; príložníky 
na rysovanie; násadky na perá; písacie súpravy 
(papiernický tovar); obaly na súpravy písacích po-
trieb; grafické znaky; papierové alebo lepenkové 
pútače; papierové utierky; papierové utierky na 
tvár; papierové alebo lepenkové etikety; viskózové 
fólie na balenie; lepiace gumy na kancelárske po- 
užitie alebo pre domácnosť; pogumované plátno 
pre papiernictvo; vyzina (želatína) na kancelárske 
použitie a pre domácnosť; vrecká do mikrovln-
ných rúr; papierové filtre na kávu; paletizačné 
plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papierové 
alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (pa-
piernický tovar); komiksy; kopírovací papier (pa-
piernický tovar); puzdrá na šekové knižky; atra-
mentové tyčinky; kamenné kalamáre (nádobky na 
atrament); hudobné blahoželania (pohľadnice); 
obežníky; puzdrá na pasy; písacie nástroje; papiere 
na maľovanie a kaligrafiu; zotierače tabúľ; ukazo-
vadlá, nie elektrické; ozdobné papierové mašle iné 
ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; formy 
na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); 
nákupné karty (nie na hranie); maliarske palety; 
značkovacie perá (papiernický tovar); letáky; obál-
ky na dokumenty (papiernický tovar); držiaky strá-
nok otvorenej knihy; papierové alebo lepenkové 
baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové 
alebo lepenkové vypchávkové materiály; bankov-
ky; značkovací kriedový sprej; tlačené poukážky; 
plastové vrecká na exkrementy zvierat chovaných 
v domácnosti; japonský ozdobný papier (washi); 
papierové obrusy (behúne); tlačené partitúry; pa-
pierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajoč-
ky; identifikačné visačky (kancelárske potreby); 
navíjačky na identifikačné visačky (kancelárske 
potreby); štipce na identifikačné visačky (kance-
lárske potreby); papierové podbradníky s rukávmi. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; rozširovanie reklamných oznamov; pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); po-
moc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna  
 

reklama; reklamné agentúry; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; pries-
kum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie 
textov; služby predplácania novín a časopisov (pre 
tretie osoby); zásielkové reklamné služby; odborné 
obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstriž-
kové služby); služby porovnávania cien; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom pri výbere tovarov a služieb; obchodná správa 
licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); fakturá-
cie; písanie reklamných textov; zostavovanie šta-
tistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných fil-
mov; marketing; telemarketingové služby; prená-
jom predajných stánkov; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných informá-
cií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; posky-
tovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; on line poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov  
a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; 
prenájom bilbordov; indexovanie webových strá-
nok na obchodné alebo reklamné účely; správa 
spotrebiteľských vernostných programov; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; výroba telešopingových programov; pora-
denstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnos-
ťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (rekla-
ma); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie 
osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzo-
rovaním športových podujatí; cielený marketing; 
vonkajšia reklama. 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organi-
zovanie zbierok; poskytovanie zliav vo vybraných 
zariadeniach prostredníctvom členskej karty. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; 
cirkusové predstavenia; organizovanie vedomos- 
tných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné 
vzdelávacie kurzy; telesná výchova; prenájom de-
korácií na predstavenia; rozhlasová zábava; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; 
vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových 
nahrávok; požičiavanie kinematografických fil-
mov; produkcia filmov (nie reklamných); poži-
čovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; varietné  
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predstavenia; služby orchestrov; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; televízna zábava; poskytovanie športovísk; 
služby pojazdných knižníc; výchovnozábavné 
klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizova-
nie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); in-
formácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie a pre-
skúšavanie (pedagogická činnosť); informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; služby poskytované prázdni-
novými tábormi (zábava); organizovanie živých 
vystúpení; premietanie kinematografických fil-
mov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie 
športových súťaží; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí 
(prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); 
informácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie 
športového výstroja (okrem dopravných prostried-
kov); organizovanie a vedenie seminárov; tábory 
na športové sústredenia; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých diel-
ní (výučba); organizovanie súťaží krásy; rezervá-
cie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizo-
vanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); písanie textov 
scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); on line pos-
kytovanie počítačových hier (z počítačových sie-
tí); online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); fotografické reportá-
že; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povola-
nia (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske 
služby; prekladateľské služby; tlmočenie posun-
kovej reči; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky 
na zábavné podujatia; písanie textov; organizova-
nie a vedenie koncertov; organizovanie módnych 
prehliadok na zábavné účely; koučovanie (škole-
nie); tlmočnícke služby; kurzy telesného cvičenia; 
odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; požičia-
vanie hračiek; školské služby (vzdelávanie); on li-
ne poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti 
kopírovania); on line poskytovanie videozázna-
mov (bez možnosti kopírovania); individuálne vy-
učovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou; skladanie piesní; písanie 
televíznych a filmových scenárov (tvorba); turis-
tické prehliadky so sprievodcom; vyučovanie po-
mocou simulátorov; poskytovanie nesťahovateľ-
ných filmov prostredníctvom služieb na prenos vi-
deí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľ-
ných televíznych programov prostredníctvom slu-
žieb na prenos videí (na požiadanie). 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, červená 
(731) Kubinec Ján, Ing., Kopanice 84, 023 56 Makov, SK; 
(740) Hmírová Lenka, JUDr., Bratislava, SK; 

 

 

(210) 415-2018 
(220) 21.2.2018 

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

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; pomoc pri ria-
dení obchodných alebo priemyselných podnikov; 
prieskum trhu; reklama; vypracovávanie daňo-
vých priznaní; podpora predaja (pre tretie osoby); 
fakturácie; obchodné sprostredkovateľské služby; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transak-
cií pre tretie osoby; podávanie daňových priznaní. 
41 - Zábava; telesná výchova; vyučovanie, vzde-
lávanie; školenia; skúšanie, preskúšavanie (peda-
gogická činnosť); fitnes kluby (zdravotné a kon-
dičné cvičenia); fotografovanie; služby osobných 
trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia. 
45 - Mediačné služby; arbitrážne služby; advo-
kátske služby; správa licencií (právne služby); 
registrácia doménových mien (právne služby). 

(540) 

  
 

(731) Babony Dean, JUDr., Sedmokrasková 8, 821 01 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 418-2018 
(220) 21.2.2018 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Konzervovaná zelenina; sušená zelenina; ze-

leninové šťavy na prípravu jedál; nakladaná ze-
lenina. 
30 - Horčica; omáčky (chuťové prísady); soľ. 

(540) Feriho Šmaky 
(731) František Morovič -Franco, Leninova 331/163, 

925 22 Veľké Úľany, SK; 
 
 

(210) 419-2018 
(220) 16.2.2018 

 11 (511) 9 
(511) 9 - Kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosi-

če digitálnych záznamov, zariadenia na spraco-
vanie údajov, počítače, počítačové programy. 

(540) 

  
 

(591) čierna a červená 
(731) Aariadne Solutions, s.r.o., Kráľová pri Senci 2005, 

900 50 Kráľová pri Senci, SK; 
(740) Čechová Mária, Mgr., Viničné, SK; 
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(210) 431-2018 
(220) 23.2.2018 

 11 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso; ryby (neživé); hydina (mäso); divina; 

mäsové výťažky; konzervované, mrazené, suše-
né, varené, zavárané ovocie a zelenina; základy 
pre polievky vo forme želé; bujóny vo forme že-
lé; polievkové koncentráty vo forme želé; dehyd-
rovaná želatína v prášku alebo v plátkoch; dže-
my; kompóty; vajcia; mlieko; mliečne výrobky; 
potravinárske oleje a tuky; strukoviny okrem čer-
stvých; bujóny a vývary; gélové bujóny; poliev-
ky; instantné polievky; zmesi v prášku a v paste 
na prípravu hotových jedál a štiav k mäsu pripra-
vených na základe živočíšnych surovín (s pre-
važným obsahom mäsových a mliečnych surovín 
a vajec) a ich zmesí; prísady do polievok ako 
granulované zmesi a závarky na mäsovom zákla-
de; mäsové polotovary; mäsové guľky; jedlá z rýb; 
sezamový olej; zemiakové knedle v prášku; in-
stantná zemiaková kaša; zmesi v prášku a v paste 
na prípravu hotových jedál a štiav k mäsu pripra-
vených na základe rastlinných surovín (s prevaž-
ným obsahom zeleniny, strukovín a bylín) a ich 
zmesí. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; ta-
pioka; ságo; múka; prípravky z obilnín; chlieb; pe-
čivo; cukrovinky; zmrzliny; cukor; med; melasa; 
droždie; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; kon-
zumný ľad; korenie; koreniace zmesi; zmesi kore-
nia a bylín; sezamové semená (koreniny); žemľo-
vé knedle v prášku; múčniky v prášku; pudingy  
v prášku; zmesi na čokoládové polevy; zmesi na 
kakaové polevy; zmesi na kávové polevy; instant-
ná krupicová kaša; instantná ovsená kaša; instant-
ná obilninová kaša; mliečna ryža; tekuté koreniace 
prípravky; chilli omáčky; sójové omáčky; mariná-
dy; zálievky na ochutenie; tekuté ochucovadlá; ta-
tarské omáčky; majonézy; kuskus (krupica); ces-
toviny; tortelliny; škrob (potraviny); studené omáč-
ky na báze výrobkov tejto triede ako samostatná 
príloha (dipy); omáčky na báze výrobkov v tejto 
triede ako sú základy pre omáčky a hotové omáč-
ky podávané zohriate k jedlám; chuťové prísady; 
sladké omáčky toppingy; cukrárske výrobky; zme-
si v prášku a v paste na prípravu hotových jedál, 
omáčok a štiav k mäsu pripravených na základe 
rastlinných surovín (s prevažným obsahom múky, 
obilnín, korenia) a ich zmesí; prísady do polievok 
ako granulované zmesi a závarky na rastlinnom 
základe (prevažujúca zmes múky, strúhanky, ko-
renia a s prídavkom zeleniny); krutóny (kúsky 
opečeného chleba alebo žemle); aromatické prí-
pravky do potravín; zahusťovacie prípravky na 
kuchynské použitie; príchute do potravín (okrem 
éterických esencií a esenciálnych olejov). 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); šumivé neal-
koholické nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné 
nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov; prášky na prípravu 
nápojov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 432-2018 
(220) 23.2.2018 

 11 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-

ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); reklama; rozhlasová reklama; televízna re-
klama; reklamné agentúry; marketingový pries-
kum; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; písanie reklamných textov; tvorba reklam-
ných filmov; marketing; navrhovanie reklamných 
materiálov. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
vysielanie káblovej televízie; komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; bezdrôtové vysiela-
nie; rádiová komunikácia. 
41 - Zábava; rozhlasová zábava; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov; televízna zábava; 
nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; hu-
dobná tvorba. 

(540) Rádio Jemné - viac hudby 
 a menej slov 
(731) Radio Services a.s., Brečtanová 1, 831 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 433-2018 
(220) 23.2.2018 

 11 (511) 33, 35 
(511) 33 - Víno. 

35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchod-
né sprostredkovateľské služby; podpora predaja 
(pre tretie osoby); on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri 
výbere tovarov a služieb; marketing; maloobchod-
né a veľkoobchodné služby s vínom a s ostatný-
mi alkoholickými nápojmi. 

(540) SONNBERG 
(731) Cvach Petr, Zábrežná 12, 013 13 Rajecké Tepli-

ce, SK; 
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(210) 434-2018 
(220) 23.2.2018 

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

(540) GATTART 
(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry AL-

KALOID AD - Skopje, Blvd. Aleksandar Make-
donski 12, 1000 Skopje, MK; 

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

 
 

(210) 436-2018 
(220) 19.2.2018 

 11 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Športové oblečenie (okrem golfových ruka-

víc); golfové nohavice; golfové polokošele; gol-
fové topánky; golfové čiapky; golfové šortky; 
golfové sukne. 
35 - On line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; reklama; marketing; prenájom reklam-
ných plôch. 
41 - Organizovanie golfových turnajov; prená-
jom golfového vybavenia; zábava spojená s hra-
ním golfu; organizovanie golfových súťaží; pos-
kytovanie tréningových golfových odpalísk; pos-
kytovanie športovísk na hranie golfu; organizo-
vanie plesov; požičiavanie športového výstroja 
(okrem dopravných prostriedkov); fotografova-
nie; organizovanie športových aktivít v letných 
táboroch. 

(540) 

  
 

(591) sivá; biela; zelená. 
(731) Očadlík Maroš, Ing., Štefánikova 117/100, 941 11 

Palárikovo, SK; 
(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 437-2018 
(220) 19.2.2018 

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

administratíva; vydávanie reklamných textov; pre-
pisovanie správ, blogových príspevkov, e-bookov 
(kancelárske práce); správa počítačových súbo-
rov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; spracovanie textov; spracovanie textov on-
line; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
písanie reklamných textov; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; tvorba reklam-
ných filmov (videí); personálne poradenstvo; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (tla-
čoviny, prospekty v elektronickej podobe); od- 
 

 
 

 borné obchodné a podnikateľské poradenstvo; pí-
sanie textov scenárov na reklamné účely; posky-
tovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; reklama formou ďakovných 
listov. 
41 - Zábava; online vzdelávacie kurzy (korešpon-
denčné vzdelávacie kurzy); vydávanie textov, e- 
-bookov, blogových príspevkov; vzdelávanie; ško-
lenia; organizovanie kurzov sebauvedomenia; or-
ganizovanie kurzov sebauvedomenia prostredníc-
tvom internetu; organizovanie kurzov osobnostné-
ho rozvoja; organizovanie kurzov osobnostného 
rozvoja prostredníctvom internetu; produkcia fil-
mov; vydávanie kníh; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); online koučovanie (ško-
lenie). 
44 - Poradenstvo v oblasti komunikácie a budo-
vania vzťahov medzi mužmi a ženami (psycho-
logické služby); poradenstvo v oblasti komuni-
kácie a budovania vzťahov medzi mužmi a že-
nami poskytované online (psychologické služby); 
poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti (psycho-
logické služby); poradenstvo v oblasti rozvoja 
osobnosti poskytované online (psychologické služ-
by). 

(540) 

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

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

 
 

(210) 438-2018 
(220) 20.2.2018 

 11 (511) 6, 11, 17 
(511) 6 - Kovy a ich zliatiny, rudy; kovové stavebné 

materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble 
a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky 
tovar; kovové nádoby na skladovanie alebo pre-
pravu tovarov; trezory. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
výrobu pary, prípravu jedál, chladenie, sušenie, 
vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda (su-
roviny alebo polotovary) a náhradky týchto mate-
riálov; plasty a extrudované živice na použitie vo 
výrobnom procese; tesniace, výplňové a izolačné 
materiály; nekovové ohybné rúry a hadice. 

(540) AQUART 
(731) ATRIA SK, P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina, SK; 
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(210) 458-2018 
(220) 27.2.2018 

 11 (511) 25, 32, 33 
(511) 25 - Baretky; čiapky; pánske spodky; priliehavé 

čiapky; spodná bielizeň; šilty (pokrývky hlavy); 
opasky (časti odevov); župany; svetre; pulóvre; 
ponožky; košele; klobúky; pokrývky hlavy; kra-
vaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; vesty; ka-
báty; športové tričká, dresy; pyžamá; tričká; bundy. 
32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 
pivo; jačmenné pivo; nealkoholické nápoje; prí-
pravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu 
nápojov; sirupy na výrobu nápojov; limonády; 
prípravky na výrobu likérov; hroznový mušt (ne-
kvasený); nealkoholické aperitívy; nealkoholické 
koktaily; pivové koktaily; nealkoholické nápoje  
s kávovou príchuťou. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; likéry; des-
tilované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); 
koktaily; džin; liehoviny; brandy, vínovica; whis-
ky; rum; vodka; vopred pripravené miešané al-
koholické nápoje (nie s pivom). 

(540) 

  
(731) Mikulec Dušan, Janka Alexyho 7, 841 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 468-2018 
(220) 26.2.2018 

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

administratíva; vydávanie reklamných textov; pre-
pisovanie správ, blogových príspevkov, e-bookov 
(kancelárske práce); správa počítačových súborov; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
spracovanie textov; spracovanie textov online; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; písa-
nie reklamných textov; administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; tvorba reklamných 
filmov (videí); personálne poradenstvo; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (tlačoviny, 
prospekty v elektronickej podobe); odborné ob-
chodné a podnikateľské poradenstvo; písanie tex-
tov scenárov na reklamné účely; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; reklama formou ďakovných listov. 
41 - Zábava; online vzdelávacie kurzy (korešpon-
denčné vzdelávacie kurzy); vydávanie textov, e- 
-bookov, blogových príspevkov; vzdelávanie; ško-
lenia; organizovanie kurzov sebauvedomenia; or-
ganizovanie kurzov sebauvedomenia prostredníc-
tvom internetu; organizovanie kurzov osobnostné-
ho rozvoja; organizovanie kurzov osobnostného 
rozvoja prostredníctvom internetu; produkcia fil-
mov; vydávanie kníh; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; online poskytovanie  
 

elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); online koučovanie (ško-
lenie). 
44 - Poradenstvo v oblasti komunikácie a budo-
vania vzťahov medzi mužmi a ženami (psycho-
logické služby); poradenstvo v oblasti komuni-
kácie a budovania vzťahov medzi mužmi a že-
nami poskytované online (psychologické služby); 
poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti (psycho-
logické služby); poradenstvo v oblasti rozvoja 
osobnosti poskytované online (psychologické služ-
by). 

(540) 

  
 

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

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

 
 

(210) 471-2018 
(220) 28.2.2018 

 11 (511) 25, 28, 41 
(511) 25 - Protišmykové pomôcky na obuv; pančuchy; 

baretky; čiapky; potné vložky; šnurovacie topán-
ky; krátke kabátiky; šilty; košele; pokrývky hla-
vy; legíny; športové tričká, dresy; vrecká na ode-
vy; uniformy; topánky na šport; športová obuv; 
telocvičné úbory; tričká; športové tielka; ponož-
ky pohlcujúce pot. 
28 - Lopty na hranie; balóny na hranie; hojdacie 
kone; hracie lopty; stavebnice; stroje na telesné 
cvičenia; posilňovacie stroje; drobné darčeky ale-
bo žartovné predmety rozdávané hosťom pri ve-
čierkoch; cvičebné náradie na posilňovanie hrud-
níka; pištole (hračky); vzpieračské činky; spolo-
čenské hry; hry; rakety (športové náradie); prístro-
je na hry; gymnastické zariadenia. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
telesná výchova; prenájom dekorácií na predsta-
venia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-
ciu; vydávanie textov (okrem reklamných); vyu-
čovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvu-
kových nahrávok; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; gymnastický výcvik; vydávanie kníh; 
poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klu-
bové služby; diskotéky (služby); informácie o vý-
chove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zá-
bavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tá-
bormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; 
premietanie kinematografických filmov; detské 
škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov;  
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praktický výcvik (ukážky); požičiavanie športové-
ho výstroja (okrem dopravných prostriedkov); tá-
bory na športové sústredenia; organizovanie a ve-
denie tvorivých dielní (výučba); fotografovanie; 
poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výcho-
vy a vzdelávania); služby osobných trénerov (fit-
nes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; požičia-
vanie hračiek; individuálne vyučovanie. 

(540) 

  
 

(591) červená, žltá, zelená, tmavomodrá, ružová, ble-
domodrá 

(731) Pulišová Lenka, Mgr., Horné Hámre 324, 966 71 
Horné Hámre, SK; 

 
 

(210) 474-2018 
(220) 1.3.2018 

 11 (511) 35, 36, 44 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-

níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); re-
klama. 
36 - Zdravotné poistenie; informácie o poistení. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; 
lekárnické služby (príprava predpísaných liekov). 

(540) VšZP 
(731) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska 

cesta 2, 851 04 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 479-2018 
(220) 1.3.2018 

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

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; komerčné informačné kancelárie; ana-
lýzy nákladov; rozširovanie reklamných ozna-
mov; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podni-
kov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); ak-
tualizovanie reklamných materiálov; prieskum 
trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; reklama; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; služby porovná-
vania cien; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom pri výbere tovarov a služieb; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských kontaktných 
informácií; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; navrhovanie reklamných materiálov; doho-
dovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo);realitné kancelárie; sprostredkova-
nie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; fi-
nančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti);správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby);správa nehnuteľností; prenájom 
bytov; ubytovacie kancelárie (prenájom býva-
nia);vyberanie nájomného; prenájom kancelár-
skych priestorov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, sivá, zlatá, žltá 
(731) FreiCorp s. r. o., Matice slovenskej 27, 971 01 

Prievidza, SK; 
(740) Silken Legal - advokátska kancelária s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 486-2018 
(220) 2.3.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Destilované nápoje; víno; likéry; medovina; 

liehoviny; brandy, vinovica; vodnár (matolinové 
víno); hruškový mušt (alkoholický); whisky; al-
koholické nápoje okrem piva; rum; vodka. 

(540) 

  
 

(591) sivá, čierna 
(731) Sky Group Slovakia, s.r.o., Nálepkova 7122/28, 

921 01 Piešťany, SK; 
 
 

(210) 487-2018 
(220) 2.3.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Destilované nápoje; víno; likéry; medovina; 

liehoviny; brandy, vinovica; vodnár (matolinové 
víno); hruškový mušt (alkoholický); whisky; al-
koholické nápoje okrem piva; rum; vodka. 
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(540) 

  
 

(591) zlatá, čierna, ružová 
(731) Sky Group Slovakia, s.r.o., Nálepkova 7122/28, 

921 01 Piešťany, SK; 
 
 

(210) 489-2018 
(220) 2.3.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Destilované nápoje; víno; likéry; medovina; 

liehoviny; brandy, vinovica; vodnár (matolinové 
víno); hruškový mušt (alkoholický); whisky; al-
koholické nápoje okrem piva; rum; vodka. 

(540) Silver Eagle 
(731) Sky Group Slovakia, s.r.o., Nálepkova 7122/28, 

921 01 Piešťany, SK; 
 
 

(210) 492-2018 
(220) 28.2.2018 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Reklama; reklamné agentúry; marketingový 

prieskum; online reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; marketing; optimalizácia interne-
tových vyhľadávačov na podporu predaja; opti-
malizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; pora-
denstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama). 
41 - Vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie seminárov; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); odborné preškoľovanie. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; návrh počítačových systémov; 
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie 
osoby); poradenstvo v oblasti počítačových prog-
ramov; poradenstvo pri tvorbe webových strá-
nok; poskytovanie softvéru prostredníctvom in-
ternetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informač-
ných technológií; poskytovanie informácií o po-
čítačových technológiách a programovaní pros-
tredníctvom webových stránok. 
 
 
 
 

(540) 

  
(591) modrá, čierna, biela 
(731) Džmura Jakub, Boženy Němcovej 41, 990 01 Veľ-

ký Krtíš, SK; 
 
 

(210) 495-2018 
(220) 3.3.2018 

 11 (511) 9, 10, 20, 24, 35, 44 
(511) 9 - Prístroje na reguláciu tepla; elektrické regu-

lačné prístroje; elektrické monitorovacie prístroje 
iné ako na lekárske použitie; elektrické meracie 
zariadenia; zariadenia na spracovanie údajov. 
10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; ne-
premokavé plachty na postele; masážne rukavice; 
vankúše proti nespavosti; masážne prístroje; vib-
romasážne prístroje; fyzioterapeutické zariade-
nia; akupunktúrne ihly. 
20 - Vankúše; nafukovacie vankúše (nie na le-
kárske účely); nafukovacie podušky (nie na le-
kárske účely). 
24 - Plachty; textilné uteráky; textilné uteráky na 
tvár. 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; marketing; obchodné sprostredkovateľské 
služby; zostavovanie zoznamov informácií na 
obchodné alebo reklamné účely. 
44 - Masáže; fyzioterapia; aromaterapeutické služby. 

(540) 

  
 

(591) tmavo-sivá, červená, biela 
(731) Ssrd s.r.o., Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Barciová Sabína, JUDr., Nitra, SK; 

 
 

(210) 499-2018 
(220) 5.3.2018 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; sirupy a iné príprav-

ky na výrobu nápojov. 
(540) 

  
 

(731) UNIMAR TRADE s.r.o., Hlavná 340, 900 41 Ro-
vinka, SK; 

(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 502-2018 
(220) 1.3.2018 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Ubytovacie služby. 

(540) Chaty Katka 
(731) Valek Dušan, Oravský Biely Potok 184, 027 42 

Oravský Biely, SK; 
 
 

(210) 504-2018 
(220) 6.3.2018 

 11 (511) 16, 43 
(511) 16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 

lepenky; obaly (papiernický tovar). 
43 - Rýchle občerstvenie (snackbary). 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(731) Časný Jozef, Svätoplukova 43, 903 01 Senec, SK; 

 
 

(210) 511-2018 
(220) 6.3.2018 

 11 (511) 25, 35, 40 
(511) 25 - Čiapky; pleteniny; goliere (časti odevov); ple-

tené šály; krátke kabátiky; priliehavé čiapky; ka-
pucne (časti odevov); šilty; traky; opasky (časti 
odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; 
ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; ode-
vy, oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny 
(oblečenie); pančuškové nohavice; kombinézy 
(oblečenie); korzety; kostýmy, obleky; konfekcia 
(odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uši 
proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; gamaše; 
nohavice; bombery; krátke nohavice; nohavice na 
traky; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; ple-
teniny (oblečenie); obuv; plátenná obuv; vesty; 
kabáty; nepremokavé odevy; legíny; sukne; oble-
čenie pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; 
rukávniky; rukavice; palčiaky; papuče; kožušinové 
kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká 
na odevy; pyžamá; šaty; kabátiky; uniformy; bun-
dy; saká; závoje; plavky; podbradníky, nie papie-
rové; topánky; čelenky (oblečenie); body (spodná 
bielizeň); kožené odevy; maškarné kostýmy; sarí; 
tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; nohavi-
cové sukne; pončá; leginsy; šatové sukne; športové 
tielka; tepláky; nákrčníky (chrániče krku proti 
chladu); baranice (čiapky); mikiny; pršiplášte (ob-
le-čenie do dažďa). 
35 - Predvádzanie tovaru; reklama; marketing; 
obchodné sprostredkovateľské služby; sprostred-
kovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 
25 tohto zoznamu; maloobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu; po-
skytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; podpora predaja (pre 
tretie osoby); rozširovanie reklamných materiá- 
 

lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; písanie reklamných textov; 
navrhovanie reklamných materiálov. 
40 - Apretovanie textílií; lemovanie alebo obší-
vanie tkanín; šitie odevov; strihanie látok (striho-
vá služba); tlačenie vzorov; krajčírstvo; farbenie 
textílií; úprava tkanín; farbenie tkanín; vyšívanie; 
prešívanie (stehovanie) textílií; úpravy a prešíva-
nie oblečenia. 

(540) 

  
 

(731) Funny Bunny, s. r. o., Vinohradnícka 1149/9, 
900 24 Veľký Biel, SK; 

 
 

(210) 512-2018 
(220) 6.3.2018 

 11 (511) 25, 35, 40 
(511) 25 - Čiapky; pleteniny; goliere (časti odevov); 

pletené šály; krátke kabátiky; priliehavé čiapky; 
kapucne (časti odevov); šilty; traky; opasky (časti 
odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; 
ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; ode-
vy, oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kožušiny 
(oblečenie); pančuškové nohavice; kombinézy 
(oblečenie); korzety; kostýmy, obleky; konfekcia 
(odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uši 
proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; gamaše; 
nohavice; bombery; krátke nohavice; nohavice na 
traky; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; ple-
teniny (oblečenie); obuv; plátenná obuv; vesty; 
kabáty; nepremokavé odevy; legíny; sukne; oble-
čenie pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; 
rukávniky; rukavice; palčiaky; papuče; kožušinové 
kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká 
na odevy; pyžamá; šaty; kabátiky; uniformy; bun-
dy; saká; závoje; plavky; podbradníky, nie papie-
rové; topánky; čelenky (oblečenie); body (spodná 
bielizeň); kožené odevy; maškarné kostýmy; sarí; 
tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; nohavi-
cové sukne; pončá; leginsy; šatové sukne; športové 
tielka; tepláky; nákrčníky (chrániče krku proti 
chladu); baranice (čiapky); mikiny; pršiplášte (ob-
lečenie do dažďa). 
35 - Predvádzanie tovaru; reklama; marketing; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; sprostredko-
vanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 25 
tohto zoznamu; maloobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 25 tohto zoznamu; poskytova-
nie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; podpora predaja (pre tretie oso-
by); rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pre- 
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zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; písanie reklamných textov; navrho-
vanie reklamných materiálov. 
40 - Apretovanie textílií; lemovanie alebo obšíva-
nie tkanín; šitie odevov; strihanie látok (strihová 
služba); tlačenie vzorov; krajčírstvo; farbenie tex-
tílií; úprava tkanín; farbenie tkanín; vyšívanie; pre-
šívanie (stehovanie) textílií; úpravy a prešívanie 
oblečenia. 

(540) 

  
 

(731) Funny Bunny, s. r. o., Vinohradnícka 1149/9, 
900 24 Veľký Biel, SK; 

 
 

(210) 513-2018 
(220) 7.3.2018 

 11 (511) 24, 25, 26 
(511) 24 - Nažehľovacie textílie; textílie imitujúce ko-

žušiny; čalúnnické textílie; textilné alebo plasto-
vé stolové vlajky; tkaniny; textilné materiály; 
textílie; kanava (riedka tkanina) na tapisérie ale-
bo na vyšívanie; konopné tkaniny; textilné klo-
búkové podšívky; textilné podšívky do topánok; 
textílie na obuv; ševioty (vlnené tkaniny); bavl-
nené textílie; posteľné pokrývky; krep (textílie); 
krepón (jemná hodvábna tkanina); textílie na bie-
lizeň; textilné podšívky; textilné alebo plastové 
zástavy; textilné alebo plastové vlajočky; drožet 
(tkanina s pretkávaným vzorom); elastické textí-
lie; textílie na vyšívanie s predkresleným vzo-
rom; flanel (textílie); flauš (textílie); hodvábne 
tkaniny na tlačové vzory; potlačený kartún; džer-
sej (pleteniny); obliečky na vankúše; hodvábne 
textílie; pleteniny (textílie); bavlnené plátno; ne-
tkané textílie; textilné etikety; textilné nástenné 
dekorácie; textílie zo sklených vlákien pre textil-
ný priemysel; textilné filtračné materiály; textílie 
do tlačiarní na textil; ženilkové textílie; ozdobné 
obliečky na vankúše; posteľné pokrývky a pri-
krývky; textílie pre odevný priemysel. 
25 - Obuv; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; šnu-
rovacie topánky; goliere (časti odevov); pletené 
šály; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň 
(trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, 
korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; ka-
pucne (časti odevov) šilty; opasky (časti odevov); 
pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; 
podväzky; košele; košele s krátkym rukávom; 
odevy; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; 
kožušiny (oblečenie); kostýmy, obleky; konfek-
cia (odevy); nohavice; vrchné ošatenie; hotové 
podšívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny 
(oblečenie); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; 
legíny; pleteniny (oblečenie); športové tričká, 
dresy; manžety (časti odevov); kožušinové kabá-
ty; plážové oblečenie; plážová obuv; pyžamá; ša-
ty; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky;  
 

bundy; papierové odevy; plavky (pánske); plav-
ky; topánky; parky (teplé krátke kabáty s kapuc-
ňou); body (spodná bielizeň); šatky na krk; ode-
vy z imitácií kože; kožené odevy; tričká; opasky 
na doklady a peniaze (časti odevov); nohavicové 
sukne; dámske nohavičky; športové tielka. 
26 - Gombíky; výšivky (galantéria); pracky na 
opasky; monogramy (značky na bielizeň); znač-
ky na bielizeň (písmená); nažehľovacie záplaty 
na opravu textilných výrobkov; strieborné výšiv-
ky (galantéria); zlaté výšivky (galantéria); odz-
naky na odevy, nie z drahých kovov; nažehľova-
cie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); ná-
šivky, aplikácie (galantéria). 

(540) SEPAR 
(731) Kmeť Michael, Riazanska 10, 831 02 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 514-2018 
(220) 2.3.2018 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; výživové doplnky. 

(540) Opalerg free 
(731) UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oriešková 11, 

821 05 Bratislava, SK; 
(740) Tencerová Miroslava, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 515-2018 
(220) 7.3.2018 

 11 (511) 16, 35, 36 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; pla-

gáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; spony na perá; spisové obaly (papier-
nický tovar); brožúry; papier do záznamových 
zariadení; hárky papiera; obaly (papiernický to-
var); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; 
pečiatky; tlačivá (formuláre); tlačoviny; príručky; 
prospekty; perá (kancelárske potreby); kalendáre; 
obežníky; letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; reklama; on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; marketing. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuár-
ske služby (poistno-matematícké); sprostredko-
vanie (maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; 
poisťovníctvo; kapitálové investície; finančné zá-
ručné služby; finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); uzat-
váranie poistiek proti požiaru; zdravotné poiste-
nie; poistenie v námornej doprave; životné pois-
tenie; finančné analýzy; konzultačné služby v ob-
lasti poisťovníctva; finančné informácie; infor-
mácie o poistení; služby v oblasti vyplácania dô-
chodkov; poskytovanie finančných informácií 
prostredníctvom webových stránok; investovanie 
do fondov; finančné záruky. 

(540) Union, váš anjel strážny 
(731) Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 

Bratislava, SK; 
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(210) 517-2018 
(220) 1.3.2018 

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

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; komerčné informačné kancelárie; ana-
lýzy nákladov; rozširovanie reklamných ozna-
mov; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podni-
kov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom; aktualizovanie reklamných materiálov; 
prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; reklama; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; služby porov-
návania cien; obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom pri výbere tovarov a služieb; poskyto-
vanie obchodných alebo podnikateľských kon-
taktných informácií; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby; navrhovanie reklamných materiálov; 
dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkova-
nie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; fi-
nančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti);správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby);správa nehnuteľností; prenájom 
bytov; ubytovacie kancelárie (prenájom býva-
nia); vyberanie nájomného; prenájom kancelár-
skych priestorov. 

(540) 

  
(591) čierna, sivá, zlatá, žltá 
(731) FRS PD s. r. o., Matice slovenskej 27, 971 01 

Prievidza, SK; 
(740) Silken Legal - advokátska kancelária s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 521-2018 
(220) 7.3.2018 

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

(540) UNPLUGGED 
(731) Tesch Martin, Naheweinstr. 99, 554 50 Langen-

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

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 523-2018 
(220) 7.3.2018 

 11 (511) 24, 25, 26 
(511) 24 - Nažehľovacie textílie; textílie imitujúce ko-

žušiny; čalúnnické textílie; textilné alebo plasto-
vé stolové vlajky; tkaniny; textilné materiály; 
textílie; kanava (riedka tkanina) na tapisérie ale-
bo na vyšívanie; konopné tkaniny; textilné klo-
búkové podšívky; textilné podšívky do topánok; 
textílie na obuv; ševioty (vlnené tkaniny); bavl-
nené textílie; posteľné pokrývky; krep (textílie); 
krepón (jemná hodvábna tkanina); textílie na bie-
lizeň; textilné podšívky; textilné alebo plastové 
zástavy; textilné alebo plastové vlajočky; drožet 
(tkanina s pretkávaným vzorom); elastické textí-
lie; textílie na vyšívanie s predkresleným vzo-
rom; flanel (textílie); flauš (textílie); hodvábne 
tkaniny na tlačové vzory; potlačený kartún; džer-
sej (pleteniny); obliečky na vankúše; hodvábne 
textílie; pleteniny (textílie); bavlnené plátno; ne-
tkané textílie; textilné etikety; textilné nástenné 
dekorácie; textílie zo sklených vlákien pre textil-
ný priemysel; textilné filtračné materiály; textílie 
do tlačiarní na textil; ženilkové textílie; ozdobné 
obliečky na vankúše; posteľné pokrývky a pri-
krývky; textílie pre odevný priemysel. 
25 - Obuv; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; šnu-
rovacie topánky; goliere (časti odevov); pletené 
šály; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň 
(trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, 
korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; ka-
pucne (časti odevov) šilty; opasky (časti odevov); 
pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; 
podväzky; košele; košele s krátkym rukávom; 
odevy; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; ko-
žušiny (oblečenie); kostýmy, obleky; konfekcia 
(odevy); nohavice; vrchné ošatenie; hotové pod-
šívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny (oble-
čenie); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; 
pleteniny (oblečenie); športové tričká, dresy; man-
žety (časti odevov); kožušinové kabáty; plážové 
oblečenie; plážová obuv; pyžamá; šaty; pánska 
spodná bielizeň (slipy); podprsenky; bundy; papie-
rové odevy; plavky (pánske); plavky; topánky; 
parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); body 
(spodná bielizeň); šatky na krk; odevy z imitácií 
kože; kožené odevy; tričká; opasky na doklady  
a peniaze (časti odevov); nohavicové sukne; dám-
ske nohavičky; športové tielka. 
26 - Gombíky; výšivky (galantéria); pracky na 
opasky; monogramy (značky na bielizeň); značky 
na bielizeň (písmená); nažehľovacie záplaty na op-
ravu textilných výrobkov; strieborné výšivky (ga-
lantéria); zlaté výšivky (galantéria); odznaky na 
odevy, nie z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby 
na textilné výrobky (galantéria); nášivky, apliká-
cie (galantéria). 
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(540) 

  
 

(731) Kmeť Michael, Riazanska 10, 831 02 Bratislava, 
SK; 

 
 

(210) 528-2018 
(220) 7.3.2018 

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

administratíva; vydávanie reklamných textov; pre-
pisovanie správ, blogových príspevkov, e-bookov 
(kancelárske práce); správa počítačových súborov; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
spracovanie textov; spracovanie textov online; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; písa-
nie reklamných textov; administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; tvorba reklamných 
filmov (videí); personálne poradenstvo; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (tlačoviny, 
prospekty v elektronickej podobe); odborné ob-
chodné a podnikateľské poradenstvo; písanie tex-
tov scenárov na reklamné účely; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; reklama formou ďakovných listov. 
41 - Zábava; online vzdelávacie kurzy (korešpon-
denčné vzdelávacie kurzy); vydávanie textov, e- 
-bookov, blogových príspevkov; vzdelávanie; ško-
lenia; organizovanie kurzov sebauvedomenia; or-
ganizovanie kurzov sebauvedomenia prostredníc-
tvom internetu; organizovanie kurzov osobnostné-
ho rozvoja; organizovanie kurzov osobnostného 
rozvoja prostredníctvom internetu; produkcia fil-
mov; vydávanie kníh; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); online koučovanie (škole-
nie). 
44 - Poradenstvo v oblasti komunikácie a budova-
nia vzťahov medzi mužmi a ženami (psychologic-
ké služby); poradenstvo v oblasti komunikácie  
a budovania vzťahov medzi mužmi a ženami pos-
kytované online (psychologické služby); poraden-
stvo v oblasti rozvoja osobnosti (psychologické 
služby); poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti 
poskytované online (psychologické služby). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

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

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

 
 

(210) 530-2018 
(220) 7.3.2018 

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

administratíva; vydávanie reklamných textov; pre-
pisovanie správ, blogových príspevkov, e-bookov 
(kancelárske práce); správa počítačových súborov; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
spracovanie textov; spracovanie textov online; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; písa-
nie reklamných textov; administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; tvorba reklamných 
filmov (videí); personálne poradenstvo; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (tlačoviny, 
prospekty v elektronickej podobe); odborné ob-
chodné a podnikateľské poradenstvo; písanie tex-
tov scenárov na reklamné účely; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; reklama formou ďakovných listov. 
41 - Zábava; online vzdelávacie kurzy (korešpon-
denčné vzdelávacie kurzy); vydávanie textov, e- 
-bookov, blogových príspevkov; vzdelávanie; ško-
lenia; organizovanie kurzov sebauvedomenia; or-
ganizovanie kurzov sebauvedomenia prostredníc-
tvom internetu; organizovanie kurzov osobnostné-
ho rozvoja; organizovanie kurzov osobnostného 
rozvoja prostredníctvom internetu; produkcia fil-
mov; vydávanie kníh; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); online poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); online koučovanie (školenie). 
44 - Poradenstvo v oblasti komunikácie a budova-
nia vzťahov medzi mužmi a ženami (psychologic-
ké služby); poradenstvo v oblasti komunikácie  
a budovania vzťahov medzi mužmi a ženami pos-
kytované online (psychologické služby); poraden-
stvo v oblasti rozvoja osobnosti (psychologické 
služby); poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti 
poskytované online (psychologické služby). 

(540) 

  
 

(591) biela, zelená, čierna (tri prevládajúce farby), béžová 
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(731) Magnet na ženy s. r. o., Čajkovského 430/24, 949 11 
Nitra, SK; 

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

(210) 534-2018 
(220) 8.3.2018 

 11 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Tlačené firemné listiny; tlačené publikácie 

(tlačoviny); tlačené reklamné materiály; tlačivá 
(formuláre); papierové informačné brožúry; pla-
gáty; prospekty; fotografie (tlačoviny); katalógy; 
kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (perio-
diká); grafické znaky; grafické reprodukcie; pa-
pierové alebo lepenkové etikety; samolepky (pa-
piernický tovar); obaly (papiernický tovar); ba-
liaci papier; baliace plastové fólie; plastové bub-
linové fólie (na balenie). 
29 - Mäso; mäsové výťažky; bravčové mäso; 
bravčová masť; hydina (mäso); divina; vývary 
(bujóny); údeniny; šunka; slanina; pečeňová paš-
téta; klobásy, salámy, párky; držky; konzervova-
né mäso; mäsové konzervy. 
35 - Maloobchodné služby s potravinárskymi vý-
robkami, s mäsom, s mäsovými výrobkami, s hy-
dinovými výrobkami, s výrobkami zo zveriny,  
s potravinami rastlinného a živočíšneho pôvodu; 
obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; 
písanie reklamných textov; reklamné agentúry; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizo-
vanie reklamných materiálov; vydávanie rekla-
mných textov; prenájom reklamných plôch; pre-
nájom reklamných materiálov; odborné obchod-
né poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) čevená, žltá, čierna, biela 
(731) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimav-

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

 
 

(210) 535-2018 
(220) 7.3.2018 

 11 (511) 3, 5, 25, 35, 40, 41, 44 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; 

voňavkárske výrobky; esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne potra-
viny a diétne látky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
 
 

40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
41 - Zábava. Športová a kultúrna činnosť. 
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krá-
su ľudí. 

(540) 

  

 
(731) Klinika ENVY, s.r.o., Nerudova 14, 040 01 Ko-

šice, SK; 
(740) Filičko Vladimír, JUDr., PhD., Košice, SK; 

 
 

(210) 537-2018 
(220) 8.3.2018 

 11 (511) 45 
(511) 45 - Právne služby. 
(540) 

  
 

(591) modrá na bielom podklade 
(731) Petruška & partners s.r.o., Kupecká 18, 949 01 

Nitra, SK; 
 
 

(210) 539-2018 
(220) 8.3.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Víno. 
(540) 

  
 

(591) fialová, khaki, zlatá, čiena 
(731) WAJDA a.s., Šteruská 780, 922 03 Vrbové, SK; 
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(210) 541-2018 
(220) 8.3.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Víno. 
(540) 

  
 

(591) biela, hnedá, zlatá, bordová 
(731) WAJDA a.s., Šteruská 780, 922 03 Vrbové, SK; 

 
 

(210) 556-2018 
(220) 12.3.2018 

 11 (511) 24, 25, 40 
(511) 24 - Nažehľovacie textílie; textilné materiály; 

textílie; ozdobné obliečky na vankúše. 
25 - Obuv; čiapky; pánske spodky; spodná bieli-
zeň; košele; odevy; papuče; tričká; športové trič-
ká, dresy; dámske nohavičky; športové tielka. 
40 - Krajčírstvo; úprava textílií; vyšívanie; foto-
tlač; sieťotlač, serigrafia. 

(540) 

  
 

(591) červená, zelená, fialová, modrá, oranžová, biela 
(731) M & M holding Trenčín, s. r. o., Halalovka 25, 

911 08 Trenčín 8, SK; 
(740) BDM Legal s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 559-2018 
(220) 16.3.2018 

 11 (511) 20, 40 
(511) 20 - Umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo 

plastov. 
40 - Opracovávanie dreva. 

(540) 

  
 

(591) hnedá - #593E0E, žltá - #E6C400 
(731) Krišicová Beáta, Ing., Clementisova 1038/27, 

024 01 Kysucké Nové Mesto, SK; 
 
 
 
 
 

(210) 561-2018 
(220) 12.3.2018 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Krémy na kožu. 
(540) 

  
 

(591) C: 0% M: 32% Y:32% K:0% 
(731) T a J, s.r.o., Generála Svobodu 26, 080 01 Pre-

šov, SK; 
(740) Csikyová Lenka, JUDr., Prešov, SK; 

 
 

(210) 564-2018 
(220) 14.3.2018 

 11 (511) 24, 25 
(511) 24 - Textilné materiály; bavlnené textílie; textílie 

pre odevný priemysel. 
25 - Tričká. 

(540) 

  
 

(731) Valach Róbert, Ing., Rastislavova 1298/1, 957 04 
Bánovce nad Bebravou, SK; 

(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., 
Bratislava-Ružinov, SK; 

 
 

(210) 565-2018 
(220) 14.3.2018 

 11 (511) 11 
(511) 11 - Zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje 

na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; me-
dziprehrievače vzduchu; ohrievače vzduchu; kli-
matizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie 
vzduchu; prístroje na teplovzdušný kúpeľ; bojle-
ry (nie časti strojov); ventilátory (klimatizácia); 
vykurovacie telesá; kohútiky na potrubia a kana-
lizáciu; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykuro-
vacích zariadení; klimatizačné zariadenia do vo-
zidiel; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústred-
ného kúrenia; klimatizačné prístroje; ohrievače  
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 lepidla, gleja; zariadenia na úpravu vody; zaria-
denia na filtrovanie vody; zariadenia na chlade-
nie vody; plynové bojlery; vzduchové ventily na 
parné vykurovacie telesá; chladiace zariadenia  
a stroje; chladiace prístroje a zariadenia; ochla-
dzovacie prístroje a zariadenia; ventilátory (časti 
vetracích zariadení); zariadenia na chladenie ta-
baku; sterilizátory vzduchu. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená 
(731) MCIP Group s.r.o., Liptovská Kokava 100, 032 44 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 566-2018 
(220) 14.3.2018 

 11 (511) 5, 16, 39, 40 
(511) 5 - Hygienické obrúsky. 

16 - Papierové servítky; papierové vreckovky; pa-
pierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; 
papierové utierky. 
39 - Balenie tovarov. 
40 - Spracovanie papiera. 

(540) 

  
(731) HoReCup, a.s., Karpatská 8402/9 A-3, 010 01 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 568-2018 
(220) 15.3.2018 

 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; polepy a samolepky 
na automobily. 
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; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športových 
a kultúrnych podujatí. 

(540) 

  
 

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

(740) HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kan-
celária, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 569-2018 
(220) 15.3.2018 

 11 (511) 2, 19, 35, 37 
(511) 2 - Farby; moridlá; alumíniové farby; azbestové 

farby; baktericídne náterové farby; moridlá na 
drevo; farby na drevo; nátery na asfaltovú lepenku 
(farby); riedidlá na farby; farby, nátery; nátery 
(farby); fixatívy (laky); základné náterové farby; 
vápno na bielenie; laky. 
19 - Alabastrové sklo; alabaster; azbestová malta; 
bridlica; strešné krokvy; asfalt; asfaltové dlažby; 
drevené obloženie; nekovové balustrády (stĺpikové 
zábradlia); dechtová lepenka (stavebníctvo); streš-
né šindle; skladacie dvere (nie kovové); betón; 
dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; asfal-
tové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; dre-
vo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné 
drevo); preglejka; spracované drevo; drevené 
dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; drevené ste-
nové obloženia; cement; smola, živica; tehly; hlina 
na tehly; vápenec; nekovové strešné odkvapové 
žľaby; lepenka pre stavebníctvo; asfaltová lepenka 
pre stavbníctvo; šamot; komínové plášte; stavebné 
konštrukcie (nekovové); materiály na stavbu a po-
vrchy Ciest; vápno; stavebná malta; sadra; komíny 
(nekovové); betónové dlaždice; betónové podpery, 
stĺpy; bridlice; priečky (nekovové); konštrukcie 
(nekovové); stavebný papier; stavebné sklo; rímsy 
(nekovové); strešné uholníky (nekovové); okná 
(nekovové); dvere (nekovové); poklopy (nekovo-
vé); strešné krytiny (nekovové); kremeň; stupne 
schodov (nekovové); nekovové odkvapové rúry; 
nekovové vodovodné potrubia; vodovodné ventily 
(nekovové, nie plastové); lešenia (nekovové); od-
bočky, prípojky potrubia (nekovové); nosníky 
(nekovové); prasačníky (nekovové); podpery (ne-
kovové); plstený materiál pre Stavebníctvo; tabu-
ľové sklo (stavebný materiál); hlina; štrk; kameni-
ny pre stavebníctvo; kameninové rúry; sadra; ža- 
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lúzie (nekovové); troska (stavebný materiál); von-
kajšie rolety (nekovové, nie textilné); lišty (neko-
vové); spojovacie materiály na opravy ciest; liso-
vaný korok pre stavbníctvo; parkety (parketové 
podlahy); nekovové schodiskové stupne (časti 
schodísk); preklady (nekovové); svetelná dlažba; 
makadam; mramor; omietky (stavebný materiál); 
vonkajšie plášte budov (nekovové); úžľabia sta-
vieb (nekovové); okenice (nekovové); ploty (ne-
kovové); stavebné obklady stien a priečok (neko-
vové); tyče, žrde, bidlá; stavebný kameň; dlážky 
(nekovové); drevené dosky pre stavbníctvo; sta-
vebné obkladové materiály (nekovové); škridly 
(nekovové); brány (nekovové); výplne dverí (ne-
kovové); trámy (nekovové); dverové prahy (neko-
vové); decht; strechy (nekovové); nekovové altán-
ky (stavebníctvo); pletivo (nekovové); nekovové 
neohybné rúry pre Stavebníctvo; krídlové okná 
(nekovové); izolačné sklo pre stavebníctvo; oken-
né sklo (nie na okná automobilov); tabuľové sklo 
pre stavebníctvo; dosky, latky; nekovové vystužo-
vacie materiály pre stavebníctvo; nekovové bazé-
ny (stavebníctvo); konštrukčné materiály (nekovo-
vé); stavebné materiály (nekovové); dlažby (neko-
vové); nekovové stĺpy; okenné rámy (nekovové); 
dverové rámy (nekovové); zárubne (nekovové); 
komínové nadstavce (nekovové); dlaždice, obkla-
dačky pre stavebníctvo (nekovové); dlaždicové 
podlahy (nekovové); komínové rúry (nekovové); 
dlaždice (nekovové); nekovové ventilačné a kli-
matizačné potrubia; hrubý štrk (stavebný mate-
riál); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; 
drevené podlahové dosky; nekovové škridly; ne-
kovové obkladačky; nekovové dlaždice pre sta-
vebníctvo; nekovové protipožiarne dvere; smalto-
vané sklo pre stavebníctvo; nekovové plášte pre 
stavebníctvo. 
35 - Sprostredkovateľne práce; rozširovanie vzo-
riek tovarov; prieskum trhu; reklama; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; obchodné sprostred-
kovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného priesto-
ru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb. 
37 - Asfaltovanie; prenájom buldozérov; prenájom 
stavebných strojov a Zariadení; stavebníctvo (sta-
vebná činnosť); stavebný dozor; demolácia budov; 
stavba a opravy skladov; prenájom bagrov a rýpa-
diel; výstavba tovární; izolovanie stavieb; murár-
ske práce; interiérové a exteriérové maľovanie  
a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo 
a inštalatérstvo; budovanie prístavov; murovanie, 
murárske práce; stavebné informácie; informácie  
o opravách; prenájom stavebných žeriavov; po-
krývačské práce; inštalácia okien a dverí. 

(540) Lechstav 
(731) Lechstav, s. r. o., Šrobárova 19, 080 01 Prešov, 

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

Bratislava, SK; 
 
 
 
 

(210) 570-2018 
(220) 15.3.2018 

 11 (511) 30, 35, 41 
(511) 30 - Pekárske výrobky; jemné pečivárske výrob-

ky; keksy; sušienky; tyčinky; cukrárske výrobky; 
cukrovinky; piškóty; oblátky; kávové plnky; ká-
vové krémy; kakaové výťažky na ľudskú spotre-
bu; kakaové plnky; kakaové krémy; čokoládové 
plnky; čokoládové krémy; obilniny na ľudskú 
spotrebu; cereálne tyčinky; raňajkové cereálie; 
cereálne sušienky; spracované obilniny; cereálie 
hotové ku konzumácii; ovsené potraviny. 
35 - Reklama; marketing; podpora predaja (pre 
tretie osoby); rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); organizovanie reklamných súťaží; orga-
nizovanie vernostných programov pre zákazní-
kov na obchodné a reklamné účely a podporu 
predaja; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; inzertné služby; prieskum 
trhu; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie; prieskum verejnej mienky; obchodný a pod-
nikateľský prieskum. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie športových podujatí; organizova-
nie kultúrnych a zábavných podujatí. 

(540) Amorka 
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8, CZ; 
(740) Peschlová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 571-2018 
(220) 14.3.2018 

 11 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Diétne potraviny na lekárske použitie; potra-

viny pre dojčatá; sušené mlieko pre dojčatá; pot-
raviny pre batoľatá; diétne nápoje na lekárske 
použitie; liečivé nápoje. 
29 - Mlieko; mliečne výrobky; maslo; smotana 
(mliečne výrobky); syry; jogurty; kondenzované 
sladené mlieko; mlieko obohatené bielkovinami; 
mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); 
mliečne koktaily; kyslé mlieko; tofu; sušené mlie-
ko; náhradky mlieka; mrazené ovocie; mrazená 
zelenina; konzervované ovocie; konzervovaná ze-
lenina; džemy; marmelády; ovocná dreň; ovocné 
šaláty; vajcia; potravinárske oleje a tuky. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; čajové nápo-
je; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápo-
je; mliečne čokoládové nápoje; sušienky, keksy; 
cukrovinky; cukrárske výrobky; jemné pečivárske 
výrobky; pudingy; zmrzliny; smotanové zmrzliny; 
jogurty mrazené (mrazené potraviny); prísady do 
zmrzlín (spojivá); prášky na výrobu zmrzlín. 

(540) JESENKA 
(731) Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 539 01 Hlinsko, 

CZ; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 574-2018 
(220) 16.3.2018 

 11 (511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; administra-

tívne spracovanie obchodných objednávok; re-
klamné agentúry; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; marketing; marketingový prie-
skum; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných ale-
bo priemyselných podnikov; obchodné odhady; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri 
výbere tovarov a služieb; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; reklama; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti. 
36 - Bankové hypotéky; prenájom bytov; finanč-
né analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bez-
hotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadá-
vok a záväzkov); oceňovanie nehnuteľností; vy-
beranie nájomného; prenájom nehnuteľnosti; 
správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych 
priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné kan-
celárie; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); 
sprostredkovanie nehnuteľnosti. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; rozhlasové vysielanie; televízne vy-
sielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete. 
39 - Prenájom garáži; prenájom miest na parko-
vanie; prenájom skladísk. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie seminárov; poskytova-
nie športovísk; poskytovanie zariadení na oddych 
a rekreáciu; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; prenájom športových plôch; zábavné 
parky. 
42 - Tvorba počítačového softvéru; architekto-
nické poradenstvo; štúdie technických projektov; 
vypracovanie stavebných výkresov. 
43 - Bary (služby); kaviarne; motely (služby); 
penzióny; hotelierske služby; prázdninové tábory 
(ubytovacie služby); prenájom prechodného uby-
tovania; reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) Eurovea Riverside 
(731) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre- 

žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 575-2018 
(220) 16.3.2018 

 11 (511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; administra-

tívne spracovanie obchodných objednávok; re-
klamné agentúry; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; marketing; marketingový pries-
kum; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; obchodné odhady; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom pri vý-
bere tovarov a služieb; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; reklama; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti. 

 
 

36 - Bankové hypotéky; prenájom bytov; finanč-
né analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bezho-
tovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok  
a záväzkov); oceňovanie nehnuteľností; vyberanie 
nájomného; prenájom nehnuteľnosti; správa ne-
hnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; 
prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); sprostredko-
vanie nehnuteľnosti. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; rozhlasové vysielanie; televízne vy-
sielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete. 
39 - Prenájom garáži; prenájom miest na parko-
vanie; prenájom skladísk. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie seminárov; poskytova-
nie športovísk; poskytovanie zariadení na oddych 
a rekreáciu; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; prenájom športových plôch; zábavné 
parky. 
42 - Tvorba počítačového softvéru; architekto-
nické poradenstvo; štúdie technických projektov; 
vypracovanie stavebných výkresov. 
43 - Bary (služby); kaviarne; motely (služby); 
penzióny; hotelierske služby; prázdninové tábory 
(ubytovacie služby); prenájom prechodného uby-
tovania; reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) PribinovaY 
(731) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre-

žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 576-2018 
(220) 16.3.2018 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-

jednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné je-
dálne; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstve-
nie (snackbary); bary (služby); prenájom prednáš-
kových sál; požičiavanie prístrojov na prípravu je-
dál. 

(540) 

  
 

(731) imagine bb s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 
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(210) 577-2018 
(220) 16.3.2018 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Syry; mliečne výrobky; srvátka; mäso. 
(540) 

  
 

(591) biela, hnedá 
(731) ROD Skalica, a.s., Horská cesta 3017/7A, 909 01 

Skalica, SK; 
 
 

(210) 581-2018 
(220) 15.3.2018 

 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; polepy a samolepky 
na automobily. 
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; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti. 
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 & PARTNERS s.r.o., advokátska kan-
celária, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 582-2018 
(220) 15.3.2018 

 11 (511) 8, 9, 16 
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný po-

hon); nožiarsky tovar a príbory; elektrické holia-
ce strojčeky; ručné strihacie strojčeky; elektrické 
kliešte na nechty; žehličky; bodné a sečné zbra-
ne; holiace nástroje. 
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 
kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje  
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prí-
stroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, pre-
nos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magne-
tické nosiče údajov; gramofónové platne; kom-
paktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digi-
tálnych záznamov; mechanizmy mincových prí-
strojov; registračné pokladnice; počítacie stroje; 
zariadenia na spracovanie údajov; počítače; počí-
tačové programy; hasiace prístroje. 
16 - 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; kresliar-
ske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; 
štetce; učebné a vyučovacie pomôcky; plastové 
fólie a vrecká na balenie; typy (tlačové písmo), 
štočky. 

(540) 

  
 

(731) Green Leaves s.r.o., Záhradnícka 16514/60, 821 08 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 583-2018 
(220) 16.3.2018 

 11 (511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; administra-

tívne spracovanie obchodných objednávok; re-
klamné agentúry; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; marketing; marketingový prie-
skum; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných ale-
bo priemyselných podnikov; obchodné odhady; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti. 
36 - Bankové hypotéky; prenájom bytov; finanč-
né analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bez-
hotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadá-
vok a záväzkov); oceňovanie nehnuteľností; vy- 
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beranie nájomného; prenájom nehnuteľností; sprá-
va nehnuteľností; prenájom kancelárskych priesto-
rov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
správcovstvo majetku (pre tretie osoby); spros-
tredkovanie nehnuteľností. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; rozhlasové vysielanie; televízne vy-
sielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete. 
39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parko-
vanie; prenájom skladísk. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie seminárov; poskytova-
nie športovísk; poskytovanie zariadení na oddych 
a rekreáciu; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; prenájom športových plôch; zábavné 
parky. 
42 - Tvorba počítačového softvéru; architekto-
nické poradenstvo; štúdie technických projektov; 
vypracovanie stavebných výkresov. 
43 - Bary (služby); kaviarne; motely (služby); pen-
zióny; hotelierske služby; prázdninové tábory (uby-
tovacie služby); prenájom prechodného ubytova-
nia; reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) PribinovaX 
(731) J&T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre- 

žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 584-2018 
(220) 16.3.2018 

 11 (511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; administra-

tívne spracovanie obchodných objednávok; re-
klamné agentúry; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; marketing; marketingový prie-
skum; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných ale-
bo priemyselných podnikov; obchodné odhady; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri 
výbere tovarov a služieb; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; reklama; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti. 
36 - Bankové hypotéky; prenájom bytov; finanč-
né analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bez-
hotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadá-
vok a záväzkov); oceňovanie nehnuteľností; vy-
beranie nájomného; prenájom nehnuteľností; sprá-
va nehnuteľností; prenájom kancelárskych priesto-
rov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
správcovstvo majetku (pre tretie osoby); spros-
tredkovanie nehnuteľností. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; rozhlasové vysielanie; televízne vy-
sielanie; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete. 
39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parko-
vanie; prenájom skladísk. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie seminárov; poskytova- 
 
 
 

nie športovísk; poskytovanie zariadení na oddych 
a rekreáciu; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; prenájom športových plôch; zábavné 
parky. 
42 - Tvorba počítačového softvéru; architekto-
nické poradenstvo; štúdie technických projektov; 
vypracovanie stavebných výkresov. 
43 - Bary (služby); kaviarne; motely (služby); 
penzióny; hotelierske služby; prázdninové tábory 
(ubytovacie služby); prenájom prechodného uby-
tovania; reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) Eurovea Tower 
(731) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre- 

žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 585-2018 
(220) 16.3.2018 

 11 (511) 32, 33, 35, 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). 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) SIMONI 
(731) TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Medzipivnič- 

ná 174, 076 82 Malá Tŕňa, SK; 
 
 

(210) 586-2018 
(220) 16.3.2018 

 11 (511) 32, 33, 35, 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). 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) JULLI 
(731) TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Medzipivnič- 

ná 174, 076 82 Malá Tŕňa, SK; 
 
 

(210) 588-2018 
(220) 16.3.2018 

 11 (511) 32, 33, 35, 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). 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) Bodrog Cuvée 
(731) TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Medzipivnič- 

ná 174, 076 82 Malá Tŕňa, SK; 
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(210) 598-2018 
(220) 18.3.2018 

 11 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Pracovné plášte; čiapky; pleteniny; pletené šá-

ly; pánske spodky; spodná bielizeň; pletené šatky; 
pulóvre; svetre; ponožky; košele; košele s krátkym 
rukávom; pokrývky hlavy; pančuškové nohavice; 
kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; plátenná 
obuv; vesty; legíny; športové tričká, dresy; papuče; 
plážové oblečenie; plážová obuv; pyžamá; sandá-
le; pánske spodky; podprsenky; tógy; uniformy; 
papierové odevy; topánky; športová obuv; čelenky 
(oblečenie); šatky na krk; tričká; šály uviazané pod 
krkom; vreckovky do saka; pončá; šilty (pokrývky 
hlavy); športové tielka. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; sprostredkovateľne práce; personálne pora-
denstvo; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných materiálov; reklama; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; reklamné agentúry; 
marketingový prieskum; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; prenájom rekla-
mných plôch; spracovanie textov; odborné ob-
chodné riadenie umeleckých činností; on line re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
subdodávateľské služby (obchodné služby); písa-
nie reklamných textov; vyhľadávanie sponzorov; 
tvorba reklamných filmov; marketing; obchodné 
sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; navrhovanie reklamných materiálov; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; cielený marke-
ting; vonkajšia reklama. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; prenájom 
kinematografických prístrojov; služby estrádnych 
umelcov; filmové štúdiá; cirkusové predstavenia; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; prenájom 
dekorácií na predstavenia; rozhlasová zábava; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); požičiavanie 
zvukových nahrávok; požičiavanie kinematogra-
fických filmov; produkcia filmov (nie reklam-
ných); požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; 
požičiavanie rozhlasových a televíznych prijíma-
čov; tvorba rozhlasových a televíznych progra-
mov; varietné predstavenia; služby orchestrov; di-
vadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; televízna zábava; prenájom di-
vadelných kulís; pózovanie modelov výtvarným 
umelcom; diskotéky (služby); organizovanie ži-
vých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); písanie textov scenárov nie na reklamné 
účely; hudobné skladateľské služby; služby agen-
túr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; 
písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; 
hudobná tvorba; skladanie piesní; písanie televíz-
nych a filmových scenárov (tvorba); prenájom 
umeleckých diel. 

(540) Fallgrapp 
(731) Líška Juraj, Kollárova 1304/14, 018 41 Dubnica 

nad Váhom, SK; 
(740) EZY s.r.o., Bratislava-Staré Mesto, SK; 

 

 

(210) 599-2018 
(220) 15.3.2018 

 11 (511) 30, 35, 41 
(511) 30 - Pekárske výrobky; jemné pečivárske výrob-

ky; keksy; sušienky; tyčinky; cukrárske výrobky; 
cukrovinky; piškóty; oblátky; kávové plnky; ká-
vové krémy; kakaové výťažky na ľudskú spotre-
bu; kakaové plnky; kakaové krémy; čokoládové 
plnky; čokoládové krémy; obilniny na ľudskú spot-
rebu; cereálne tyčinky; raňajkové cereálie; cereál-
ne sušienky; spracované obilniny; cereálie hotové 
ku konzumácii; ovsené potraviny. 
35 - Reklama; marketing; podpora predaja (pre 
tretie osoby); rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
organizovanie reklamných súťaží; organizovanie 
vernostných programov pre zákazníkov na ob-
chodné a reklamné účely a podporu predaja; po-
skytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; inzertné služby; prieskum trhu; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; prie-
skum verejnej mienky; obchodný a podnikateľský 
prieskum. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaži; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie športových podujatí; organizova-
nie kultúrnych a zábavných podujatí. 

(540) 

  
 

(591) biela, červená 
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8, CZ; 
(740) Peschlová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 611-2018 
(220) 19.3.2018 

 11 (511) 42 
(511) 42 - Vývoj softvéru počítačových hier; vývoj soft-

véru videohier. 
(540) 

  
 

(731) OJSEM s.r.o., Bratislavská 12, 949 01 Nitra, SK; 
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(210) 616-2018 
(220) 21.3.2018 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
(540) 

  
 

(731) Šinčok Ján, Litava 138, 962 44 Litava, SK; 
 
 

(210) 618-2018 
(220) 21.3.2018 

 11 (511) 14, 25, 32 
(511) 14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotníc-

ke výrobky, drahé kamene; hodinárske výrobky  
a chronometre. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) 

  
(731) Mazanec Peter, Broskyňová 99/1, 955 01 Topoľ-

čany, SK; 
 
 

(210) 622-2018 
(220) 20.3.2018 

 11 (511) 37 
(511) 37 - Asfaltovanie; stavebníctvo (stavebná činnosť); 

stavebný dozor; banské dobývanie; povrchové do-
bývanie; kladenie povrchov komunikácií. 

(540) Bodroginvest 
(731) Bodroginvest, s. r. o., Dunajská 10, 040 01 Koši-

ce, SK; 
 
 

(210) 623-2018 
(220) 20.3.2018 

 11 (511) 37 
(511) 37 - Asfaltovanie; stavebníctvo (stavebná činnosť); 

stavebný dozor; banské dobýjanie; povrchové dobí-
janie; kladenie povrchov komunikácií. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(731) Bodroginvest, s. r. o., Dunajská 10, 040 01 Koši-

ce, SK; 
 
 

(210) 624-2018 
(220) 21.3.2018 

 11 (511) 3, 4, 30, 35, 41 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; 

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky, esenciálne oleje; bieliace prípravky 
a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, lešte-
nie, odmasťovanie a brúsenie. 
4 - Priemyselné oleje a tuky, vosky; mazadlá; 
prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viaza-
nie prachu; palivá a materiály na svietenie; svieč-
ky a knôty na svietenie. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); 
koreniny; konzumný ľad. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(731) sloVVellness, s.r.o., Plzenská 1760/22, 040 11 

Košice, SK; 
(740) AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., 

Košice, SK; 
 
 

(210) 625-2018 
(220) 22.3.2018 

 11 (511) 9, 15, 19 
(511) 9 - Akustické vedenia; zosilňovače zvuku; zosil-

ňovacie elektrónky; reproduktorové skrinky; met-
ronómy; elektrické regulačné prístroje; reproduk-
tory, amplióny; gramofóny; elektrické káble; in-
dukčné cievky; zariadenia na prenos zvuku; zvu-
kové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie 
zariadenia, prehrávače; materiály na elektrické ve-
denie (drôty, káble). 
15 - Ladiace kľúče alebo kladivká; basové hudob-
né nástroje; hudobné nástroje; struny na hudobné 
nástroje; strunové hudobné nástroje; ladičky; puz-
drá na hudobné nástroje; gitary; elektronické hu-
dobné nástroje; brnkadlá; brnkadlá na strunové ná-
stroje; kobylky hudobných nástrojov; tlmidlá na 
hudobné nástroje (sordína); bubny (hudobné ná-
stroje). 
19 - Drevo (polotovar); spracované drevo; pílené 
drevo; dyhové drevo. 
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(540) 

  
(731) Juríček Martin, Mgr. art., Brezová 2, 085 01 Bar-

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

šov, SK; 
 
 

(210) 628-2018 
(220) 22.3.2018 

 11 (511) 9, 16, 25, 28, 41 
(511) 9 - Ochranné prilby na športovanie; elektronické 

publikácie (sťahovateľné); slúchadlá; sťahova-
teľné obrazové súbory; USB kľúče; šnúrky na 
mobilné telefóny; tašky na notebooky; obaly na 
notebooky; kryty na smartfóny; puzdrá na smar-
tfóny; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity 
nosené na tele; inteligentné náramky (meracie 
prístroje); tyče na fotografie „selfie“; obaly na 
vreckové počítače (PDA). 
16 - Skicáre; výšivkové vzory; zošity; poznám-
kové zošity; vyučovacie pomôcky okrem prístro-
jov a zariadení; knihy; grafické vzory (tlačovi-
ny); pečiatky; kancelárske potreby okrem nábyt-
ku; pohľadnice; záložky do kníh; plniace perá; 
perá (kancelárske potreby); papierové alebo plas-
tové vrecká a tašky na balenie; záložky do kníh; 
kalendáre; samolepky (papiernický tovar); puz-
drá na pasy; písacie nástroje. 
25 - Obuv; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny 
na ovinutie okolo krku); čiapky; šnurovacie to-
pánky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxer-
ky); goliere (časti odevov); spodná bielizeň; ka-
pucne (časti odevov); opasky (časti odevov); žu-
pany; svetre; pulóvre; ponožky; košele; odevy; 
klobúky; pokrývky hlavy; spodná bielizeň pohl-
cujúca pot; kravaty; nohavice; cyklistické oble-
čenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; fut-
balová obuv (kopačky); kabáty; legíny; sukne; 
športové tričká, dresy; plážové oblečenie; pyža-
má; šaty; dreváky; pánska spodná bielizeň (sli-
py); podprsenky; plavky (pánske); plavky; to-
pánky na šport; športová obuv; šatky na krk; te-
locvičné úbory; tričká; legínsy; šilty (pokrývky 
hlavy); dámske nohavičky; športové tielka. 
28 - Lopty na hranie; hračky; boxerské rukavice; 
posilňovacie stroje; drobné darčeky alebo žar-
tovné predmety rozdávané hosťom pri večier-
koch; chrániče na píšťaly (športový tovar); stoly 
na stolový futbal; hlavolamy (puzzle); suspenzo-
ry pre športovcov (športové potreby); ovládače 
na počítačové hry (džojstiky). 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; 
produkcia filmov (nie reklamných); požičovne 
kníh (knižnice); vydávanie kníh; tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; poskytovanie špor-
tovísk; výchovnozábavné klubové služby; orga- 
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
 

a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzde-
lávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie športových súťaží; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); in-
formácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie 
športového výstroja (okrem dopravných prostried-
kov); organizovanie a vedenie seminárov; organi-
zovanie predstavení (manažérske služby); online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; titul-
kovanie; online poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); písanie textov; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
módnych prehliadok na zábavné účely; koučova-
nie (školenie); služby osobných trénerov (fitnes 
cvičenia); kurzy telesného cvičenia; on line posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; turistické 
prehliadky so sprievodcom. 

(540) 

  
 

(731) Dalsomto, s.r.o., MPČĽ 2169/21, 977 03 Brezno, 
SK; 

(740) Mgr. et Mgr. Natália Bucková - advokátka, Dra-
hovce, SK; 

 
 

(210) 631-2018 
(220) 22.3.2018 

 11 (511) 25, 30, 31, 32, 33 
(511) 25 - Baretky; trička; čiapky; priliehavé čiapky; po-

nožky; košele; odevy, oblečenie; pokrývky hlavy; 
nohavice; kravaty; šatky, šály; vesty; kabáty; špor-
tové trička, dresy; šatky na krk; šály uviazané pod 
krkom; šilty (pokrývky hlavy). 
30 - Čokoláda; kakao; káva; zákusky, koláče; cuk-
rárske výrobky; ocot; kečup; paradajková omáčka; 
sušienky, keksy; oblátky; perníky, medovníky; 
mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové ná-
poje; chlieb; sendviče. 
31 - Vinič (rastlina); čerstvé hrozno; mandle (ovocie). 
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; nealko-
holické ovocné nápoje; ovocne džúsy; sirupy na 
výrobu nápojov; vody (nápoje); minerálne vody 
(nápoje); sódova voda (sifón); stolové vody; muš-
ty; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na 
výrobu limonád; hroznový mušt (nekvasený); pa-
radajkový džús (nápoj); nealkoholické nápoje; sý-
tene vody; nealkoholický jablkový mušt; mixova-
né ovocne alebo zeleninové nápoje. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; horké likéry; 
jablčné mušty (alkoholické); víno; likéry; alkoho-
lické nápoje s ovocím; vopred pripravene miešané 
alkoholické nápoje (nie s pivom). 

(540) 

  
 

(591) červená 
(731) Korkoš Marek, Matičná 16, 831 03 Bratislava 3, 

SK; 
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(210) 633-2018 
(220) 22.3.2018 

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

syry; jogurty; kondenzované sladené mlieko; 
mlieko obohatené bielkovinami; mliečne nápoje  
(s vysokým obsahom mlieka); mliečne koktaily; 
kyslé mlieko; tofu; sušené mlieko; náhradky mlie-
ka; mrazené ovocie; mrazená zelenina; konzervo-
vané ovocie; konzervovaná zelenina; džemy; mar-
melády; ovocná dreň; ovocné šaláty; vajcia; po-
travinárske oleje a tuky. 

(540) KRAVÍK TUTTI FRUTTI 
(731) Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 539 01 Hlin-

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

 
 

(210) 634-2018 
(220) 22.3.2018 

 11 (511) 16, 39, 43 
(511) 16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 

kartónu alebo lepenky; hárky papiera; kartón, le-
penka; tuby z kartónu; obaly (papiernický tovar); 
baliaci papier; listový papier; papierové obrusy; 
papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; papierové podložky na stôl (anglické prestie-
ranie); papierové alebo lepenkové krabice; papie-
rové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové 
podložky pod poháre; plastové bublinové fólie 
(na balenie); papierové alebo lepenkové obaly na 
fľaše; papierové alebo lepenkové etikety; papie-
rové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie 
na balenie potravín; papierové alebo plastové 
hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie 
potravín; papierové alebo lepenkové baliace ma-
teriály (výplňové, tlmiace); papierové obaly na 
potraviny (okrem nádob); plastové obaly na po-
traviny (okrem nádob); papierové vreckovky; ba-
liace plastové fólie; papierové servítky; papiero-
vé obrúsky (prestieranie). 
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručovacie 
služby (správy alebo tovar); doručovacie služby; 
rozvoz stravy; donáška jedál (doprava); doručova-
nie tovarov. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); reštauračné (stravovacie) služ-
by; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); 
samoobslužné reštaurácie; závodné jedálne; ka-
viarne; reštaurácie s japonskou kuchyňou (washoku). 

(540) 

  
 

(731) Rarus s.r.o., Bajkalská 9, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 

(210) 636-2018 
(220) 23.3.2018 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Noviny; periodiká; brožúry; katalógy; knihy; 

grafické vzory (tlačoviny); tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); knihárske stroje  
a prístroje (kancelárske potreby). 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktua-
lizovanie reklamných materiálov; vydávanie re-
klamných textov; reklama; spracovanie textov; 
služby predplácania novín a časopisov (pre tretie 
osoby); zásielkové reklamné služby; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; mar-
keting; telemarketingové služby; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských kontaktných in-
formácií; navrhovanie reklamných materiálov; 
správa spotrebiteľských vernostných programov. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzde-
lávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie sympózií; online vydáva-
nie elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on line poskytovanie videozázna-
mov (bez možnosti kopírovania); organizovanie  
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) 

  
 

(731) Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázu-
sa 23A/8336, 010 01 Žilina, SK; 

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

(210) 637-2018 
(220) 23.3.2018 

 11 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; 

spracovanie textov; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; marketing; telemarketingové služ-
by; správa spotrebiteľských vernostných progra-
mov; platené reklamné služby typu „klikni sem“. 
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na inter-
nete; poskytovanie prístupu do databáz; poskyto-
vanie diskusných fór online. 
41 - Online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); online poskytovanie elektronických pub-
likácií bez možnosti kopírovania); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia). 

(540) 

  
 

(731) S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8836, 010 01 
Žilina, SK; 

(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 638-2018 
(220) 23.3.2018 

 11 (511) 35, 37, 38, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; kancelárie za-
oberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné in-
formačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširo-
vanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služ-
by; sprostredkovateľne práce; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vede-
nie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z úč-
tov; obchodné alebo podnikové audity (revízia 
účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; po-
radenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; 
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných 
alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie 
dokumentov; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné po-
sudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum 
trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; prenájom reklamných mate-
riálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľ-
ský výskum; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); stenografické služby; televízna reklama; 
prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžo-
vanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zamest-
nancov; služby poskytované pri premiestňovaní 
podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vy-
pracovávanie daňových priznaní; odkazovacie te-
lefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
spracovanie textov; služby predplácania novín  
a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklam-
né služby; administratívna správa hotelov; odbor-
né obchodné riadenie umeleckých činností; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
prenájom fotokopírovacích strojov; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v 
počítačových súboroch (pre tretie osoby); prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom pre-
dajných automatov; výber zamestnancov pomocou 
psychologických testov; služby porovnávania 
cien; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie 
osoby); administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; obchodná správa licencií výrobkov  
 

 a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služ-
by (obchodné služby); fakturácie; písanie reklam-
ných textov; zostavovanie štatistík; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie 
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na 
podporu predaja; tvorba reklamných filmov; tvor-
ba reklamných filmov; obchodný manažment pre 
športovcov; marketing; telemarketingové služby; 
maloobchodné služby s farmaceutickými, zverole-
kárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekár-
skymi potrebami; prenájom predajných stánkov; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
kontaktných informácií; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; optimali-
zácia obchodovania na webových stránkach; pla-
tené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné 
sprostredkovateľské služby; obchodný manažment 
pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjed-
návanie 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 nákupcov 
a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklam-
ných materiálov; externé administratívne riadenie 
podnikov; podávanie daňových priznaní; podniko-
vé riadenie refundovaných programov (pre tretie 
osoby); prenájom bilbordov; písanie životopisov 
(pre tretie osoby); indexovanie webových stránok 
na obchodné alebo reklamné účely; správa prog-
ramov pre pravidelných cestujúcich v leteckej dop-
rave; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pri-
pomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa 
spotrebiteľských vernostných programov; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; záznamy pí-
somnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údrž-
ba informácií v registroch; zostavovanie zozna-
mov informácií na obchodné alebo reklamné úče-
ly; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti 
priraďovania potenciálnych súkromných investo-
rov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; 
výroba telešopingových programov; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); doho-
dovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; pod-
pora predaja tovarov a služieb sponzorovaním 
športových podujatí; finančné a účtovné audity; 
veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zvero-
lekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdra-
votníckymi potrebami; cielený marketing; vonkaj-
šia reklama; maloobchodné služby s umeleckými 
dielami poskytované galériami; administratívna 
asistencia pri odpovediach na verejné súťaže. 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prí-
strojov; inštalovanie a opravy elektrických spotre-
bičov; inštalácie a opravy výťahov; inštalácie a op-
ravy výťahov; asfaltovanie; údržba a opravy moto-
rových vozidiel; údržba a opravy lietadiel; čistenie 
interiérov budov; bielenie bielizne; čistenie a op-
ravy kotlov; údržba a opravy horákov; prenájom 
buldozérov; inštalácia, údržba a opravy kancelár-
skych strojov a zariadení; inštalácie a opravy po-
žiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných 
systémov proti vlámaniu; čalúnnické opravy; 
údržba a opravy trezorov; prenájom stavebných 
strojov a zariadení; stavba lodí; opravy šatstva; in-
štalácie a opravy vykurovacích zariadení; opravy  
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obuvi; čistenie komínov; údržba a opravy bezpeč-
nostných schránok; inštalácie a opravy klimatizač-
ných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy 
odevov; údržba, čistenie a opravy kože; inštalácia 
kuchynských zariadení; demolácia budov; antiko-
rózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a opravy 
reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; izolo-
vanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bag-
rov a rýpadiel; čistenie okien; opravy a údržba 
filmových premietačiek; inštalácie a opravy pecí; 
údržba, čistenie a opravy kožušín; mazanie vozi-
diel; čistenie odevov; opravy hodín a hodiniek; 
výstavba tovární; inštalácie a opravy zavlažova-
cích zariadení; izolovanie stavieb; umývanie do-
pravných prostriedkov; pranie bielizne; pranie; in-
štalácia, údržba a opravy strojov; murárske práce; 
reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných 
hrádzí; žehlenie odevov naparovaním; výstavba  
a údržba ropovodov; tapetovanie (papierové tape-
ty); tapetovanie; opravy dáždnikov; opravy slneč-
níkov; čalúnenie nábytku; interiérové a exteriérové 
maľovanie a natieranie; hladenie alebo brúsenie 
pemzou; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo  
a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp  
a čerpadiel; budovanie prístavov; deratizácia; pro-
tektorovanie 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; prenájom 
čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľno-
hospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve 
a lesníctve); montovanie lešení; murovanie, mu-
rárske práce; čistenie plienok; chemické čistenie; 
stavebné informácie; informácie o opravách; ostre-
nie a brúsenie nožov; banské dobývanie; povrcho-
vé dobývanie; kladenie povrchov komunikácií; 
šmirgľovanie; podmorské opravy; čistenie exterié-
rov budov; vulkanizovanie pneumatík (opravy); 
vŕtanie studní; výstavba obchodov a obchodných 
stánkov; inštalácia, údržba a opravy počítačového 
hardvéru; odrušovanie elektrických prístrojov  
a zariadení; opravy opotrebovaných alebo poško-
dených motorov; opravy opotrebovaných alebo 
poškodených strojov; prenájom stavebných žeria-
vov; prenájom zametacích vozidiel; pokrývačské 
práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; opravy 
zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštauro-
vanie hudobných nástrojov; inštalácia okien a dve-
rí; údržba bazénov; renovácie tonerov; stavebné 
poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové vŕtanie rop-
ných ložísk a ložísk plynu; prenájom odvodňova-
cích čerpadiel; požičiavanie práčok; opravy elek-
trických vedení; nabíjanie batérií vozidiel; vyva-
žovanie pneumatík; ladenie hudobných nástrojov; 
kladenie káblov; sterilizácia lekárskych nástrojov; 
hydraulické štiepenie hornín; regulovanie výskytu 
škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom hos-
podárstve, záhradníctve a lesníctve); prenájom 
umývačiek riadu; prenájom sušičiek riadu. 
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; tele-
vízne vysielanie; posielanie telegramov; telegrafné 
služby; telegrafická komunikácia; telefonické 
služby; telefonická komunikácia; telexové služby;  
 
 

spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej tele-
vízie; komunikácia mobilnými telefónmi; komu-
nikácia prostredníctvom počítačových terminálov; 
prenos správ a obrazových informácií prostredníc-
tvom počítačov; prenos elektronickej pošty; faxo-
vé prenosy; informácie v oblasti telekomunikácií; 
výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronic-
kými komunikačnými prostriedkami); prenájom 
prístrojov na prenos správ; komunikácia prostred-
níctvom optických sietí; prenájom faxových prí-
strojov; prenájom modemov; prenájom telekomu-
nikačných prístrojov; prenájom telefónov; prenos 
signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zob-
razovacie tabule (telekomunikačné služby); posky-
tovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej 
počítačovej siete; služby vstupu do telekomuni-
kačných sietí (smerovanie a pripájanie); telekonfe-
renčné služby; poskytovanie užívateľského prístu-
pu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístu-
pového času do svetových počítačových sietí; pos-
kytovanie telekomunikačných kanálov na telená-
kupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na inter-
nete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová 
odkazová služba; on line posielanie pohľadníc; 
prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; 
videokonferenčné služby; poskytovanie diskus-
ných fór online; kontinuálny prenos dát (strea-
ming); rádiová komunikácia; prenos videonahrá-
vok na objednávku. 
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti rop-
ných polí; architektonické služby; bakteriologický 
výskum; chemické služby; chemický výskum; ar-
chitektonické poradenstvo; vypracovanie staveb-
ných výkresov; technický výskum; kontrola rop-
ných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; výzdoba 
interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie 
obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; 
štúdie technických projektov; geologický výskum; 
prieskum ropných polí; inžinierska činnosť; mete-
orologické informácie; geodézia (zememeračstvo); 
požičiavanie počítačov; počítačové programova-
nie; ropný prieskum; fyzikálny výskum; strojársky 
výskum; skúšanie textílií; geologický prieskum; 
geologický výskum; overovanie pravosti umelec-
kých diel; kalibrácia; tvorba počítačového softvé-
ru; aktualizovanie počítačového softvéru; poraden-
stvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hard-
véru; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; 
kontroly kvality; požičiavanie počítačového soft-
véru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zá-
kazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (prie-
myselné dizajnérstvo); podmorský výskum; obno-
vovanie počítačových databáz; údržba počítačové-
ho softvéru; analýzy počítačových systémov; bio-
logický výskum; urbanistické plánovanie; expertí-
zy (inžinierske práce); návrh počítačových systé-
mov; technická kontrola automobilov; zhotovova-
nie kópií počítačových programov; prevod údajov 
alebo dokumentov z fyzických médií na elektro-
nické médiá; tvorba a udržiavanie webových strá-
nok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); inštalácia počíta-
čového softvéru; vytváranie oblakov na vyvolanie 
zrážok; prevod (konverzia) počítačových progra-
mov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v ob-
lasti počítačových programov; prenájom webo-
vých serverov; ochrana počítačov proti počítačo-
vým vírusom; poradenstvo v oblasti úspory ener- 
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gie; výskum v oblasti ochrany životného prostre-
dia; poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
digitalizácia dokumentov (skenovanie); grafolo-
gické analýzy; poskytovanie vedeckých informácií 
a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; 
určovanie kvality nezoťatého dreva; určovanie 
kvality vlny; diaľkové monitorovanie počítačo-
vých systémov; rozbory vody; vedecké laboratór-
ne služby; vedecké laboratórne služby; energetické 
audity; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; 
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); poradenstvo v oblasti informačných tech-
nológií; vedecký výskum; prenájom počítačových 
serverov (serverhosting); klinické skúšky; záloho-
vanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elek-
tronických údajov; poskytovanie informácií o po-
čítačových technológiách a programovaní pros-
tredníctvom webových stránok; kartografické služ-
by; poskytovanie počítačových technológií pros-
tredníctvom internetu (cloud computing); externé 
poskytovanie služieb v oblasti informačných tech-
nológií; technologické poradenstvo; poradenstvo  
v oblasti počítačových technológií; poradenstvo  
v oblasti telekomunikačných technológií; predpo-
vede počasia; poradenstvo v oblasti počítačovej 
bezpečnosti; technické písanie; navrhovanie inte-
riérov; odblokovanie mobilných telefónov; moni-
torovanie počítačových systémov na zisťovanie 
porúch; tvorba a navrhovanie zoznamov informá-
cií z webových stránok pre tretie osoby (informač-
notechnologické služby); poradenstvo v oblasti in-
ternetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti och-
rany údajov; kódovanie údajov; monitorovanie 
počítačových systémov na zistenie neoprávneného 
vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitoro-
vanie osobných identifikačných údajov na zistenie 
krádeže identity prostredníctvom internetu; elek-
tronické monitorovanie činnosti kreditných kariet 
na zistenie podvodov prostredníctvom internetu; 
poskytovanie počítačovej platformy prostredníc-
tvom internetu (PaaS). 

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

na, SK; 
 
 

(210) 639-2018 
(220) 22.3.2018 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Víno. 
(540) 

  
 

(591) biela, zlatá, hnedá 
(731) WAJDA a.s., Šteruská 780, 922 03 Vrbové, SK; 

 
 

(210) 640-2018 
(220) 23.3.2018 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Noviny; periodiká; brožúry; katalógy; knihy; 

grafické vzory (tlačoviny); tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); knihárske stroje a prí-
stroje (kancelárske potreby). 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); ak-
tualizovanie reklamných materiálov; vydávanie 
reklamných textov; reklama; spracovanie textov; 
služby predplácania novín a časopisov (pre tretie 
osoby); zásielkové reklamné služby; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; mar-
keting; telemarketingové služby; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských kontaktných 
informácií; navrhovanie reklamných materiálov; 
správa spotrebiteľských vernostných programov. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzde-
lávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie sympózií; online vydá-
vanie elektronických kníh a časopisov; elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); on-
line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); on line poskytovanie vi-
deozáznamov (bez možnosti kopírovania); orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou. 

(540) 

  
 

(731) Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázu-
sa 23A/8336, 010 01 Žilina, SK; 

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

(210) 645-2018 
(220) 23.3.2018 

 11 (511) 24, 25 
(511) 24 - Kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); ko-

nopné tkaniny; konopné plátno; stolové behúne, 
nie papierové; voskované plátno; zamat; bavlne-
né textílie; posteľné pokrývky; prešívané pos-
teľné pokrývky; obliečky na matrace; cestovné 
deky; krep (textílie); krepón (jemná hodvábna tka-
nina); damask (tkaniny); textílie na bielizeň; 
plachty; prikrývky; textilné alebo plastové zástavy; 
elastické textílie; utierky na riad; flanel (textílie); 
flauš (textílie); pogumované plátno, nie pre pa-
piernictvo; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; 
džersej (pleteniny); vlnené textílie; ľanové textílie; 
posteľná bielizeň; plátno so šikmou väzbou; stolo-
vá bielizeň (nie papierová); bytový textil; textilné 
uteráky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); 
textilné obrúsky na stolovanie; textilné vreckovky; 
ochranné siete proti komárom (moskytiéry); ob-
liečky na vankúše; textilné uteráky na tvár; hod-
vábne textílie; pleteniny (textílie); záclonovina; 
bavlnené plátno; textilné podložky pod poháre 
alebo taniere (prestieranie); textilné podložky na  
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 stôl (anglické prestieranie);netkané textílie; pos-
teľné pokrývky a prikrývky; dojčenské spacie vaky; 
dojčenské zavinovačky; spacie vaky. 
25 - Obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; 
baretky; čiapky; vysoká obuv; nízke čižmy; ra-
mienka na dámsku bielizeň; pletené šály; pánska 
spodná bielizeň (boxerky); priliehavé čiapky; ži-
vôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bieli-
zeň; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; 
župany; svetre; pulóvre; ponožky; podväzky; pod-
väzky na pančuchy; košele; košele s krátkym ru-
kávom; odevy; pokrývky hlavy; kombinézy na 
vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná 
bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, oble-
ky; konfekcia (odevy); nohavice; cyklistické ob-
lečenie; rukavice; šatky, šály; šerpy; pleteniny (ob-
lečenie); plátenná obuv; korzety (spodná bielizeň); 
šnurovačky; vesty; gymnastické cvičky; nepremo-
kavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; 
športové tričká, dresy; rukávniky; papuče; pelerí-
ny; plážové oblečenie; plážová obuv; pyžamá; ša-
ty; dreváky; sandále; pánska spodná bielizeň (sli-
py); podprsenky; bundy; saká; kúpacie čiapky; 
plavky (pánske); plavky; plavky; kúpacie plášte; 
topánky na šport; športová obuv; čelenky (obleče-
nie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); 
spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spod-
ná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; tričká; 
šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; 
nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky 
na odievanie); legínsy; šatové sukne; šilty (pok-
rývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka. 

(540) 

  
 

(731) Frgelcová Natália, Reca 451, 925 26 Reca, SK; 
 
 

(210) 646-2018 
(220) 23.3.2018 

 11 (511) 1, 3, 5, 16, 35 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ne-
spracované umelé živice, nespracované plasty; 
zmesi na hasenie požiarov a prevenciu proti po-
žiarom; prípravky na kalenie a zváranie kovov; 
materiály na činenie zvieracích koží a srsti ko-
žiek; lepidlá pre priemysel; tmely a ostatné pas-
tové výplňové materiály; kompost, hnoj, umelé 
hnojivá; biologické prípravky pre priemysel a vedu. 
3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; 
neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky, esenciálne oleje; bieliace prípravky 
a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, lešte-
nie, odmasťovanie a brúsenie. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-
ravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá;  
 

výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, 
obväzový materiál; materiály na plombovanie zu-
bov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; 
prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicí-
dy. 
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; kresliarske 
potreby a potreby pre výtvarných umelcov; štetce; 
učebné a vyučovacie pomôcky; plastové fólie  
a vrecká na balenie; typy (tlačové písmo), štočky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 

(540) LAVON 
(731) Lavon trade s.r.o., Puškinská 590, 284 01 Kutná 

Hora, CZ; 
 
 

(210) 648-2018 
(220) 22.3.2018 

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

administratíva; vydávanie reklamných textov; pre-
pisovanie správ, blogových príspevkov, e-bookov 
(kancelárske práce); správa počítačových súborov; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
spracovanie textov; spracovanie textov online; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; písa-
nie reklamných textov; administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; tvorba reklamných 
filmov (videí); personálne poradenstvo; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (tlačoviny, 
prospekty v elektronickej podobe); odborné ob-
chodné a podnikateľské poradenstvo; písanie tex-
tov scenárov na reklamné účely; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; reklama formou ďakovných listov. 
41 - Zábava; online vzdelávacie kurzy (korešpon-
denčné vzdelávacie kurzy); vydávanie textov, e- 
-bookov, blogových príspevkov; vzdelávanie; ško-
lenia; organizovanie kurzov sebauvedomenia; or-
ganizovanie kurzov sebauvedomenia prostredníc-
tvom internetu; organizovanie kurzov osobnostné-
ho rozvoja; organizovanie kurzov osobnostného 
rozvoja prostredníctvom internetu; organizovanie 
kurzov v oblasti vzťahov medzi mužmi a ženami; 
organizovanie kurzov v oblasti vzťahov medzi 
mužmi a ženami prostredníctvom internetu; pro-
dukcia filmov; vydávanie kníh; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti ko-
pírovania); online poskytovanie videozáznamov 
(bez možnosti kopírovania); online koučovanie 
(školenie). 
44 - Poradenstvo v oblasti komunikácie a budova-
nia vzťahov medzi mužmi a ženami (psychologic-
ké služby); poradenstvo v oblasti komunikácie  
a budovania vzťahov medzi mužmi a ženami pos-
kytované online (psychologické služby); poraden-
stvo v oblasti rozvoja osobnosti (psychologické 
služby); poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti 
poskytované online (psychologické služby). 
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(540) 

  
 

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

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

 
 

(210) 650-2018 
(220) 22.3.2018 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky pre humánne použitie. 

(540) GRIBERO 
(731) NOVARTIS AG, ., 4002 Basel, CH; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 816-2018 
(220) 13.4.2018 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Perníky, medovníky; cukrovinky; cukrárske 

výrobky; prípravky z obilnín; zákusky, koláče; 
cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; 
cestá na koláče; plnené koláče; jemné pečivárske 
výrobky; obilninové chuťovky; cestá na zákusky. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
(731) Solodukhina Larisa, Novokasinskaja 14/36, 1167 

Moskva, RU; 
(740) Ručkayová Adriana, JUDr., Nové Mesto nad Vá-

hom, SK; 
 
 

(210) 817-2018 
(220) 13.4.2018 

 11 (511) 33, 41, 43 
(511) 33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva. 

41 - Zábava; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; plánovanie a organizovanie večier-
kov. 
43 - Kaviarne; bary (služby). 

(540) Bazulienka 
(731) PEREG, spol. s r.o., Koreňová 16, 851 10 Brati-

slava, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 818-2018 
(220) 13.4.2018 

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

protézy; prípravky na čistenie vzduchu; bielkovi-
nové potraviny na lekárske použitie; bielkovino-
vé prípravky na lekárske použitie; anestetiká; ná-
plasti; prípravky na ničenie škodcov; čaj proti as- 
 

 tme; prípravky proti hemoroidom; protiparazitic-
ké prípravky; antiseptické prípravky; antidiureti-
ká (lieky na znižovanie tvorby moču); tyčinky na 
liečbu bradavíc; aseptická vlna; bakteriálne prí-
pravky na lekárske a zverolekárske použitie; ná-
plasti na kurie oká; prípravky do kúpeľa na le-
kárske použitie; terapeutické prípravky do kúpe-
ľa; ovínadlá; balzamy na lekárske použitie; bio-
cídy; živočíšne uhlie na farmaceutické použitie; 
liečivé cukríky; liečivé bahno; sirupy na farma-
ceutické použitie; liekové kapsuly; obklady (tep-
lé zábaly); vata na lekárske použitie; chemicko-
farmaceutické prípravky; netabakové cigarety na 
lekárske použitie; roztoky na vyplachovanie očí; 
tlakové obväzy; vitamínové prípravky; chemické 
antikoncepčné prípravky; liečivá na kurie oká; 
vata na lekárske použitie; farmaceutické príprav-
ky na spáleniny od slnka; vakcíny; obväzový ma-
teriál; preháňadlá; dezinfekčné prípravky na hy-
gienické použitie; dezodoranty, nie telové alebo 
pre zvieratá; analgetiká; drogy na lekárske použi-
tie; minerálne vody na lekárske použitie; tinktúry 
(farmaceutické prípravky); soli na lekárske pou-
žitie; sušené mlieko pre dojčatá; antipyretiká 
(lieky na znižovanie telesnej teploty); liečivé in-
fúzie; liečivé čaje; liečivá posilňujúce nervovú 
sústavu; obväzová gáza; laxatíva; tuky na lekár-
ske použitie; oleje na lekárske použitie; liečivé 
rastliny; hormóny na lekárske použitie; absorpč-
ná vata; jódová tinktúra; sladké drievko na far-
maceutické použitie; laktóza na farmaceutické 
použitie; droždie na farmaceutické použitie; te-
kuté masti (linimenty); žuvačky na lekárske pou-
žitie; masti na lekárske použitie; tinktúry na le-
kárske použitie; séra; pastilky na farmaceutické 
použitie; čuchacie soli; masti na farmaceutické 
použitie; hygienické obrúsky; farmaceutické prí-
pravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje 
na lekárske použitie; farmaceutické prípravky 
proti lupinám; prenosné lekárničky (plné); lieky 
proti poteniu nôh; chinín na lekárske použitie; 
liečivé korene; posilňujúce prípravky (toniká); 
sedatíva (utišujúce prostriedky); cukor na lekár-
ske použitie; čapíky; prípravky proti poteniu; al-
kaloidy na lekárske použitie; diétne potraviny na 
lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; liečivé 
kúpeľové soli; bróm na farmaceutické použitie; 
diétne nápoje na lekárske použitie; gáfor na le-
kárske použitie; lecitín na lekárske použitie; ved-
ľajšie produkty spracovania obilnín na diétne 
alebo lekárske použitie; lieky pre zubné lekár-
stvo; lieky pre humánnu medicínu; diagnostické 
prípravky na lekárske použitie; liečivé nápoje; 
glukóza na lekárske použitie; diétne látky na le-
kárske použitie; chemické činidlá na lekárske  
a zverolekárske použitie; prípravky na čistenie 
kontaktných šošoviek; výživové vlákniny; enzy-
matické prípravky na lekárske použitie; minerál-
ne výživové doplnky; výživové doplnky; repe-
lenty proti hmyzu; vankúšiky na otlaky (náplas-
ti); tabletky na potlačenie chuti do jedla; tabletky 
na chudnutie; bielkovinové výživové doplnky; 
proteínové výživové doplnky; alkoholy na far-
maceutické použitie; prípravky na liečbu akné; 
rastlinné výťažky na farmaceutické použitie. 
35 - Reklama; televízna reklama; rozhlasová re-
klama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklamné agentúry; navrhovanie re- 
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klamných materiálov; písanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných textov; aktualizovanie re-
klamných materiálov; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; rozširovanie reklamných 
oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zásielkové re-
klamné služby; reklamné plagátovanie; prenájom 
reklamných materiálov; prenájom reklamných 
plôch; prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; tvorba rekla-
mných filmov; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; predvádzanie (služ-
by modeliek) na reklamné účely a podporu pre-
daja; marketing; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); podpora predaja (pre tretie osoby); ob-
chodné sprostredkovateľské služby; maloobchod-
né služby s farmaceutickými, zverolekárskymi  
a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi po-
trebami; veľkoobchodné služby s farmaceutický-
mi, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravka-
mi a s lekárskymi potrebami. 
44 - Zdravotné strediská (služby); služby chirop-
raktikov; zotavovne pre rekonvalescentov; ne-
mocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; ma-
sáže; lekárske služby; služby optikov; fyzioterapia; 
zubné lekárstvo; sanatória; krvné banky (služby); 
služby pôrodných asistentiek; ošetrovateľské služ-
by; farmaceutické poradenstvo; plastická chirur-
gia; implantovanie vlasov; psychologické služby; 
prenájom zdravotníckeho vybavenia; aromatera-
peutické služby; umelé oplodňovanie; detoxikácia 
toxikomanov; mimotelové oplodňovanie; sauny 
(služby); solária (služby); lekárnické služby (prí-
prava predpísaných liekov); terapeutické služby; 
prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné stredi-
ská; alternatívna medicína; logopedické služby; 
zdravotné poradenstvo; ortodontické služby; lekár-
ske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; 
paliatívna starostlivosť; zotavovne; telemedicínske 
služby. 

(540) 

  
 

(591) zelená, modrá, červená 
(731) Legát Radko, Priekopská 1991/27, 036 01 Mar-

tin, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 839-2018 
(220) 18.4.2018 

 11 (511) 32, 35 
(511) 32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 

pivo; pivná mladinka; chmeľové výťažky na vý-
robu piva; pivové koktaily. 
35 - Predvádzanie tovaru; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum 
trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; vydávanie re-
klamných textov; reklama; rozhlasová reklama; te-
levízna reklama; prieskum verejnej mienky; zá-
sielkové reklamné služby; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; vyhľadávanie sponzorov; marketing; prená-
jom predajných stánkov; platené reklamné služby 
typu „klikni sem“; navrhovanie reklamných mate-
riálov; správa spotrebiteľských vernostných prog-
ramov. 

(540) Domáce. Poctivé. Pivo Od Veci 
(731) Veróny Tomáš, JUDr., I. Krasku 8, 963 01 Kru-

pina, SK; 
(740) Advokátska kancelária ICTUS s.r.o., Mgr. Kata-

rína Šebová, Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 862-2018 
(220) 17.4.2018 

 11 (511) 35, 39, 41, 43 
(511) 35 - Reklama; komerčné informačné kancelárie; 

prenájom reklamných materiálov; vydávanie re-
klamných textov; prenájom reklamných plôch. 
39 - Autobusová doprava; organizovanie turistic-
kých plavieb; turistické prehliadky (doprava); orga-
nizovanie turistickej dopravy; osobná doprava; le-
tecká doprava; rezervácie miesteniek na ces-
tovanie; doprava cestujúcich; informácie o možnos-
tiach dopravy; rezervácie zájazdov; sprevádzanie tu-
ristov. 
41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych  
a rekreáciu; vzdelávanie; školenia; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby pos-
kytované prázdninovými tábormi (zábava). 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); pre-
nájom prechodného ubytovania; reštauračné (stra-
vovacie) služby; rezervácie ubytovania v penzió-
noch; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervá-
cie prechodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, čierna 
(731) Aeolus, s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Advokátska kancelária Borgulová & Péteriová 

s.r.o., Nitra, SK; 
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(210) 864-2018 
(220) 17.4.2018 

 11 (511) 10, 44 
(511) 10 - Podporné bandáže (ortopedické); ortopedic-

ké pomôcky; popruhy na lekárske použitie; orto-
pedické pásy; ortopedická obuv; masážne prístro-
je; lekárske prístroje a nástroje; nábytok špeciál-
ne na lekárske použitie; podporné obväzy; orto-
pedické vložky; telocvičné prístroje na liečebné 
použitie; korzety na lekárske použitie; nákolen-
níky (ortopedické bandáže na kolená); fyziotera-
peutické zariadenia; diagnostické prístroje na le-
kárske použitie; rehabilitačné prístroje na lekár-
ske použitie; ortopedické oddeľovače prstov na 
nohách. 
44 - Zdravotné strediská (služby); zotavovne pre 
rekonvalescentov; zdravotnícka starostlivosť; ma-
sáže; lekárske služby; fyzioterapia; sanatóriá; zo-
tavovne. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, čierna 
(731) ADELI s.r.o., Hlboká 45, 921 01 Piešťany, SK; 
(740) GHS Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
5001-2012 247298 
1952-2016 247114 
2274-2016 247299 
2374-2016 247115 
2601-2016 247300 
2659-2016 247116 
  234-2017 247117 
  429-2017 247118 
  879-2017 247119 
  882-2017 247120 
  960-2017 247121 
1002-2017 247122 
1064-2017 247156 
1069-2017 247123 
1070-2017 247124 
1083-2017 247125 
1198-2017 247126 
1202-2017 247157 
1203-2017 247158 
1215-2017 247127 
1281-2017 247128 
1282-2017 247129 
1288-2017 247130 
1290-2017 247131 
1295-2017 247132 
1296-2017 247133 
1297-2017 247134 
1298-2017 247135 
1299-2017 247136 
1300-2017 247137 
1301-2017 247138 
1302-2017 247139 
1307-2017 247140 
1315-2017 247305 
1318-2017 247303 
1392-2017 247141 
1393-2017 247142 
1484-2017 247143 
1497-2017 247144 
1515-2017 247145 
1517-2017 247146 
1522-2017 247147 
1537-2017 247148 
1547-2017 247149 
1549-2017 247150 
1550-2017 247151 
1552-2017 247152 

1555-2017 247153 
1556-2017 247154 
1557-2017 247155 
1567-2017 247159 
1571-2017 247160 
1618-2017 247161 
1621-2017 247162 
1622-2017 247163 
1626-2017 247164 
1631-2017 247165 
1655-2017 247166 
1663-2017 247167 
1665-2017 247168 
1670-2017 247169 
1687-2017 247170 
1736-2017 247171 
1803-2017 247172 
1810-2017 247173 
1815-2017 247174 
1823-2017 247175 
1825-2017 247176 
1866-2017 247177 
1886-2017 247178 
1887-2017 247179 
1888-2017 247180 
1889-2017 247181 
1890-2017 247182 
1916-2017 247183 
1952-2017 247184 
1960-2017 247185 
2003-2017 247186 
2096-2017 247187 
2097-2017 247188 
2123-2017 247189 
2134-2017 247190 
2136-2017 247191 
2147-2017 247192 
2153-2017 247193 
2158-2017 247194 
2178-2017 247196 
2184-2017 247197 
2187-2017 247198 
2188-2017 247199 
2190-2017 247200 
2197-2017 247201 
2198-2017 247202 
2200-2017 247203 

2206-2017 247204 
2215-2017 247205 
2217-2017 247206 
2222-2017 247207 
2224-2017 247250 
2232-2017 247208 
2235-2017 247209 
2238-2017 247210 
2248-2017 247211 
2250-2017 247212 
2252-2017 247304 
2253-2017 247213 
2254-2017 247214 
2258-2017 247215 
2262-2017 247216 
2263-2017 247217 
2265-2017 247218 
2266-2017 247219 
2269-2017 247220 
2281-2017 247221 
2285-2017 247222 
2288-2017 247223 
2310-2017 247224 
2311-2017 247225 
2312-2017 247226 
2313-2017 247227 
2315-2017 247228 
2316-2017 247229 
2318-2017 247230 
2319-2017 247231 
2321-2017 247232 
2324-2017 247233 
2338-2017 247234 
2339-2017 247235 
2342-2017 247236 
2343-2017 247237 
2344-2017 247238 
2345-2017 247239 
2346-2017 247240 
2347-2017 247241 
2355-2017 247242 
2362-2017 247243 
2372-2017 247244 
2386-2017 247245 
2387-2017 247246 
2388-2017 247247 
2389-2017 247248 

2390-2017 247249 
2391-2017 247251 
2392-2017 247252 
2397-2017 247253 
2398-2017 247254 
2414-2017 247255 
2417-2017 247256 
2431-2017 247257 
2445-2017 247258 
2446-2017 247259 
2447-2017 247260 
2448-2017 247261 
2457-2017 247262 
2458-2017 247263 
2460-2017 247264 
2464-2017 247265 
2467-2017 247266 
2475-2017 247267 
2476-2017 247268 
2477-2017 247269 
2480-2017 247270 
2481-2017 247271 
2484-2017 247272 
2485-2017 247273 
2486-2017 247274 
2488-2017 247275 
2490-2017 247276 
2502-2017 247277 
2506-2017 247278 
2509-2017 247279 
2520-2017 247280 
2522-2017 247281 
2526-2017 247282 
2528-2017 247283 
2529-2017 247284 
2530-2017 247285 
2531-2017 247286 
2532-2017 247287 
2538-2017 247288 
2607-2017 247289 
2620-2017 247290 
2624-2017 247291 
2626-2017 247292 
2627-2017 247293 
2631-2017 247294 
2632-2017 247295 
2643-2017 247195 

 
 

(111) 247114 
(151) 19.4.2018 
(180) 9.9.2026 
(210) 1952-2016 
(220) 9.9.2016 
(442) 4.1.2018 
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 boule-

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

 
 
 
 
 

(111) 247115 
(151) 19.4.2018 
(180) 4.11.2026 
(210) 2374-2016 
(220) 4.11.2016 
(442) 4.1.2018 
(732) Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS, Kukorelliho 

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

SK; 
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(111) 247116 
(151) 19.4.2018 
(180) 20.12.2026 
(210) 2659-2016 
(220) 20.12.2016 
(442) 4.1.2018 
(732) Pharmaceutical Biotechnology s.r.o., Slezská 949/32, 

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

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247117 
(151) 19.4.2018 
(180) 2.2.2027 
(210) 234-2017 
(220) 2.2.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) PAPERA, s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svita-

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

 
 

(111) 247118 
(151) 19.4.2018 
(180) 15.2.2027 
(210) 429-2017 
(220) 15.2.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 

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

 
 

(111) 247119 
(151) 19.4.2018 
(180) 10.4.2027 
(210) 879-2017 
(220) 10.4.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Blahová Matilda, Budovateľská 3, 821 08 Brati-

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

 
 

(111) 247120 
(151) 19.4.2018 
(180) 10.4.2027 
(210) 882-2017 
(220) 10.4.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ALBI Česká republika a.s., Thámova 289/13, 

186 00 Praha 8, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247121 
(151) 19.4.2018 
(180) 3.4.2027 
(210) 960-2017 
(220) 3.4.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievoz- 

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

 
 
 

(111) 247122 
(151) 19.4.2018 
(180) 10.4.2027 
(210) 1002-2017 
(220) 10.4.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Blahová Matilda, Budovateľská 3, 821 08 Brati-

slava 2, SK; 
(740) Horník Marek, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247123 
(151) 19.4.2018 
(180) 21.4.2027 
(210) 1069-2017 
(220) 21.4.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 304 97 

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

 
 

(111) 247124 
(151) 19.4.2018 
(180) 23.4.2027 
(210) 1070-2017 
(220) 23.4.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) OZ Stará Garda, Južná 6594/10, 911 08 Trenčín, 

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

 
 

(111) 247125 
(151) 19.4.2018 
(180) 25.4.2027 
(210) 1083-2017 
(220) 25.4.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) VÍNO Mikulov, spol. s r.o., K Vápence 1675/603E, 

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

 
 

(111) 247126 
(151) 19.4.2018 
(180) 11.5.2027 
(210) 1198-2017 
(220) 11.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) SAGITTA Ltd., spol. s r.o., Železná 2, 619 00 Brno, 

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

 
 

(111) 247127 
(151) 19.4.2018 
(180) 5.5.2027 
(210) 1215-2017 
(220) 5.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) VÍNO Mikulov, spol. s r.o., K Vápence 1675/603E, 

692 01 Mikulov, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
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(111) 247128 
(151) 19.4.2018 
(180) 15.5.2027 
(210) 1281-2017 
(220) 15.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Wolf Slovenská republika s. r. o., Galvaniho 7, 

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

 
 

(111) 247129 
(151) 19.4.2018 
(180) 15.5.2027 
(210) 1282-2017 
(220) 15.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Wolf Slovenská republika s. r. o., Galvaniho 7, 

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

 
 

(111) 247130 
(151) 19.4.2018 
(180) 16.5.2027 
(210) 1288-2017 
(220) 16.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) MAGURA PRESS, s.r.o., Budovateľská 506/2, 

059 16 Hranovnica, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 247131 
(151) 19.4.2018 
(180) 17.5.2027 
(210) 1290-2017 
(220) 17.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 304 

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

 
 

(111) 247132 
(151) 19.4.2018 
(180) 18.5.2027 
(210) 1295-2017 
(220) 18.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) CONTROL INFORMATIKA SR, s.r.o., Štúro- 

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

 
 

(111) 247133 
(151) 19.4.2018 
(180) 18.5.2027 
(210) 1296-2017 
(220) 18.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) CONTROL INFORMATIKA SR, s.r.o., Štúrova 

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

 
 
 
 

(111) 247134 
(151) 19.4.2018 
(180) 18.5.2027 
(210) 1297-2017 
(220) 18.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) CONTROL INFORMATIKA SR, s.r.o., Štúro- 

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

 
 

(111) 247135 
(151) 19.4.2018 
(180) 25.5.2027 
(210) 1298-2017 
(220) 25.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Woodrock, a.s., Račianska 69, 831 02 Bratislava, 

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

 
 

(111) 247136 
(151) 19.4.2018 
(180) 18.5.2027 
(210) 1299-2017 
(220) 18.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) CONTROL INFORMATIKA SR, s.r.o., Štúro- 

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

 
 

(111) 247137 
(151) 19.4.2018 
(180) 18.5.2027 
(210) 1300-2017 
(220) 18.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) 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; 
 
 

(111) 247138 
(151) 19.4.2018 
(180) 25.5.2027 
(210) 1301-2017 
(220) 25.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) TAW, s.r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky, SK; 
(740) Šoltýs & Korniet, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247139 
(151) 19.4.2018 
(180) 25.5.2027 
(210) 1302-2017 
(220) 25.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 

Bratislava, SK; 
(740) Šoltýs & Korniet, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 247140 
(151) 19.4.2018 
(180) 25.5.2027 
(210) 1307-2017 
(220) 25.5.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) AWL, s.r.o., Syslia 58, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) Šoltýs & Korniet, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247141 
(151) 19.4.2018 
(180) 5.6.2027 
(210) 1392-2017 
(220) 5.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Staré Grun-

ty 36, 841 04 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247142 
(151) 19.4.2018 
(180) 5.6.2027 
(210) 1393-2017 
(220) 5.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Staré Grun-

ty 36, 841 04 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247143 
(151) 19.4.2018 
(180) 12.6.2027 
(210) 1484-2017 
(220) 12.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) King Food Bohemia s.r.o., Husinecká 903/10, 

130 00 Praha, CZ; 
 
 

(111) 247144 
(151) 19.4.2018 
(180) 13.6.2027 
(210) 1497-2017 
(220) 13.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Židek Michal, Palatínová 2732/61, 945 05 Ko-

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

 
 

(111) 247145 
(151) 19.4.2018 
(180) 14.6.2027 
(210) 1515-2017 
(220) 14.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) damejidlo.cz s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 

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

slava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 247146 
(151) 19.4.2018 
(180) 6.6.2027 
(210) 1517-2017 
(220) 6.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, 

080 01 Prešov 1, SK; 
 
 

(111) 247147 
(151) 19.4.2018 
(180) 14.6.2027 
(210) 1522-2017 
(220) 14.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) damejidlo.cz s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 

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

slava, SK; 
 
 

(111) 247148 
(151) 19.4.2018 
(180) 12.6.2027 
(210) 1537-2017 
(220) 12.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Bradáč s. r. o., Prievozská 4D, Blok E, 821 09 

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

 
 

(111) 247149 
(151) 19.4.2018 
(180) 13.6.2027 
(210) 1547-2017 
(220) 13.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247150 
(151) 19.4.2018 
(180) 13.6.2027 
(210) 1549-2017 
(220) 13.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247151 
(151) 19.4.2018 
(180) 13.6.2027 
(210) 1550-2017 
(220) 13.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(111) 247152 
(151) 19.4.2018 
(180) 13.6.2027 
(210) 1552-2017 
(220) 13.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247153 
(151) 19.4.2018 
(180) 13.6.2027 
(210) 1555-2017 
(220) 13.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

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

 
 

(111) 247154 
(151) 19.4.2018 
(180) 13.6.2027 
(210) 1556-2017 
(220) 13.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247155 
(151) 19.4.2018 
(180) 13.6.2027 
(210) 1557-2017 
(220) 13.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247156 
(151) 19.4.2018 
(180) 13.6.2026 
(210) 1064-2017 
(220) 13.6.2016 
(442) 4.1.2018 
(641) 015539927, 13.06.2016 
(732) 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; 
 
 

(111) 247157 
(151) 19.4.2018 
(180) 11.7.2026 
(210) 1202-2017 
(220) 11.7.2016 
(310) 532120 
(320) 21.6.2016 
(330) CZ 
 

(442) 4.1.2018 
(641) 015640683, 11.07.2016 
(732) 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; 
 
 

(111) 247158 
(151) 19.4.2018 
(180) 13.6.2026 
(210) 1203-2017 
(220) 13.6.2016 
(442) 4.1.2018 
(641) 015539976, 13.06.2016 
(732) 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; 
 
 

(111) 247159 
(151) 20.4.2018 
(180) 13.6.2027 
(210) 1567-2017 
(220) 13.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247160 
(151) 20.4.2018 
(180) 13.6.2027 
(210) 1571-2017 
(220) 13.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247161 
(151) 20.4.2018 
(180) 21.6.2027 
(210) 1618-2017 
(220) 21.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247162 
(151) 20.4.2018 
(180) 21.6.2027 
(210) 1621-2017 
(220) 21.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 247163 
(151) 20.4.2018 
(180) 21.6.2027 
(210) 1622-2017 
(220) 21.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247164 
(151) 20.4.2018 
(180) 21.6.2027 
(210) 1626-2017 
(220) 21.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247165 
(151) 20.4.2018 
(180) 21.6.2027 
(210) 1631-2017 
(220) 21.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247166 
(151) 20.4.2018 
(180) 28.6.2027 
(210) 1655-2017 
(220) 28.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) PRONTE media, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 247167 
(151) 20.4.2018 
(180) 27.6.2027 
(210) 1663-2017 
(220) 27.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) SANOFI, 54, rue La Boétie, 750 08 Paris, FR; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247168 
(151) 20.4.2018 
(180) 27.6.2027 
(210) 1665-2017 
(220) 27.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) SANOFI, 54, rue La Boétie, 750 08 Paris, FR; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247169 
(151) 20.4.2018 
(180) 27.6.2027 
(210) 1670-2017 
(220) 27.6.2017 
(442) 4.1.2018 
 
 

(732) Healthy Way, s. r. o., Slanská 11934/92, 080 01 
Prešov, SK; 

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

(111) 247170 
(151) 20.4.2018 
(180) 21.6.2027 
(210) 1687-2017 
(220) 21.6.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) mBank S.A., Senatorska 18, 00-950 Varšava, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247171 
(151) 20.4.2018 
(180) 8.7.2027 
(210) 1736-2017 
(220) 8.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) WINE & WEIN, s.r.o., Palisády 29/A, 811 06 

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

 
 

(111) 247172 
(151) 20.4.2018 
(180) 19.7.2027 
(210) 1803-2017 
(220) 19.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Schovancová Martina, Plzeňská 113, 252 19 Rud-

ná u Prahy, CZ; 
(740) Hédin Nicolas, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247173 
(151) 20.4.2018 
(180) 19.7.2027 
(210) 1810-2017 
(220) 19.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) CSM Industry s.r.o., Daxnerova 756, 980 61 Ti-

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

 
 

(111) 247174 
(151) 20.4.2018 
(180) 19.7.2027 
(210) 1815-2017 
(220) 19.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) CSM Industry s.r.o., Daxnerova 756, 980 61 Ti-

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

 
 

(111) 247175 
(151) 20.4.2018 
(180) 19.7.2027 
(210) 1823-2017 
(220) 19.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) CSM Industry s.r.o., Daxnerova 756, 980 61 Ti-

sovec, SK; 
(740) Ivanovič Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 247176 
(151) 20.4.2018 
(180) 19.7.2027 
(210) 1825-2017 
(220) 19.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) FITPOWER s.r.o., Marešova 643/6, 198 00 Pra-

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

 
 

(111) 247177 
(151) 20.4.2018 
(180) 26.7.2027 
(210) 1866-2017 
(220) 26.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Belica Peter, Žiacka 16, 921 01 Piešťany 1, SK; 
(740) Ručkayová Adriana, JUDr., Nové Mesto nad Vá-

hom, SK; 
 
 

(111) 247178 
(151) 20.4.2018 
(180) 31.7.2027 
(210) 1886-2017 
(220) 31.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

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

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247179 
(151) 20.4.2018 
(180) 31.7.2027 
(210) 1887-2017 
(220) 31.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

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

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247180 
(151) 20.4.2018 
(180) 31.7.2027 
(210) 1888-2017 
(220) 31.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

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

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247181 
(151) 20.4.2018 
(180) 31.7.2027 
(210) 1889-2017 
(220) 31.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

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

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247182 
(151) 20.4.2018 
(180) 31.7.2027 
(210) 1890-2017 
(220) 31.7.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

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

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247183 
(151) 20.4.2018 
(180) 1.8.2027 
(210) 1916-2017 
(220) 1.8.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) HERRYS s. r. o., Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, 

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

 
 

(111) 247184 
(151) 20.4.2018 
(180) 9.8.2027 
(210) 1952-2017 
(220) 9.8.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) PARILLA SOUND, s.r.o, Na Hanišovú 466/16, 

976 37 Hrochoť, SK; 
 
 

(111) 247185 
(151) 20.4.2018 
(180) 7.8.2027 
(210) 1960-2017 
(220) 7.8.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Pro - Klima, s.r.o., Karpatské námestie 7, 831 06 

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

 
 

(111) 247186 
(151) 20.4.2018 
(180) 11.8.2027 
(210) 2003-2017 
(220) 11.8.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) SWAN Mobile, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247187 
(151) 20.4.2018 
(180) 28.8.2027 
(210) 2096-2017 
(220) 28.8.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) KRYSTALIA s.r.o., Na Veľký Diel 10, 010 01 

Žilina, SK; 
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(111) 247188 
(151) 20.4.2018 
(180) 28.8.2027 
(210) 2097-2017 
(220) 28.8.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) KRYSTALIA s.r.o., Na Veľký Diel 10, 010 01 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 247189 
(151) 20.4.2018 
(180) 30.8.2027 
(210) 2123-2017 
(220) 30.8.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Kreativ gang s.r.o., Hlboká cesta 42, 010 01 Žili-

na 1, SK; 
(740) Mikloška Lukáš, JUDr., Žilina, SK; 

 
 

(111) 247190 
(151) 20.4.2018 
(180) 5.9.2027 
(210) 2134-2017 
(220) 5.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) KLENEK s.r.o., Watsonova 53, 040 01 Košice, 

SK; 
 
 

(111) 247191 
(151) 20.4.2018 
(180) 5.9.2027 
(210) 2136-2017 
(220) 5.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, CH; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247192 
(151) 20.4.2018 
(180) 7.9.2027 
(210) 2147-2017 
(220) 7.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) MORE THAN, s.r.o., Novosadná 280/2, 851 10 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247193 
(151) 20.4.2018 
(180) 8.9.2027 
(210) 2153-2017 
(220) 8.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Bánovský Dušan, Mgr., Malá okružná 1014/13, 

958 01 Partizánske, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 247194 
(151) 20.4.2018 
(180) 7.9.2027 
(210) 2158-2017 
(220) 7.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Martinusová Barbora, Ing., Farská ulica 63/7016, 

919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, SK; 
(740) HARŠÁNY advokáti, s.r.o., Trnava, SK; 

 
 

(111) 247195 
(151) 24.4.2018 
(180) 9.11.2027 
(210) 2643-2017 
(220) 9.11.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Janský Roland, JUDr., Záhradná 157/5, 979 01 

Čerenčany, SK; 
 
 

(111) 247196 
(151) 20.4.2018 
(180) 12.9.2027 
(210) 2178-2017 
(220) 12.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o., 

Lehotského 4, 811 06 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247197 
(151) 20.4.2018 
(180) 11.9.2027 
(210) 2184-2017 
(220) 11.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) VELOX, s.r.o., Bárdošova 33, 831 01 Bratislava, 

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

 
 

(111) 247198 
(151) 20.4.2018 
(180) 13.9.2027 
(210) 2187-2017 
(220) 13.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Mihalik Martin, Ružinovská 4814/1, 821 02 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247199 
(151) 20.4.2018 
(180) 13.9.2027 
(210) 2188-2017 
(220) 13.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Mihalik Martin, Ružinovská 4814/1, 821 02 Bra-

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

Bratislava, SK; 
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(111) 247200 
(151) 20.4.2018 
(180) 14.9.2027 
(210) 2190-2017 
(220) 14.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Se-

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

 
 

(111) 247201 
(151) 20.4.2018 
(180) 18.9.2027 
(210) 2197-2017 
(220) 18.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o., Hor- 

ská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba, SK; 
 
 

(111) 247202 
(151) 20.4.2018 
(180) 18.9.2027 
(210) 2198-2017 
(220) 18.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) EURO CENTRÁL s.r.o., Zimná 57, 052 01 Spiš-

ská Nová Ves, SK; 
 
 

(111) 247203 
(151) 20.4.2018 
(180) 18.9.2027 
(210) 2200-2017 
(220) 18.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o., Hor- 

ská 76/28, 059 41 Tatranská Štrba, SK; 
 
 

(111) 247204 
(151) 20.4.2018 
(180) 18.9.2027 
(210) 2206-2017 
(220) 18.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Weber Martin, Mgr., Belinského 9, 851 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 247205 
(151) 23.4.2018 
(180) 19.9.2027 
(210) 2215-2017 
(220) 19.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247206 
(151) 23.4.2018 
(180) 19.9.2027 
(210) 2217-2017 
(220) 19.9.2017 
 
 

(442) 4.1.2018 
(732) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247207 
(151) 23.4.2018 
(180) 19.9.2027 
(210) 2222-2017 
(220) 19.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Panónska 

cesta 39, 851 04 Bratislava, SK; 
(740) Baláž Marián, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247208 
(151) 23.4.2018 
(180) 19.9.2027 
(210) 2232-2017 
(220) 19.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) The Only Band Agency, Palisády 33, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 247209 
(151) 23.4.2018 
(180) 14.9.2027 
(210) 2235-2017 
(220) 14.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) veronikaIN fashion, s.r.o., Mlynská 629/2, 957 01 

Bánovce nad Bebravou, SK; 
(740) Heger Pavol, JUDr., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 247210 
(151) 23.4.2018 
(180) 19.9.2027 
(210) 2238-2017 
(220) 19.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) The Only Band Agency, Palisády 33, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 247211 
(151) 23.4.2018 
(180) 21.9.2027 
(210) 2248-2017 
(220) 21.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) HKK,s. r. o., Riečna 1852/45C, 020 01 Púchov, 

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

 
 

(111) 247212 
(151) 23.4.2018 
(180) 22.9.2027 
(210) 2250-2017 
(220) 22.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údo- 

lí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ; 
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(111) 247213 
(151) 23.4.2018 
(180) 22.9.2027 
(210) 2253-2017 
(220) 22.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) IMPOL, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľuboti-

ce, SK; 
 
 

(111) 247214 
(151) 23.4.2018 
(180) 22.9.2027 
(210) 2254-2017 
(220) 22.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) 2BCognitus s.r.o., Lackova 25, 040 18 Košice - 

Krásna, SK; 
 
 

(111) 247215 
(151) 23.4.2018 
(180) 21.9.2027 
(210) 2258-2017 
(220) 21.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Happy Family, s.r.o., Gagarinova 1716/3, 911 01 

Trenčín, SK; 
(740) Hrubý Jakub, Košice, SK; 

 
 

(111) 247216 
(151) 23.4.2018 
(180) 25.9.2027 
(210) 2262-2017 
(220) 25.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Bebe hair s.r.o., Mliekárenská 5, 821 09 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 247217 
(151) 23.4.2018 
(180) 25.9.2027 
(210) 2263-2017 
(220) 25.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) BADUCCI Legal, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 247218 
(151) 23.4.2018 
(180) 25.9.2027 
(210) 2265-2017 
(220) 25.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Lit-

vinov, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 247219 
(151) 23.4.2018 
(180) 25.9.2027 
(210) 2266-2017 
(220) 25.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Lit-

vinov, CZ; 
(740) Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247220 
(151) 23.4.2018 
(180) 25.9.2027 
(210) 2269-2017 
(220) 25.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Iľko Ivan, Jána Bottu 2784/1, 917 08 Trnava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247221 
(151) 23.4.2018 
(180) 4.10.2027 
(210) 2281-2017 
(220) 4.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) koŠelus, s.r.o., Komenského 1, 982 01 Tornaľa, 

SK; 
 
 

(111) 247222 
(151) 23.4.2018 
(180) 26.9.2027 
(210) 2285-2017 
(220) 26.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Fideli Berg, s.r.o., Hyacintová 3234/11, 263 01 

Praha, CZ; 
 
 

(111) 247223 
(151) 23.4.2018 
(180) 27.9.2027 
(210) 2288-2017 
(220) 27.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Čviriková Katarína, Mgr., Platanová 3226/9, 010 07 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 247224 
(151) 23.4.2018 
(180) 29.9.2027 
(210) 2310-2017 
(220) 29.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Raab Stanislav, Pod Laščeky 300/19, 010 03 Ži-

lina - Považský Chlmec, SK; 
(740) HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o., 

Žilina, SK; 
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(111) 247225 
(151) 23.4.2018 
(180) 29.9.2027 
(210) 2311-2017 
(220) 29.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Raab Stanislav, Pod Laščeky 300/19, 010 03 Ži-

lina - Považský Chlmec, SK; 
(740) HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o., 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 247226 
(151) 23.4.2018 
(180) 29.9.2027 
(210) 2312-2017 
(220) 29.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Lemonweb s.r.o., Matúškovo 333, 925 01 Ma-

túškovo, SK; 
(740) Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Galanta, 

SK; 
 
 

(111) 247227 
(151) 23.4.2018 
(180) 29.9.2027 
(210) 2313-2017 
(220) 29.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Beňo Ján, Ing., Alexandra Wágnera 5060/12B, 

984 01 Lučenec, SK; 
 
 

(111) 247228 
(151) 23.4.2018 
(180) 27.9.2027 
(210) 2315-2017 
(220) 27.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Klinika ENVY, s.r.o., Nerudova 14, 040 01 Ko-

šice, SK; 
(740) Filičko Vladimír, JUDr., PhD., Košice, SK; 

 
 

(111) 247229 
(151) 23.4.2018 
(180) 28.9.2027 
(210) 2316-2017 
(220) 28.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Logistics Consulting s.r.o., Kňažická 37, 951 97 

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

 
 

(111) 247230 
(151) 23.4.2018 
(180) 2.10.2027 
(210) 2318-2017 
(220) 2.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) SVAROGUS s.r.o., Roľnícka 2/B, 831 07 Brati-

slava, SK; 
 
 
 
 

(111) 247231 
(151) 23.4.2018 
(180) 2.10.2027 
(210) 2319-2017 
(220) 2.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) SVAROGUS s.r.o., Roľnícka 2/B, 831 07 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 247232 
(151) 23.4.2018 
(180) 24.9.2027 
(210) 2321-2017 
(220) 24.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Dolná Kamila, Ing., Bajkalská 29/D, 821 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hmírová Lenka, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247233 
(151) 23.4.2018 
(180) 2.10.2027 
(210) 2324-2017 
(220) 2.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) fitMAMI s.r.o., Zlešická 1852/13, 148 00 Praha, 

CZ; 
(740) Trnka Jiří, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247234 
(151) 23.4.2018 
(180) 4.10.2027 
(210) 2338-2017 
(220) 4.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ips cleaning s.r.o., Bučinová 8698/2, 821 07 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 247235 
(151) 23.4.2018 
(180) 5.10.2027 
(210) 2339-2017 
(220) 5.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) M development, s.r.o., Poludníková 3246/3, 821 02 

Bratislava, SK; 
(740) Antolík Lukáš, Bc., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247236 
(151) 23.4.2018 
(180) 5.10.2027 
(210) 2342-2017 
(220) 5.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
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(111) 247237 
(151) 23.4.2018 
(180) 5.10.2027 
(210) 2343-2017 
(220) 5.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247238 
(151) 23.4.2018 
(180) 5.10.2027 
(210) 2344-2017 
(220) 5.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247239 
(151) 23.4.2018 
(180) 6.10.2027 
(210) 2345-2017 
(220) 6.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Únia podnikových právnikov SR, o.z., Pri Raj-

čianke 2927/8, 010 47 Žilina, SK; 
 
 

(111) 247240 
(151) 23.4.2018 
(180) 6.10.2027 
(210) 2346-2017 
(220) 6.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247241 
(151) 23.4.2018 
(180) 6.10.2027 
(210) 2347-2017 
(220) 6.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247242 
(151) 23.4.2018 
(180) 4.10.2027 
(210) 2355-2017 
(220) 4.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) RoyalDent s.r.o., MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svid-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247243 
(151) 23.4.2018 
(180) 4.10.2027 
(210) 2362-2017 
(220) 4.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) RoyalDent s.r.o., MUDr. Pribulu 149, 089 01 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247244 
(151) 23.4.2018 
(180) 3.10.2027 
(210) 2372-2017 
(220) 3.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Baráthová Michaela, Mgr., Sídlisko Lúky 1115/23, 

952 01 Vráble, SK; 
(740) Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247245 
(151) 23.4.2018 
(180) 11.10.2027 
(210) 2386-2017 
(220) 11.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247246 
(151) 23.4.2018 
(180) 11.10.2027 
(210) 2387-2017 
(220) 11.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247247 
(151) 23.4.2018 
(180) 11.10.2027 
(210) 2388-2017 
(220) 11.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247248 
(151) 23.4.2018 
(180) 11.10.2027 
(210) 2389-2017 
(220) 11.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 247249 
(151) 23.4.2018 
(180) 11.10.2027 
(210) 2390-2017 
(220) 11.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) EUROMAR, spol. s r.o., Zimná 57, 052 01 Spiš-

ská Nová Ves, SK; 
 
 

(111) 247250 
(151) 23.4.2018 
(180) 22.5.2023 
(210) 2224-2017 
(220) 22.5.2013 
(442) 4.1.2018 
(646) 011837564, 22.05.2013 
(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación Pa-

seo de la Reforma No. 1000 Colonia Peña Blanca 
Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, C.P.01210 
Mexico, Distrito Federal, MX; 

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

(111) 247251 
(151) 24.4.2018 
(180) 11.10.2027 
(210) 2391-2017 
(220) 11.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Paulíková Marianna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247252 
(151) 24.4.2018 
(180) 10.10.2027 
(210) 2392-2017 
(220) 10.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 247253 
(151) 24.4.2018 
(180) 10.10.2027 
(210) 2397-2017 
(220) 10.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 247254 
(151) 24.4.2018 
(180) 10.10.2027 
(210) 2398-2017 
(220) 10.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 247255 
(151) 24.4.2018 
(180) 11.10.2027 
(210) 2414-2017 
(220) 11.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) INCOME INVESTMENTS s.r.o., Staré Grun- 

ty 328, 841 04 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247256 
(151) 24.4.2018 
(180) 12.10.2027 
(210) 2417-2017 
(220) 12.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 

845 45 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247257 
(151) 24.4.2018 
(180) 13.10.2027 
(210) 2431-2017 
(220) 13.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný 

ostrov, Klížska Nemá 52, 946 20 Klížska Nemá, 
SK; 

 
 

(111) 247258 
(151) 24.4.2018 
(180) 17.10.2027 
(210) 2445-2017 
(220) 17.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247259 
(151) 24.4.2018 
(180) 17.10.2027 
(210) 2446-2017 
(220) 17.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247260 
(151) 24.4.2018 
(180) 17.10.2027 
(210) 2447-2017 
(220) 17.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 

Bratislava, SK; 
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(111) 247261 
(151) 24.4.2018 
(180) 17.10.2027 
(210) 2448-2017 
(220) 17.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Slovenská informačná služba, P.O.Box 69, 810 00 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247262 
(151) 24.4.2018 
(180) 13.10.2027 
(210) 2457-2017 
(220) 13.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) MOLIX, s.r.o., Studená 16, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Paramonová Paulína, JUDr., Nitra, SK; 

 
 

(111) 247263 
(151) 24.4.2018 
(180) 16.10.2027 
(210) 2458-2017 
(220) 16.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Kubiš Matej, Javorová 6, 974 09 Banská Bystri-

ca, SK; 
 
 

(111) 247264 
(151) 24.4.2018 
(180) 16.10.2027 
(210) 2460-2017 
(220) 16.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(111) 247265 
(151) 24.4.2018 
(180) 16.10.2027 
(210) 2464-2017 
(220) 16.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) P.J. Servis, s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Mišura Ján, JUDr., PhD., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247266 
(151) 24.4.2018 
(180) 16.10.2027 
(210) 2467-2017 
(220) 16.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) P.J. Servis, s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Mišura Ján, JUDr., PhD., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 247267 
(151) 24.4.2018 
(180) 18.10.2027 
(210) 2475-2017 
(220) 18.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Minipivovar TATRAS, s.r.o., Námestie sv. Egí-

dia 60, 058 01 Poprad, SK; 
 
 

(111) 247268 
(151) 24.4.2018 
(180) 18.10.2027 
(210) 2476-2017 
(220) 18.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Tatárová Miroslava, Malý Báb 178, 951 34 Báb, 

SK; 
 
 

(111) 247269 
(151) 24.4.2018 
(180) 17.10.2027 
(210) 2477-2017 
(220) 17.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(111) 247270 
(151) 24.4.2018 
(180) 18.10.2027 
(210) 2480-2017 
(220) 18.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) PROSIGHT Slovensko a.s., Kavečianska ces- 

ta 1A/3637, 040 01 Košice, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247271 
(151) 24.4.2018 
(180) 17.10.2027 
(210) 2481-2017 
(220) 17.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Márton Štefan, Jánošíkova 24, 940 01 Nové Zám-

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

 
 

(111) 247272 
(151) 24.4.2018 
(180) 17.10.2027 
(210) 2484-2017 
(220) 17.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
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(111) 247273 
(151) 24.4.2018 
(180) 17.10.2027 
(210) 2485-2017 
(220) 17.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(111) 247274 
(151) 24.4.2018 
(180) 16.10.2027 
(210) 2486-2017 
(220) 16.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(111) 247275 
(151) 24.4.2018 
(180) 18.10.2027 
(210) 2488-2017 
(220) 18.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) PARADIGMA, s.r.o., Javorová 10, 931 01 Ša-

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

 
 

(111) 247276 
(151) 24.4.2018 
(180) 17.10.2027 
(210) 2490-2017 
(220) 17.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(111) 247277 
(151) 24.4.2018 
(180) 19.10.2027 
(210) 2502-2017 
(220) 19.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Yotta Trade, a.s., Krajná 86, 821 04 Bratislava, 

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

 
 

(111) 247278 
(151) 24.4.2018 
(180) 19.10.2027 
(210) 2506-2017 
(220) 19.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Yotta Trade, a.s., Krajná 86, 821 04 Bratislava, 

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

 
 
 
 

(111) 247279 
(151) 24.4.2018 
(180) 19.10.2027 
(210) 2509-2017 
(220) 19.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Yotta Trade, a.s., Krajná 86, 821 04 Bratislava, 

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

 
 

(111) 247280 
(151) 24.4.2018 
(180) 19.10.2027 
(210) 2520-2017 
(220) 19.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Yotta Trade, a.s., Krajná 86, 821 04 Bratislava, 

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

 
 

(111) 247281 
(151) 24.4.2018 
(180) 22.10.2027 
(210) 2522-2017 
(220) 22.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Resonet, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247282 
(151) 24.4.2018 
(180) 18.10.2027 
(210) 2526-2017 
(220) 18.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Virtual Point s.r.o., 1. mája 781/3, 900 01 Modra, 

SK; 
 
 

(111) 247283 
(151) 24.4.2018 
(180) 24.10.2027 
(210) 2528-2017 
(220) 24.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) TRANSIT AUTHORITY, spol. s r.o., Vranovská 14, 

080 01 Prešov, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 
 

(111) 247284 
(151) 24.4.2018 
(180) 24.10.2027 
(210) 2529-2017 
(220) 24.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Pagáč Viktor, Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská 

Bystrica, SK; 
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(111) 247285 
(151) 24.4.2018 
(180) 23.10.2027 
(210) 2530-2017 
(220) 23.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247286 
(151) 24.4.2018 
(180) 23.10.2027 
(210) 2531-2017 
(220) 23.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 247287 
(151) 24.4.2018 
(180) 27.10.2027 
(210) 2532-2017 
(220) 27.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) REVIS, s.r.o., Rudolfa Jašíka 159/10, 958 01 Par-

tizánske, SK; 
 
 

(111) 247288 
(151) 24.4.2018 
(180) 24.10.2027 
(210) 2538-2017 
(220) 24.10.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) The Only Band Agency, Palisády 33, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 247289 
(151) 24.4.2018 
(180) 3.11.2027 
(210) 2607-2017 
(220) 3.11.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Kumorovitzová Jana, Okružná 479/28, 059 21 Svit, 

SK; 
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(111) 247290 
(151) 24.4.2018 
(180) 3.11.2027 
(210) 2620-2017 
(220) 3.11.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) MIRAKL, a.s., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Ko-

šice, SK; 
(740) Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 247291 
(151) 24.4.2018 
(180) 6.11.2027 
(210) 2624-2017 
(220) 6.11.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Barnáková Zuzana, Ing., Ludvika van Beethove-

na 5649/21, 917 08 Trnava, SK; 
 
 

(111) 247292 
(151) 24.4.2018 
(180) 6.11.2027 
(210) 2626-2017 
(220) 6.11.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Bistro Soho, s.r.o., Nám. hraničiarov 35, 851 03 

Bratislava, SK; 
(740) Cottyn Cúth s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247293 
(151) 24.4.2018 
(180) 6.11.2027 
(210) 2627-2017 
(220) 6.11.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Slovizol, s.r.o., Jelenecká 3, 949 01 Nitra, SK; 

 
 

(111) 247294 
(151) 24.4.2018 
(180) 7.11.2027 
(210) 2631-2017 
(220) 7.11.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Žitňanová Helena, Javornícka 6168/13, 974 11 

Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 247295 
(151) 24.4.2018 
(180) 7.11.2027 
(210) 2632-2017 
(220) 7.11.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Žitňanová Helena, Javornícka 6168/13, 974 11 

Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 247298 
(151) 9.5.2018 
(180) 2.1.2022 
(210) 5001-2012 
(220) 2.1.2012 
(442) 4.6.2012 
(732) Axon Lab AG, Täfernstrasse 15, 5405 Baden - Dätt-

wil, CH; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 247299 
(151) 9.5.2018 
(180) 19.10.2026 
(210) 2274-2016 
(220) 19.10.2016 
(442) 3.1.2017 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

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

 
 

(111) 247300 
(151) 9.5.2018 
(180) 14.12.2026 
(210) 2601-2016 
(220) 14.12.2016 
(442) 3.7.2017 
(732) DELTA Zbigniew Rózycki, ul. Magazynowa 21, 

40-424 Katowice, PL; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247303 
(151) 10.5.2018 
(180) 25.5.2027 
(210) 1318-2017 
(220) 25.5.2017 
(442) 4.9.2017 
(732) Občianske združenie Korunovačná Bratislava, 

Gagarinova 21, 821 03 Bratislava, SK; 
(740) Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., Dubnica nad 

Váhom, SK; 
 
 

(111) 247304 
(151) 10.5.2018 
(180) 22.9.2027 
(210) 2252-2017 
(220) 22.9.2017 
(442) 4.1.2018 
(732) Farkašovský Ján, Mgr., Odorín 262, 053 22 Odo-

rín, SK; 
 
 

(111) 247305 
(151) 10.5.2018 
(180) 25.5.2027 
(210) 1315-2017 
(220) 25.5.2017 
(442) 4.9.2017 
(732) Občianske združenie Korunovačná Bratislava, 

Gagarinova 21, 821 03 Bratislava, SK; 
(740) Kolkusová Radka, JUDr., LL.M., Dubnica nad 

Váhom, SK; 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) 
 
  793-2014 247302 
2076-2016 247301 
    85-2017 247306 

    88-2017 247296 
2165-2017 247297

 
 

(111) 247296 
(151) 10.5.2018 
(180) 11.1.2027 
(210) 88-2017 
(220) 11.1.2017 
(442) 4.12.2017 

 11 (511) 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45 
(511) 16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; ča-

sopisy (periodiká); noviny; knihy; katalógy; pros-
pekty; plagáty; fotografie (tlačoviny); stojany na 
fotografie; pohľadnice; papiernický tovar; papier 
a lepenka; kalendáre; obálky (papiernický tovar); 
tlačivá (formuláre); písacie potreby; držiaky na 
písacie potreby; perá (kancelárske potreby); ce-
ruzky; záložky do kníh; papierové obrúsky (pre-
stieranie); papierové obrusy; poznámkové zošity; 
papierové alebo lepenkové pútače; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; pečiatky; 
samolepky (papiernický tovar); príručky; kance-
lárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučo-
vacie pomôcky. 
35 - Obchodné poradenské a konzultačné služby; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; komerčné informačné kancelárie; 
marketingový prieskum; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; 
prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; predvádzanie tovaru; podpora 
predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostred-
kovateľské služby; reklamné agentúry; reklama; 
televízna reklama; rozhlasová reklama; on-line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; na-
vrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; písanie reklamných tex-
tov; vydávanie reklamných textov; prenájom re-
klamných materiálov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; 
prenájom reklamných plôch; obchodná adminis-
tratíva; kancelárske práce. 
37 - Inštalácia, oprava a údržba telekomunikač-
ných zariadení a systémov, vysielacích zariadení 
a systémov, telefónov, mobilných telefónov a te-
lefónnych zariadení, pagerových zariadení, rá-
diových pagerov, rádiotelefónnych zariadení, di-
gitálnych organizérov a počítačových osobných 
organizérov, satelitných vysielačov a prijímačov; 
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; 
opravy elektrických vedení; poradenské a kon-
zultačné služby súvisiace so službami uvedenými 
v triede 37 tohto zoznamu. 
 
 
 

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

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

rum 2000 Building, Faza I, 5th District, Buku-
rešť, RO; 

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

(111) 247297 
(151) 9.5.2018 
(180) 12.9.2027 
(210) 2165-2017 
(220) 12.9.2017 
(442) 4.1.2018 

 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; 
športová obuv; členkové topánky. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; 
terapeutické služby; zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá,fialová,zelená 
(732) Ortotické centrum s.r.o., Stará cesta 715/3, 931 01 

Šamorín, SK; 
 
 

(111) 247301 
(151) 9.5.2018 
(180) 21.9.2026 
(210) 2076-2016 
(220) 21.9.2016 
(442) 2.2.2017 

 10 (511) 32 
 
 
 

(511) 32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (ná-
poje); šumivé vody; sýtené nealkoholické nápoje; 
nesýtené nealkoholické nápoje; mušty; iontové 
nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; ovocné džú-
sy; sirupy a prípravky na prípravu nápojov; neal-
koholické kokteily; sladové nealkoholické nápoje; 
instantné nealkoholické nápoje; prášky na prípravu 
nealkoholických nápojov; prášky na prípravu šu-
mivých nápojov; príchute na prípravu nápojov; 
prípravky na výrobu nealkoholických nápojov 
obsahujúcich dietetické, výživové, posilňujúce  
a podporné doplnky. 

(540) Knäck snack 
(732) RACIO, s.r.o., Národních hrdinů 3146/22B, 690 02 

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

 
 

(111) 247302 
(151) 9.5.2018 
(180) 30.4.2024 
(210) 793-2014 
(220) 30.4.2014 
(442) 5.8.2014 

 10 (511) 9, 14, 18 
(511) 9 - Prijímače na zaznamenávanie kondičných 

údajov; elektronické meracie zariadenia; slúchad-
lá; hodinky s funkciou GPS s pôvodom zo Švaj-
čiarska ako je definované Švajčiarskym právom; 
zariadenia na monitorovanie tepu srdca pre vý-
konnostný tréning; nenahrané USB pamäťové za-
riadenia typu flash; elektronické čisté (biele) ta-
bule (panely); príslušenstvo pre mobilné telefóny 
a tabletové počítače, menovite batérie, elektrické 
nabíjačky batérií, dátové komunikačné káble; ná-
hlavné súpravy, slúchadlá, nabíjačky batérií do 
áut, kožené puzdrá pre mobilné telefóny a table-
tové počítače, kryty a puzdrá pre mobilné telefó-
ny a tabletové počítače nasúvateľné s cvaknutím, 
hands-free súpravy a obaly pre mobilné telefóny 
a tabletové počítače nasúvateľné s cvaknutím, 
stylusy, základňové audiostanice, fólie na ochra-
nu obrazovky pre mobilné telefóny a tabletové 
počítače, prenosné reproduktory; prenosné mul-
timediálne prehrávače; mobilné telefóny s otvo-
reným operačným systémom (smartfón); stylusy 
pre prenosné elektronické prístroje; tabletové po-
čítače; 3D okuliare; nositeľné (prenosné) perifér-
ne zariadenia počítačov; nositeľné (prenosné) pe-
riférie (počítače, mobilné telefóny a mobilné dá-
tové prijímače); slnečné okuliare; počítadlá ki-
lometrov, rýchlomery, krokomery, výškomery  
a barometrické výškomery (na použitie na orien-
táciu a turistiku); zariadenia na monitorovanie 
tepu srdca; zdravotné náramky; inteligentné ná-
ramky; tašky na počítače; brašny na počítače; 
nabíjačky batérií; zásuvky, zástrčky a iné kontak-
ty (elektrické pripojenia); prilby (ochranné) na 
šport; hasiace prístroje; zariadenia na nahrávanie 
zvuku; internetové komunikačné zariadenia; 
elektrické zariadenia proti krádeži; solárne baté-
rie; ochranné prostriedky na osobné použitie pro-
ti nehodám; zariadenia na overovanie bankoviek; 
počítačový softvér na zaznamenávanie, organi-
zovanie, prenos, úpravu a prezeranie textu, zvu-
kových súborov, videosúborov a programy na  
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 počítačové hry na použitie s televízormi, počítač-
mi, hudobnými prehrávačmi, videoprehrávačmi, 
prehrávačmi médií a mobilnými telefónmi. 
14 - Hodiny; súčiastky hodín a hodiniek; spony 
na hodinky; remienky na hodinky; náramky na 
hodinky; náramkové hodinky; elektrické hodiny 
a hodinky; náramky; kontrolné hodiny; hodinky 
monitorujúce údaje o telesnej kondícii; hodinky  
s funkciou prenosu údajov na vreckové počítače, 
smartfóny, stolové počítače, PDA a osobné počí-
tače prostredníctvom internetových webových 
stránok a iných počítačových a elektronických 
komunikačných sietí; remienky na hodinky s fun-
kciou prenosu údajov na vreckové počítače, 
smartfóny, stolové počítače, PDA a osobné počí-
tače prostredníctvom internetových webových 
stránok a iných počítačových a elektronických 
komunikačných sietí; náramky s funkciou preno-
su údajov na vreckové počítače, inteligentné po-
čítače a iné počítačové a elektronické komuni-
kačné siete; náramky s funkciou prenosu údajov 
na vreckové počítače, smartfóny, stolové PC, 
PDA a osobné počítače prostredníctvom interne-
tových webových stránok a iných počítačových  
a elektronických komunikačných sietí; športové 
hodinky; potápačské hodinky; manžetové gom-
bíky; ihlice na kravaty, spony do kravát; stopky; 
remienky na náramkové hodinky; chronografy; 
merače času; hodinky s výškomerom, baromet-
rom a kompasom; všetky hodinky a iné hodinár-
ske výrobky s pôvodom zo Švajčiarska ako je de-
finované Švajčiarskym právom. 
18 - Batožina, kufre a cestovné kufre; ruksaky; 
náprsné tašky; kabelky; športové tašky; kufríky; 
školské tašky; kožené remene a remienky; dážd-
niky; pokrývky pre zvieratá; cestovné obaly na 
odevy; turistické plecniaky; toaletné taštičky (práz-
dne); tašky na škatuľky na jedlo; kufríky na toa-
letné potreby (prázdne); tašky na potreby pre bá-
bätká; náprsné tašky na kreditné karty; kožené 
tašky na náradie; podložky pod jazdecké sedlá; 
sedlárske výrobky. 

(540) 

  
 

(732) Swissgear Sàrl, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, CH; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 247306 
(151) 10.5.2018 
(180) 11.1.2027 
(210) 85-2017 
(220) 11.1.2017 
(442) 3.5.2017 

 11 (511) 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45 
 
 
 
 

(511) 16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; ča-
sopisy (periodiká); noviny; knihy; katalógy; pros-
pekty; plagáty; fotografie (tlačoviny); stojany na 
fotografie; pohľadnice; papiernický tovar; papier 
a lepenka; kalendáre; obálky (papiernický tovar); 
tlačivá (formuláre); písacie potreby; držiaky na 
písacie potreby; perá (kancelárske potreby); ce-
ruzky; záložky do kníh; papierové obrúsky (pre-
stieranie); papierové obrusy; poznámkové zošity; 
papierové alebo lepenkové pútače; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; pečiatky; 
samolepky (papiernický tovar); príručky; kance-
lárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučo-
vacie pomôcky. 
35 - Obchodné poradenské a konzultačné služby; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; komerčné informačné kancelárie; 
marketingový prieskum; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; 
prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; predvádzanie tovaru; podpora 
predaja (pre tretie osoby); obchodné sprostred-
kovateľské služby; reklamné agentúry; reklama; 
televízna reklama; rozhlasová reklama; on-line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; na-
vrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; písanie reklamných tex-
tov; vydávanie reklamných textov; prenájom re-
klamných materiálov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); rozširovanie reklamných ozna-
mov; prenájom reklamných plôch; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
37 - Inštalácia, oprava a údržba telekomunikač-
ných zariadení a systémov, vysielacích zariadení 
a systémov, telefónov, mobilných telefónov a te-
lefónnych zariadení, pagerových zariadení, rá-
diových pagerov, rádiotelefónnych zariadení, di-
gitálnych organizérov a počítačových osobných 
organizérov, satelitných vysielačov a prijímačov; 
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; 
opravy elektrických vedení; poradenské a kon-
zultačné služby súvisiace so službami uvedenými 
v triede 37 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; televízne vysiela-
nie; rozhlasové vysielanie; vysielanie káblovej te-
levízie; bezdrôtové vysielanie; dátové vysielacie 
služby; prevádzkovanie rozhlasového a televízne-
ho vysielania v sieťach elektronických komuniká-
cií alebo prostredníctvom satelitnej služby typu 
DIRECT TO HOME; prevádzka a prenájom za-
riadení pre telekomunikácie; informácie v oblasti 
telekomunikácií; spravodajské kancelárie; elektro-
nické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služ-
by); posielanie správ; prenos správ a obrazových 
informácií prostredníctvom počítačov; prenos 
údajov elektronickými prostriedkami; prenos 
elektronickej pošty; prenos digitálnych súborov; 
prenos signálu prostredníctvom satelitu; kontinu-
álny prenos dát (streaming); poskytovanie teleko-
munikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie užívateľského prístupu do 
svetovej počítačovej siete; služby vstupu do tele-
komunikačných sietí (smerovanie a pripájanie);  
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komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; rádiová komunikácia; prenájom tele-
komunikačných prístrojov; prenájom modemov; 
prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom 
nosičov údajov; poskytovanie prístupu do data-
báz; poskytovanie diskusných fór on-line. 
39 - Balenie tovarov; skladovanie tovarov (úscho-
va); sprostredkovanie prepravy; doprava; informá-
cie o možnostiach dopravy. 
41 - Vzdelávanie; zábava; televízna zábava; roz-
hlasová zábava; zábavné parky; informácie o mož-
nostiach zábavy; poskytovanie športovísk; pre-
vádzkovanie športových zariadení; tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; filmové štúdiá; 
produkcia filmov (nie reklamných); postsynchro-
nizácia, dabing; fotografovanie; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; organizovanie kultúrnych, športových, 
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom  
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, 
audio a videopások; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie plesov, súťaží krásy, špor-
tových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie a vedenie konfe-
rencií, školení, živých vystúpení, večierkov; or-
ganizovanie lotérií; nahrávacie štúdiá (služby); 
reportérske služby; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vydávanie kníh; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line poskytovanie počítačových 
hier (z počítačových sietí); on-line vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; titulkovanie; poži-
čiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie ki-
nematografických filmov. 
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru 
a softvéru; počítačové programovanie; tvorba 
počítačovej grafiky (služby digitálneho zobrazo-
vania); módne návrhárstvo; grafické dizajnér-
stvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie oba-
lov, obalové dizajnérstvo; meteorologické infor-
mácie; predpovede počasia. 
45 - Udeľovanie licencií na práva duševného 
vlastníctva; správa licencií (právne služby); spra-
vovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

(591) modrá 
(732) RCS & RDS S.A., 75 Dr. Staicovici street, Fo-

rum 2000 Building, Faza I, 5th District, Buku-
rešť, RO; 

(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
  5603 117908 
  9264 119049 
10279 150021 
12707 153146 
13461 102420 
14128 101836 
14824 101844 
15101   91495 
15635   98523 
15636   98524 
15647 102341 
15884 153440 
15885 153395 
16501 153419 
16902 120093 
41653 158788 
41778 158257 
41785 158181 
41802 158549 
41812 158874 
41846 158255 
41852 158352 
41853 158353 
41861 158275 
41865 158554 
41870 158556 
41917 158290 
41918 158256 
41925 158972 
41927 158347 
41928 158293 
41932 158249 
41933 158545 
41934 158248 
42399 158924 
42638 159664 
50349 163678 
50570 164408 
50571 164409 
50606 164011 
50630 163756 
50647 163976 
50768 164552 
50769 164959 
50783 163866 
55552 167524 
55633 167005 
55650 167525 
55656 167039 
55703 167366 
56016 167605 
  1474-97 187457 
  3112-97 190704 
  3113-97 190705 
  3114-97 190706 
  3287-97 189052 
    250-98 190211 
    519-98 191843 
    658-98 193437 
    686-98 190291 
    720-98 190317 
    846-98 189636 
    847-98 189637 

  884-98 190023 
  885-98 190024 
  890-98 191077 
  898-98 191078 
  900-98 190789 
  921-98 183074 
  922-98 191081 
  975-98 190376 
1008-98 190029 
1031-98 190035 
1062-98 190405 
1085-98 190416 
1128-98 191101 
1132-98 191103 
1133-98 191104 
1135-98 190813 
1136-98 190814 
1137-98 190815 
1138-98 190816 
1139-98 190817 
1140-98 191456 
1176-98 202350 
1186-98 191872 
1187-98 191873 
1190-98 190827 
1293-98 191496 
1366-98 190045 
1369-98 190428 
1374-98 190430 
1398-98 190448 
1416-98 190459 
1417-98 190460 
1418-98 190461 
1419-98 190462 
1421-98 190464 
1458-98 190479 
1476-98 190496 
1482-98 191507 
1485-98 194834 
1553-98 191885 
1559-98 193717 
1640-98 192145 
1641-98 191887 
1738-98 190878 
1739-98 190879 
1745-98 190885 
1848-98 191583 
1920-98 184579 
2009-98 191896 
2415-98 200438 
2464-98 191372 
2647-98 191697 
2855-98 195811 
2865-98 192237 
2867-98 192239 
3401-98 194257 
2396-2004 210452 
2074-2007 222092 
2142-2007 222103 
2243-2007 222118 
2244-2007 222119 
6251-2007 221120 
  254-2008 222879 

  318-2008 225780 
  323-2008 222779 
  349-2008 229409 
  420-2008 225255 
  421-2008 225373 
  506-2008 223180 
  511-2008 223181 
  635-2008 223468 
  636-2008 223469 
  641-2008 223258 
  656-2008 222998 
  657-2008 222999 
  658-2008 223000 
  661-2008 225256 
  677-2008 226706 
  699-2008 226205 
  700-2008 226206 
  701-2008 226207 
  702-2008 226208 
  707-2008 223210 
  727-2008 223929 
  746-2008 223006 
  747-2008 223007 
  753-2008 224634 
  756-2008 223012 
  783-2008 224172 
  806-2008 223218 
  809-2008 225059 
  837-2008 223483 
  838-2008 223484 
  839-2008 223485 
  840-2008 223486 
  841-2008 223220 
  842-2008 223221 
  843-2008 223222 
  844-2008 223223 
  846-2008 223225 
  847-2008 223226 
  848-2008 224488 
  850-2008 223228 
  851-2008 223487 
  852-2008 224758 
  853-2008 223488 
  854-2008 223489 
  855-2008 223490 
  856-2008 223491 
  857-2008 223492 
  858-2008 223493 
  859-2008 223810 
  860-2008 224759 
  876-2008 224784 
  879-2008 223931 
  923-2008 223532 
  933-2008 224480 
  935-2008 224483 
  947-2008 223659 
  948-2008 223660 
  990-2008 223826 
1002-2008 223535 
1020-2008 223540 
1036-2008 226038 
1037-2008 225918 
1038-2008 225919 

1039-2008 225377 
1040-2008 225920 
1097-2008 223850 
1098-2008 223851 
1118-2008 223548 
1119-2008 223549 
1120-2008 223550 
1177-2008 223981 
1195-2008 223665 
1223-2008 225066 
1238-2008 225071 
1308-2008 224248 
1310-2008 224250 
1504-2008 236406 
1602-2008 228313 
1635-2008 224683 
2024-2008 225136 
2025-2008 225137 
2026-2008 225138 
2027-2008 225139 
2028-2008 225140 
2029-2008 225142 
2182-2008 225310 
5212-2008 223564 
5213-2008 225351 
5214-2008 223565 
5215-2008 224066 
5216-2008 223566 
5217-2008 223567 
5267-2008 222563 
5298-2008 223317 
5323-2008 223858 
5324-2008 225187 
5325-2008 223318 
5326-2008 223319 
5327-2008 223580 
5328-2008 223320 
5329-2008 223321 
5330-2008 223322 
5331-2008 229584 
5332-2008 223859 
5372-2008 226597 
5373-2008 226598 
5385-2008 223694 
5397-2008 223588 
5422-2008 223593 
5427-2008 229420 
5429-2008 229422 
5430-2008 229423 
5432-2008 223341 
5433-2008 229425 
5436-2008 229426 
5475-2008 225697 
5476-2008 223599 
5477-2008 226599 
5478-2008 223600 
5479-2008 226600 
5480-2008 225406 
5484-2008 223602 
5522-2008 226930 
5543-2008 223712 
5545-2008 223351 
5546-2008 223352 
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(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
5547-2008 223353 
5550-2008 224557 
5581-2008 225808 
5585-2008 223115 
5586-2008 223116 
5596-2008 224075 
5597-2008 224076 
5598-2008 224077 
5599-2008 224078 

5600-2008 224079 
5656-2008 223728 
5663-2008 224091 
5686-2008 224100 
5718-2008 223611 
5761-2008 227306 
5770-2008 223743 
5771-2008 224121 
5785-2008 224129 

5893-2008 224441 
5894-2008 224442 
5963-2008 224942 
6032-2008 226085 
6073-2008 224884 
6093-2008 224742 
6157-2008 224613 
6305-2008 224891 
6399-2008 225712 

6400-2008 225711 
6401-2008 225713 
6455-2008 225592 
  164-2009 226508 
  182-2009 226728 
1204-2009 227292 
2026-2010 230692 
1009-2013 237918 
1211-2013 236943 

 
 

(111) 91495 
(151) 17.7.1928 
(156) 17.7.2018 
(180) 17.7.2028 
(210) 15101 
(220) 17.7.1928 

 7 (511) 4 
(511) 4 - Rafinované, polorafinované a surové oleje vy-

rábané z nafty s prísadou alebo bez prísady živo-
číšnych, rastlinných alebo minerálnych olejov, a to 
na účely osvetľovacie, na kúrenie, pohon, mazanie 
a do mazadiel. 

(540) Esso 
(732) Exxon Mobil Corporation, spol. podľa zákonov št. 

New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, US; 

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

(111) 98523 
(151) 19.5.1938 
(156) 19.5.2018 
(180) 19.5.2028 
(210) 15635 
(220) 19.5.1938 

 7 (511) 1, 3, 5 
(510) Chemické, kozmetické a lekárnické výrobky. 

(540) AGOFOLLIN 
(732) BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Pra-

ha 4, CZ; 
 
 

(111) 98524 
(151) 19.5.1938 
(156) 19.5.2018 
(180) 19.5.2028 
(210) 15636 
(220) 19.5.1938 

 7 (511) 1, 3, 5 
(510) Chemické výrobky; kozmetické výrobky; lekár-

nické výrobky. 

(540) AGOLUTIN 
(732) BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Pra-

ha 4, CZ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 101836 
(151) 22.4.1948 
(156) 22.4.2018 
(180) 22.4.2028 
(210) 14128 
(220) 22.4.1948 

 7 (511) 4 
(511) 4 - Oleje a tuky na vykurovanie, svietenie a ma-

zanie. 

(540) Delo 
(732) Chevron Intellectual Property LLC, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 6001 Bol-
linger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 
US; 

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

(111) 101844 
(151) 22.4.1948 
(156) 22.4.2018 
(180) 22.4.2028 
(210) 14824 
(220) 22.4.1948 

 7 (511) 34 
(511) 34 - Cigarety, tabak a cigary. 

(540) ROTHMANS 
(732) Rothmans of Pall Mall Limited, Zählerweg 4, 

CH 6300 Zug, CH; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 102341 
(151) 18.5.1948 
(156) 18.5.2018 
(180) 18.5.2028 
(210) 15647 
(220) 18.5.1948 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Liečivý prípravok. 

(540) Indren 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
 
 

(111) 102420 
(151) 25.5.1948 
(156) 25.5.2018 
(180) 25.5.2028 
(210) 13461 
(220) 25.5.1948 

 7 (511) 25 
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(511) 25 - Šatstvo pre mužov: bielizeň z tkaných a tex-
tilných látok, najmä košele, spodky, jednotné 
kombinézy, šortky a bielizeň pre lyžiarov, pyža-
má, športové dresy, totiž košele a spodky pre špor-
tovcov, krátke nohavice, kombinované pásy a ple-
tené nohavice, dlhé plavky a krátke plavky, vrec-
kovky, svetre a pletené košele; odevy pre ženy: 
kúpacie odevy, plážové odevy, dlhé nohavice, ko-
šele a krátke nohavice, pláštenky, šály a šatky na 
krk, športové košele, svetre, domáce kabáty, py-
žamá, pletené lyžiarske košele a šortky, jednotné 
obleky, župany, vreckovky; odevy pre deti: bieli-
zeň, kúpacie odevy a plavky, detské kazajky, ba-
vlnený tovar. 

(540) B. V. D. 
(732) The B.V.D. Licensing Corporation spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, New York, 
US; 

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

 
 

(111) 117908 
(151) 22.4.1938 
(156) 22.4.2018 
(180) 22.4.2028 
(210) 5603 
(220) 22.4.1938 

 7 (511) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 25, 26, 27 
(511) 1 - Chemický tovar. 

3 - Čistiace prostriedky, kozmetické prípravky. 
4 - Tuky a mazadlá. 
6 - Zámočnícky tovar. 
7 - Stroje a ich súčasti, hlavne stroje obrábacie, 
motory a ich súčasti, hlavne letecké motory. 
8 - Tovar na pedikúru. 
9 - Káble. 
10 - Tovar na pedikúru, ortopedický tovar. 
12 - Motorové vozidlá a ich súčasti, lietadlá a ich 
súčasti, bicykle a ich súčasti. 
17 - Gumový technický tovar, gumové plášte, 
gumové duše, gumové obruče na kolesá. 
25 - Akékoľvek druhy obuvi a pančúch. 
26 - Drobný tovar súvisiaci s výrobou a predajom 
obuvi. 
27 - Gumové podlahy. 

(540) Mas 
(732) INDUSTRY INNOVATION a.s., Na poříčí 1071/17, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 119049 
(151) 9.1.1948 
(156) 9.1.2018 
(180) 9.1.2028 
(210) 9264 
(220) 9.1.1948 

 7 (511) 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 21, 26 
(511) 6 - Zámky všetkých druhov, hlavne zámky visa-

cie, dverové, závorové, dózické, rozvodové, my-
šakové, západové, záchodové, zapustené, špaleto-
vé, kufrové, skriňové, nábytkové, rázvorové, pre 
vozidlá, automobily, motocykle a bicykle, spojo-
vacie a poistné zámky, ťažké, strojové, panciero-
vé, pokladničné a priemyselné zámky, univerzálne  
 

 

 a automatické zámky, zámky na aktovky, peňa-
ženky, tašky a kabelky, zámočnícky tovar všet-
kých druhov, hlavne súčiastky a armatúry zámkov, 
zámkové kľúče všetkých druhov, poistné kľúčové 
vložky, zámkové poistky, zatváracie a uzatváracie 
zariadenia, zatvárače, zatvárače dvier, automatické 
zatvárače, západky, zásuvky, zástrčky, závorky, 
perovacie samozatvárače, samočinné zástrčky, ru-
koväti, kľučky, závesy, zámkové kovania, ume-
lecké zámočnícke výrobky a kovania, poistné re-
tiazky, univerzálne kľúče, stavače dverí, otvárače, 
ventilové otvárače, automatické stavače dverí, štít-
ky, želiezka, klinčeky, reťaze, západky a jazýčky 
na okná, pružiny, háky, skrutky, matice, železiar-
sky liatinový, kovový a plechový tovar všetkých 
druhov, hlavne dverové, okenné, stavebné, nábyt-
kové a vozidlové kovania, plechy, pásková oceľ, 
pružinová oceľ, perá, pásky, nity, pliešky, krúžky, 
závity, skoby, sklapky, závesy, liatinové ružice, 
odliatky z liatiny, rúry, vrchnáky, obrtlíky, zápin-
ky, rázvory, retiazky, guľôčky, drôt, drôtený tovar, 
zástrčky, spojky, tesnidlá, utesnenia, kliny, kolie-
ska, ozubené kolieska, zvinovacie rolety, závesy, 
formy. 
7 - Stroje, prístroje, strojové zariadenia a strojčeky, 
zdvíhacie a stavacie náradie, zvieračky, priemy-
selné strojčeky, oblúky, podstavce, ramená, rozpe-
ry, vložky, kĺby, kladky, tyče, čapy, ventily, posú-
vače, nárazníky, upínadlá, nastavovače, poistky, 
regulátory, cylindre, články, kotúče, páky, piesty, 
kužele, hriadele, guľôčkové ložiská. 
8 - Nástroje, náčinie a náradie, hlavne vidlice, vŕ-
tače, dlabáky, ťahadlá, kutáče, zdviháky, zveráky, 
stavidlá, nožnice, kliešte, rašple, pilníky, frézy, pí-
ly, kruže, kladivá, kosy, kosáky, sekery, vidly, mo-
tyky, lopaty, nožiarsky tovar, spojovacie nožnice, 
nožnice okenné, kľúče. 
9 - Regulátory, váhy, žehličky. 
11 - Vyhrievacie, vykurovacie a variace zariadenia 
a telesá, variče, kachle, úsporné a stálovyžarujúce 
kachle a ich súčasti, komíny, platničky, platne, 
sporáky, rúry, pekáče, ohrievače, vane. 
16 - Skrinky, puzdrá, kancelárske potreby a nára-
die, kancelárske strojčeky. 
19 - Dlahy, rohovníky, podpery, stĺpiky, dvere, dvier-
ka. 
20 - Vešiaky. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a náradie, smal-
tovaný tovar, domáce a kuchynské strojčeky. 
26 - Ihlársky tovar, gombíky. 

(540) 

  
 

(732) BRANO, a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí, CZ; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
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(111) 120093 
(151) 28.12.1938 
(156) 28.12.2018 
(180) 28.12.2028 
(210) 16902 
(220) 28.12.1938 

 7 (511) 1, 3, 7, 10, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 28 
(510) Guma, balata, gutaperča, azbest alebo iné náhrad-

ky alebo hmoty im podobné i umelo vyrobené,  
z týchto materiálov zhotovené tovary a polotovary 
samotné alebo spojené s inými hmotami, zvlášť 
potrebné pre automobily, motocykle, bicykle, iné 
vozidlá a lietadlá všetkých druhov, zvlášť pneuma-
tiky (plášte, duše a vložky s príslušenstvom), 
vzduchokomorové obruče všetkých druhov, plno-
gumové obruče, opravárenský vulkanizačný mate-
riál, opravárenský materiál velo (rýchloopraváren-
ské záplaty, ventilové záplaty a škatuľky na rých-
loopravu), rýchloopravárenská doska, gumové le-
pidlo, poťahy volantov, držiaky motorových a bi-
cyklových kolies, duše do bicyklových kolies  
z machovitej gumy, húkačky, ventilová hadička, 
tesnenie karosérií z machovitej gumy, špongie na 
umývanie áut, gumové čalúnenie áut, sedadlá na 
motocykle a bicykle, potreby pre obuvníkov, gu-
mové podpätky a podrážky, gumový cement, dos-
ky na podrážky a podpätky, vložky do topánok, 
snehovky, prezuvky a čižmy, rôzna obuv, banské, 
hutnícke, priemyselné a poľnohospodárske potre-
by ako gumové a balatové remene, metacie, resp. 
vrhacie pásy do baní, gumové stierače na trans-
portné pásy, materiál na opravu dopravných pásov 
a hnacích remeňov ako nezvulkanizované gumové 
dosky, gumový roztok, gumový tmel a gumovaná 
remeňová látka, syntetické pásy do tovární na 
margarín, resp. pásy na dopravu potravín všeobec-
ne, pásy s vlnitým profilom na spracovanie ľanu, 
hadicové pásy, gumové postroje na ťažné zvieratá, 
fľaškové cumlíky pre teľatá, pásky na vinič, tech-
nický tovar, najmä lisované dosky, hadice, tesnia-
ce materiály, rôzne tvarové výrobky, poťahy val-
cov, vodné hadice, hadice na stlačený vzduch, 
ventily, tlmiče chvenia a pružné ložiská, povlaky  
z tvrdej a mäkkej gumy, technické rukavice a prs-
tníky, praková guma, leštiace kotúče, rôzne krúž-
ky, výrobky zhotovené zo syntetických surovín  
a vzdorujúce olejom a teplu, akékoľvek zdravot-
nícke a kozmetické výrobky, pomôcky pre zub-
ných lekárov, zahrievacie fľaše, prezervatívy a iné 
ochranné pomôcky, hruškovité a iné striekačky, 
špongie, celogumové dosky vulkanizované aj ne-
vulkanizované, gumové nadstavce palíc a bariel, 
operačné rukavice a topánky, trecie rukavice, pásy 
a špongie s gumovými kefkami, plienky, vaky na 
ľad, zavlažovače a ich súčasti, zavlažovacie hadi-
ce, vankúše pod chorých, posteľné látky, prstníky, 
vysávače mlieka, respirátory z hubovitej gumy, re-
cipienty, podložky z pórovitej gumy na operačné 
stoly, vaky na kyslík, zubné kefky, zubné doštič-
ky, zubný kaučuk, gutaperča, hličské potreby, go-
liere, dúchadlá, lopty k rozprašovačom, potreby 
pre domácnosť, obrusy, kefy, rukavice, kľačadlá, 
umývadlá, tesnenia na okná z machovitej gumy, 
gumové podlahy, gumové obloženia na schody, 
gumové tapety, gumové behúne, gumové článko-
vité a iné rohože, podložky, predložky, vankúše 
všetkých druhov, pasta na čistenie gumového ob-
loženia, pneumatické gumové držiaky, hračky,  
 

 športové, vodné a kúpacie výrobky, najmä lopty, 
tenisové lopty, tenisové krúžky, stolnotenisové 
dosky, rôzne gumové figúrky, duše do futbalových 
lôpt, duše do hracích lôpt, plavecké čapice, pla-
vecké topánky a páky, plávacie kruhy a plávacie 
figuríny, vložky do leteckých ochranných okulia-
rov, matrace, potreby pre rôzne remeslá, valčeky  
z machovitej a hubovitej gumy na maliarske po-
treby, nekonečné pásy a kotúče z hubovitej gumy 
pre keramický priemysel, stieracia guma, školské 
špongie a utierky, navlhčovače známok, misky  
k nim a kancelárske potreby okrem plniacich pier, 
krejónov, prístrojčekov na plnenie pier, galantér-
nych výrobkov, najmä klince, rôzne nafukovacie 
vankúše, aktovky, peňaženky, dáždnikové krúžky, 
konfekčné výrobky, plášte, pláštenky, vesty, ba-
nícke obleky, obleky a plášte odolné proti kyseli-
nám, gumové látky všetkých druhov, zástery, det-
ské podbradníky, nohavičky, gumové nite, gombí-
ky, sponky, potné vložky, máčané výrobky z late-
xu alebo gumového roztoku, dosky všetkých dru-
hov, rôzne lepidlá, ochrana proti plynom a bojo-
vým látkam, plynové masky a ich súčasti, ochran-
né obleky, hlavne oblek, obuv a rukavice. Pryž, 
najmä pneumatiky (plášte a duše s príslušen-
stvom), vzduchokomorové obruče všetkých dru-
hov, plnopryžové obruče a dopravné pásy zo syn-
tetických surovín. 

(540) Matador 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

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

 
 

(111) 150021 
(151) 20.8.1937 
(156) 20.8.2017 
(180) 20.8.2027 
(210) 10279 
(220) 20.8.1937 

 7 (511) 6, 7, 8 
(511) 6 - Surové a čiastočne opracované obyčajné kovy, 

plech a plechové výrobky, pocínované výrobky, 
železiarsky tovar, zámočnícke a kováčske výrob-
ky, kovania, oceľový tovar, ploché valcované vý-
robky - oceľové plechy, pásy, pásky. 
7 - Čistiace filtre ochladzovacieho vzduchu (do mo-
torov), kryty (časti strojov), sitá (stroje alebo časti 
strojov), dopravníky, kalolisy, ovládacie mecha-
nizmy, ovládacie zariadenia hydraulické a pneuma-
tické, ozubené kolesá, prevodovky strojov, tvár-
niace stroje a skrine (časti strojov). 
8 - Nástroje, nožiarsky tovar. 

(540) 

  
 

(732) GO Steel Frýdek Místek a.s., Míru 3777, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek, CZ; 

(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 153146 
(151) 15.10.1957 
(156) 1.10.2017 
(180) 1.10.2027 
(210) 12707 
(220) 1.10.1957 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Elektronické stabilizátory, feroskopy, polaros-

kopy, stabilizované zdroje napätia, elektromery 
všetkých druhov, časové spínače, sadzbové spína-
če, súčtové hodiny, sekundometre, maxigrafy, sig-
nalizačné wattmetre, elektromotorčeky, transfor-
mátory, regulačné transformátory, rýchloreguláto-
ry, ochranné relé, signalizačné relé, kmitače, po-
mocné relé, skúšobné súpravy na skúšanie diš-
tančných ochrán, fázovače, transduktory, diaľkové 
meranie, synchronizátory, usmerňovače, tyratróny, 
ortuťové spínače, ortuťové magnetické riadiace re-
lé, elektronické regulátory otáčok, elektronické re-
gulátory teploty, elektronické regulátory pohonu, 
elektronické zariadenie na odporové bodové zvá-
ranie a náhradné diely všetkých uvedených prístro-
jov, elektronické riadiace a regulačné stavebnicové 
systémy, elektrické regulátory kúrenia, regulátory 
napätia, striedače, stýkače, meniče, bezkontaktné 
snímače, zariadenie na automatické riadenie obrá-
bacích strojov, prístroje na výpočtovú techniku, 
osciloskopy, časové relé. 

(540) 

  
 

(732) AquaTrade, s. r. o., Solivarská 1/A, 080 01 Prešov, 
SK; 

(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK; 
 
 

(111) 153395 
(151) 20.5.1958 
(156) 24.4.2018 
(180) 24.4.2028 
(210) 15885 
(220) 24.4.1958 

 7 (511) 8 
(511) 8 - Nožiarsky tovar. 

(540) NACET 
(732) Gillette U. K. Limited, The Heights, Brooklands, 

Weybridge, Surrey KT13 OXP, GB; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 153419 
(151) 30.6.1958 
(156) 4.6.2018 
(180) 4.6.2028 
(210) 16501 
(220) 4.6.1958 
 
 
 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Gramofónové platne, gramofóny a vôbec prí-

stroje na záznam zvuku i reprodukciu zvuku, mag-
netofónové pásky. 

(540) SUPRAPHON 
(732) SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 11299 Pra-

ha 1, CZ; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 153440 
(151) 31.7.1958 
(156) 24.4.2018 
(180) 24.4.2028 
(210) 15884 
(220) 24.4.1958 

 7 (511) 8 
(511) 8 - Holiace strojčeky, holiace žiletky. 
(540) 

  
 

(732) Gillette U. K. Limited, The Heights, Brooklands, 
Weybridge, Surrey KT13 OXP, GB; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 158181 
(151) 15.6.1968 
(156) 6.6.2018 
(180) 6.6.2028 
(210) 41785 
(220) 6.6.1968 

 7 (511) 34 
(511) 34 - Cigarety. 

(540) MARS 
(732) Imperial Tobacco Slovakia a. s., Mlynské Nivy 54, 

824 53 Bratislava, SK; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 158248 
(151) 11.7.1968 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 41934 
(220) 24.6.1968 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Mydlá, čistiace, pracie, leštiace a škvrny od-

straňujúce prostriedky, zjasňovacie a zmäkčovacie 
prostriedky na tkaniny. 

(540) LENOR 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 158249 
(151) 11.7.1968 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 41932 
(220) 24.6.1968 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Mydlo na osobné použitie. 

(540) SAFEGUARD 
(732) The Procter a Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, 301 East Sixth 
Street, Cincinnati, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 158255 
(151) 11.7.1968 
(156) 12.6.2018 
(180) 12.6.2028 
(210) 41846 
(220) 12.6.1968 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Obuv. 

(540) HUSH PUPPIES 
(732) Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland Drive, 

Rockford, Michigan 49351, US; 
 
 

(111) 158256 
(151) 12.7.1968 
(156) 20.6.2018 
(180) 20.6.2028 
(210) 41918 
(220) 20.6.1968 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Elektrické stroje a prístroje a ich súčasti. 
(540) 

  
 

(732) Mitsubishi Corporation, 3-1, Marunouchi 2-Cho-
me, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, JP; 

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

(111) 158257 
(151) 12.7.1968 
(156) 4.6.2018 
(180) 4.6.2028 
(210) 41778 
(220) 4.6.1968 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 
(540) 

  
 

(732) PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, 235 East 
42nd Street, New York, NY 10017, US; 

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

(111) 158275 
(151) 18.7.1968 
(156) 12.6.2018 
(180) 12.6.2028 
(210) 41861 
(220) 12.6.1968 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké 

účely, chemické výrobky určené pre fotografiu, po-
ľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, živice 
umelé, plastické hmoty v surovom stave (v prášku, 
v pastách alebo v tekutom stave), pôdne hnojivá prí-
rodné a umelé, hasiace prostriedky, prostriedky na 
kalenie a zváranie, chemické prostriedky na konzer-
vovanie potravín, triesloviny, priemyselné spájadlá. 

(540) VARSOL 
(732) Exxon Mobil Corporation, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Coli-
nas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US; 

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

(111) 158290 
(151) 25.7.1968 
(156) 20.6.2018 
(180) 20.6.2028 
(210) 41917 
(220) 20.6.1968 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Elektrické stroje a prístroje a ich súčasti. 

(540) MITSUBISHI 
(732) Mitsubishi Corporation, 3-1, Marunouchi 2-Cho-

me, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 158293 
(151) 24.7.1968 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 41928 
(220) 24.6.1968 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Vlasové umývacie prostriedky. 

(540) HEAD & SHOULDERS 
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, Ohio, 
US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 158347 
(151) 28.8.1968 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 41927 
(220) 24.6.1968 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Prostriedky na čistenie zubov. 

(540) CREST 
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, Ohio, 
US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 158352 
(151) 28.8.1968 
(156) 12.6.2018 
(180) 12.6.2028 
(210) 41852 
(220) 12.6.1968 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké 

účely, chemické výrobky určené pre fotografiu, poľ-
nohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, živice 
umelé, plastické hmoty v surovom stave (v prášku,  
v pastách alebo v tekutom stave), pôdne hnojivá prí-
rodné a umelé, hasiace prostriedky, prostriedky na ka-
lenie a zváranie, chemické prostriedky na konzervo-
vanie potravín, triesloviny, priemyselné spájadlá. 

(540) ESCOREZ 
(732) Exxon Mobil Corporation, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Coli-
nas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US; 

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

(111) 158353 
(151) 28.8.1968 
(156) 12.6.2018 
(180) 12.6.2028 
(210) 41853 
(220) 12.6.1968 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké 

účely, chemické výrobky určené pre fotografiu, 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, živice 
umelé, plastické hmoty v surovom stave (v prášku,  
v pastách alebo v tekutom stave), pôdne hnojivá prí-
rodné a umelé, hasiace prostriedky, prostriedky na 
kalenie a zváranie, chemické prostriedky na kon-
zervovanie potravín, triesloviny, priemyselné spá-
jadlá. 

(540) ESSO 
(732) Exxon Mobil Corporation, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Coli-
nas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US; 

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

(111) 158545 
(151) 21.12.1968 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 41933 
(220) 24.6.1968 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Rozpustné čistiace, leštiace a pracie prostried-

ky. 

(540) CASCADE 
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, Ohio, 
US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 158549 
(151) 21.12.1968 
(156) 7.6.2018 
(180) 7.6.2028 
(210) 41802 
(220) 7.6.1968 

 7 (511) 4 
(511) 4 - Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje  

a tuky a éterické oleje), vosky používané v prie-
mysle, mazadlá, palivá a svietidlá. 

(540) BAYOL 
(732) Exxon Mobil Corporation, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Coli-
nas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US; 

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

(111) 158554 
(151) 21.12.1968 
(156) 12.6.2018 
(180) 12.6.2028 
(210) 41865 
(220) 12.6.1968 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké 

účely, chemické výrobky určené pre fotografiu, poľ-
nohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, živice 
umelé, plastické hmoty v surovom stave (v prášku, 
v pastách alebo v tekutom stave), pôdne hnojivá prí-
rodné a umelé, hasiace prostriedky, prostriedky na 
kalenie a zváranie, chemické prostriedky na konzer-
vovanie potravín, triesloviny, priemyselné spájadlá. 

(540) SOLVESSO 
(732) Exxon Mobil Corporation, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Coli-
nas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US; 

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

(111) 158556 
(151) 21.12.1968 
(156) 12.6.2018 
(180) 12.6.2028 
(210) 41870 
(220) 12.6.1968 

 7 (511) 17 
(511) 17 - Gutaperča, guma, balata a náhradky týchto hmôt, 

výrobky z týchto hmôt, pokiaľ nie sú obsiahnuté v 
iných triedach, polotovary z plastických hmôt (fó-
lie, dosky, tyče), tesniace hmoty, upchávky a izo-
lácie (tepelné, elektrické alebo zvukové), azbest, 
sľuda a výrobky z azbestu a sľudy, hadice (s vý-
nimkou kovových). 

(540) VISTALON 
(732) Exxon Mobil Corporation, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Coli-
nas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 158788 
(151) 21.3.1969 
(156) 24.4.2018 
(180) 24.4.2028 
(210) 41653 
(220) 24.4.1968 

 7 (511) 1, 4, 5, 19 
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké úče-

ly, chemické výrobky pre fotografiu, poľnohospo-
dárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; živice umelé, 
plastické hmoty v surovom stave (v prášku, teku-
tom stave alebo v pastách); pôdne hnojivá prírod-
né a umelé; hasiace prostriedky; prostriedky na ka-
lenie a zváranie; chemické prostriedky na konzer-
vovanie potravín; triesloviny; priemyselné spájad-
lá, tuky a oleje, mazadlá, prostriedky na viazanie 
prachu, palivá, čierne a hnedé uhlie, palivové dre-
vo, oleje, pohonné látky, prostriedky na svietenie, 
sviečky, sviece, nočné lampičky a knôty, výrobky 
farmaceutické, zverolekárske, zdravotnícke, vý-
robky dietetické pre deti a chorých, náplasti, obvä-
zový materiál, hmoty určené na plombovanie zu-
bov, dezinfekčné prostriedky; prostriedky na niče-
nie rastinných a živočíšnych škodcov, antiparazit-
né látky, stavebný materiál vrátane polorozpraco-
vaného reziva (trámy, dosky, drevené panely, pre-
glejka, sklenené tehly a dlaždice a pod.), prírodný 
umelý a kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk, 
kameninové a cementové rúry, stavebný materiál 
na stavbu ciest, asfalt, smola, živec, prenosné do-
my, kamenné pomníky, kozuby. 

(540) CHEVRON 
(732) Chevron Intellectual Property LLC, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 6001 Bol-
linger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 
US; 

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

(111) 158874 
(151) 7.5.1969 
(156) 7.6.2018 
(180) 7.6.2028 
(210) 41812 
(220) 7.6.1968 

 7 (511) 4 
(511) 4 - Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje  

a tuky a éterické oleje), vosky používané v prie-
mysle, mazadlá, palivá a svietidlá. 

(540) TERESSO 
(732) Exxon Mobil Corporation, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Coli-
nas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US; 

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

(111) 158924 
(151) 15.5.1969 
(156) 11.10.2018 
(180) 11.10.2028 
(210) 42399 
(220) 11.10.1968 

 7 (511) 19 
(511) 19 - Stavebná lepenka, najmä vláknitá lepenka, 

izolačná lepenka, zložená lepenka, tvrdá lepenka 
a syntetické alebo umelé stavebné drevo na rôzne 
stavebné účely. 

 

(540) 

  
 

(732) Masonite Corporation, spoločnosť podľa zákonov 
štátu Delaware, One North Dale Mabry Highway, 
Tampa, Florida 33609, US; 

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

 
 

(111) 158972 
(151) 9.6.1969 
(156) 24.6.2018 
(180) 24.6.2028 
(210) 41925 
(220) 24.6.1968 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Toaletné a kúpeľové mydlá. 

(540) CAMAY 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 159664 
(151) 8.4.1970 
(156) 7.1.2019 
(180) 7.1.2029 
(210) 42638 
(220) 7.1.1969 

 7 (511) 9, 10 
(510) Spínače, najmä mikrospínače, spínače tlačidlové, 

tlakové, tepelné, magnetické, fotoelektrické, spí-
nače otvárajúce a zatvárajúce okruh pri priblížení 
predmetu, statické spínače, spínače na vodováhu, 
relé, najmä relé magnetické, fotoelektrické, static-
ké, termálne a na kontrolnú vodováhu, relé och-
ranné a uzemňovacie, nadprúdové, relé indukčné-
ho typu, relé elektrónkové na meracie prístroje, ča-
somerače, najmä časované relé, tepelne pôsobiace 
časované relé, meradlá, najmä elektrónkové mera-
če, elektrónkové počítače, kontrolné prístroje na 
dopravu, najmä kontrolné prístroje na elevátory  
a transportéry, kontrolné prístroje a nástroje na 
pouličnú prevádzku, elektronické inšpekčné stroje, 
najmä na textílie, papier alebo iné plošné výrobky, 
predajné automaty, automaty na lístky, potravu, 
pohonné látky a iné výrobky, meniče bankoviek  
a mincí, kontrolné pokladnice, počítacie stroje, 
kalkulačné stroje, najmä elektronické počítacie 
stroje, kohútiky s automatickou reguláciou dodáv-
ky vody, lístkové automatické vstupné zariadenie. 
Elektrokardiografy, fonokardiografy, elektroence-
falografy, elektromyografy, elektrostamografy, elek-
tromanometre, nadzvukové diagnostické prístroje, 
terapeutické prístroje s rádioaktívnou látkou, naj-
mä na vyšetrovanie čuchových dráh, pneutacho-
grafy, galvanické povrchové reflexometre a termo-
elektrické terapeutické prístroje. 
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(540) OMRON 
(732) Omron Corporation, 801, Minamifudodo-cho, Ho-

rikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-ku, Kyo-
to 600-8530, JP; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 163678 
(151) 22.5.1978 
(156) 25.11.2017 
(180) 25.11.2027 
(210) 50349 
(220) 25.11.1977 

 7 (511) 6, 9, 11 
(510) Spojky vykurovacie, pružné, koľajnicové. Ističe 

všetkých druhov, relé, stýkače s príslušenstvom, 
pružné poistky, náhradné diely, drobné ističe, veľ-
ké ističe, vačkové spínače a ovládače, tlakové spí-
nače, plavákové spínače, koncové spínače, ističe 
kataraktové, nadprúdové kataraktové relé. Vodáren-
ské komplety. 

(540) 

  
 

(732) OEZ, s. r. o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 163756 
(151) 9.8.1978 
(156) 24.5.2018 
(180) 24.5.2028 
(210) 50630 
(220) 24.5.1978 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Služby týkajúce sa cestovných šekov. 

(540) VISA 
(732) Visa International Service Association, 900 Met-

ro Center Boulevard, Foster City, California, US; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 163866 
(151) 18.10.1978 
(156) 21.9.2018 
(180) 21.9.2028 
(210) 50783 
(220) 21.9.1978 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Polyvinylacetáty v disperznej, roztokovej, 

blokovej a perličkovej forme. 

(540) DUVILAX 
(732) Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 163976 
(151) 21.2.1979 
(156) 6.6.2018 
(180) 6.6.2028 
(210) 50647 
(220) 6.6.1978 

 7 (511) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 
(510) Prístroje regulácie paliva leteckých hnacích jed-

notiek, najmä čerpadlá paliva, rozdeľovače pali-
va, škrtiace ventily, barometrické regulátory, vstre-
kovacie čerpadlá nízkotlakové a vysokotlakové, 
ďalej prístroje palivových alebo olejových, prí-
padne vzduchových inštalácií lietadiel, vždy ako 
súčiastky strojov, najmä čističe, elektromagnetické 
ventily, servoventily, batériové ventily, odpadové 
ventile, uzávery nádrží, kohúty, protiprašné čističe, 
plavákové ventile, plniace hrdlá, tlmiče manomet-
rov, ďalej zubové hydrogenerátory na použitie  
v leteckej technike, multiplikátorové zariadenia 
pre bane, zavlažovacie ihly, mobilné hydraulické 
zdviháky, hydraulické kliny na stínanie stromov. 
Ručné mobilné hydraulické zdviháky a hydraulic-
ké kliny na stínanie stromov. Elektromagnetické 
ventily, servoventily, tlmiče manometrov. Zubové 
hydrogenerátory na ovládanie zubolekárskych kre-
siel. Čističe vzduchu, protiprašné čističe, ventily, 
uzávery nádrží, kohúty, zubové hydrogenerátory 
na naftové kúrenie. Zámky pilotových kabín lieta-
diel, závitovkové vzpery stabilizátorov, zubové 
hydrogenerátory servozariadení nákladných auto-
mobilov, autobusov a špeciálnych vozidiel, zubo-
vé hydrogenerátory servozariadení traktorov, zu-
bové hydrogenerátory ako zdroj tlakovej energie 
traktorov, vysokozdvižných vozíkov, nakladačov  
a špeciálnych stavebných strojov, okruhu sklápa-
nia nákladných automobilov, nádrže oleja s čisti-
čom na servozariadenia, redukčné ventily tlaku 
oleja v traktore, hydraulické servozariadenia s voľ-
ným valcom pre nákladné automobily, autobusy  
a špeciálne vozidlá, zubové hydromotory na po-
užitie v cestných vozidlách, poľnohospodárskych, 
stavebných a zemných strojoch, uzávery nádrží, 
mobilné hydraulické zdviháky. Hadice vysokotla-
kové. 

(540) 

  
 

(732) JIHOSTROJ a. s., Budějovická 148, 382 32 Ve-
lešín, CZ; 

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

 
 

(111) 164011 
(151) 13.3.1979 
(156) 10.5.2018 
(180) 10.5.2028 
(210) 50606 
(220) 10.5.1978 

 7 (511) 9 
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(511) 9 - Hovoriace zariadenie, prístroje na záznam a re-
produkciu zvuku, prístroje na magnetický záznam 
a reprodukciu, magnetofóny, magnetofónové šasi, 
slúchadlá na hlavu, vymazávače pások, adaptéry 
cievok, jednotky na umelý dozvuk, zvukové zosil-
ňovače, prijímače, jednotky na potláčanie šumu, 
magnetofóny na obrazový záznam, kamery na ob-
razový záznam mikrofóny, demagnetizačné prí-
stroje na hlavice, cievky na pásky, zvukové mixé-
ry, reproduktory, ladiace ústrojenstvá, prístroje na 
prehrávanie záznamu, magnetické pásky ako aj sú-
časti všetkých uvedených výrobkov. 

(540) 

  
 

(732) TEAC CORPORATION, Musashino-shi, Tokyo, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 164408 
(151) 15.5.1980 
(156) 13.4.2018 
(180) 13.4.2028 
(210) 50570 
(220) 13.4.1978 

 7 (511) 7, 9, 12, 37, 42 
(510) Filtre na dieselové palivo, vstrekovače paliva a pa-

livové vstrekovacie dýzy do motorov s vnútorným 
spaľovaním, hydraulické, mechanické a pneuma-
tické regulátory združené s pumpami na vstreko-
vanie paliva, samotné pumpy na vstrekovanie pa-
liva, napájacie pumpy, usadzovače a aglomeračné 
zariadenie na vstavanie do palivových systémov 
motorov s vnútorným spaľovaním, turbonabíjače, 
štartéry stacionárnych motorov s vnútorným spa-
ľovaním, elektrické motory, dynamá a alternátory, 
elektrické zariadenia na uľahčenie štartovania mo-
tora s vnútorným spaľovaním a časti všetkého 
uvedeného tovaru, spínače a rozvodné dosky a pa-
lubné dosky, solenoidy, solenoidové ovládateľné 
spínače, magnetické spínače, solenoidové záklop-
ky na použitie v pneumatických obvodoch, regulá-
tory napätia všetkých typov pre dynamoelektrické 
stroje, ochranné prístroje proti preťaženiu, konven-
tory na jednosmerné a striedavé napätie, elektricky 
ovládateľné dverové prevody a časti všetkého 
uvedeného tovaru, štartéry motorov s vnútorným 
spaľovaním, automatické radenie rýchlosti vozi-
diel, prístroje na ukazovanie smeru, strierače skiel, 
elektrické motory zahrnuté v tejto triede, elektric-
ké zariadenia na uľahčenie štartu motora s vnútor-
ným spaľovaním a časti všetkého uvedeného tova-
ru. Konštrukčné a opravárenské služby. Poraden-
ské služby a inžiniering. 

(540) CAV 
(732) Delphi International Operations Luxembourg S.à.r.l., 

Avenue de Luxembourg, 4940 Bascharage, LU; 
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 164409 
(151) 15.5.1980 
(156) 13.4.2018 
(180) 13.4.2028 
(210) 50571 
(220) 13.4.1978 

 7 (511) 7, 9, 12, 37, 42 
(510) Filtre na dieselové palivo, vstrekovače paliva a pa-

livové vstrekovacie dýzy do motorov s vnútorným 
spaľovaním, hydraulické, mechanické a pneuma-
tické regulátory združené s pumpami na vstreko-
vanie paliva, samotné pumpy na vstrekovanie pa-
liva, napájacie pumpy, usadzovače a aglomeračné 
zariadenie na vstavanie do palivových systémov 
motorov s vnútorným spaľovaním, turbonabíjače, 
štartéry stacionárnych motorov s vnútorným spa-
ľovaním, elektrické motory, dynamá a alternátory, 
elektrické zariadenia na uľahčenie štartovania mo-
tora s vnútorným spaľovaním a časti všetkého 
uvedeného tovaru, spínače a rozvodné dosky a pa-
lubné dosky, solenoidy, solenoidové ovládateľné 
spínače, magnetické spínače, solenoidové záklop-
ky na použitie v pneumatických obvodoch, regulá-
tory napätia všetkých typov pre dynamoelektrické 
stroje, ochranné prístroje proti preťaženiu, konven-
tory na jednosmerné a striedavé napätie, elektricky 
ovládateľné dverové prevody a časti všetkého 
uvedeného tovaru, štartéry motorov s vnútorným 
spaľovaním, automatické radenie rýchlosti vozi-
diel, prístroje na ukazovanie smeru, strierače skiel, 
elektrické motory zahrnuté v tejto triede, elektric-
ké zariadenia na uľahčenie štartu motora s vnútor-
ným spaľovaním a časti všetkého uvedeného tova-
ru. Konštrukčné a opravárenské služby. Poraden-
ské služby a inžiniering. 

(540) 

  
 

(732) Delphi International Operations Luxembourg S.à.r.l., 
Avenue de Luxembourg, 4940 Bascharage, LU; 

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

(111) 164552 
(151) 11.10.1980 
(156) 7.9.2018 
(180) 7.9.2028 
(210) 50768 
(220) 7.9.1978 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Odevy a ich súčasti. 
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(540) 

  
 

(732) Levi Strauss & Co., spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, Levi's Plaza, 1155 Batte-
ry Street, San Francisco, California 94111, US; 

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

 
 

(111) 164959 
(151) 14.10.1981 
(156) 7.9.2018 
(180) 7.9.2028 
(210) 50769 
(220) 7.9.1978 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Odevy a ich súčasti. 
(540) 

  
 

(732) Levi Strauss & Co., spoločnosť zriadená podľa zá-
konov štátu Delaware, Levi's Plaza, 1155 Battery 
Street, San Francisco, California 94111, US; 

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

 
 

(111) 167005 
(151) 4.8.1988 
(156) 18.4.2018 
(180) 18.4.2028 
(210) 55633 
(220) 18.4.1988 

 7 (511) 13 
(511) 13 - Výbušniny. 

(540) EMSIT 
(732) Explosia a. s., 532 17 Pardubice - Semtín, CZ; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167039 
(151) 15.9.1988 
(156) 2.5.2018 
(180) 2.5.2028 
(210) 55656 
(220) 2.5.1988 

 7 (511) 1, 2, 3 
(510) Chemické pomocné prípravky na zošľachťovanie 

textilných výrobkov. 
 
 
 

(540) TECHAZIL 
(732) VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r. o., Rybníky 954, 

011 68 Žilina, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 167366 
(151) 24.8.1989 
(156) 30.5.2018 
(180) 30.5.2028 
(210) 55703 
(220) 30.5.1988 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-

votnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; 
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na 
plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezin-
fekčné prostriedky; prostriedky na ničenie rastlin-
ných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky. 

(540) DIFLUCAN 
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167524 
(151) 16.1.1990 
(156) 3.3.2018 
(180) 3.3.2028 
(210) 55552 
(220) 3.3.1988 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Herbicídy. 

(540) EXPRESS 
(732) E. I. du Pont de Nemours & Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1007 Mar-
ket Street, Wilmington, Delaware 19898, US; 

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

(111) 167525 
(151) 16.1.1990 
(156) 27.4.2018 
(180) 27.4.2028 
(210) 55650 
(220) 27.4.1988 

 7 (511) 18 
(511) 18 - Tašky, kabelky, kabely, kufre, náprsné tašky, 

aktovky, puzdrá na navštívenky, puzdrá na kľúče, 
dáždniky a slnečníky. 

(540) REEBOK 
(732) REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 4th Floor, 

11-12 Pall Mall, London SW1Y 5LU, GB; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167605 
(151) 12.3.1990 
(156) 20.12.2018 
(180) 20.12.2028 
(210) 56016 
(220) 20.12.1988 

 7 (511) 12 
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(511) 12 - Osobné automobily, pretekárske automobily, 
nákladné automobily a traktory. 

(540) 

  
 

(732) KIA MOTORS CORPORATION, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, KR; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 183074 
(151) 10.12.1998 
(156) 14.4.2018 
(180) 14.4.2028 
(210) 921-98 
(220) 14.4.1998 
(442) 9.9.1998 
(450) 12.3.1999 

 7 (511) 9, 14, 35, 37 
(511) 9 - Elektročasomerné prístroje a zariadenia, do-

chádzkové hodiny, hodinové ústredne, signálne 
hodiny, hodiny na meranie pracovného výkonu. 
14 - Podružné hodiny, autonómne hodiny, trans-
parentné hodiny, reklamné hodiny. 
35 - Sprostredkovanie obchodu. 
37 - Servis elektrických zariadení do 1000 V, ser-
vis dochádzkových a informačných systémov, 
sprostredkovanie uvedených servisných služieb. 

(540) 

  
 

(732) ELEKTROČAS s.r.o., Hlavná 48, 900 27 Berno-
lákovo, SK; 

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

(111) 184579 
(151) 12.3.1999 
(156) 17.7.2018 
(180) 17.7.2028 
(210) 1920-98 
(220) 17.7.1998 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Dámske a dievčenské odevy, pánske odevy. 
(540) 

  
 

(732) MAKYTA, a. s., Ul. 1. mája 882/46, 020 25 Púchov, 
SK; 

(740) Vidoman Marián, Ing., Púchov, SK; 
 
 
 
 

(111) 187457 
(151) 19.10.1999 
(156) 28.5.2017 
(180) 28.5.2027 
(210) 1474-97 
(220) 28.5.1997 
(442) 12.7.1999 
(450) 18.1.2000 

 7 (511) 6, 19, 20, 37, 40 
(511) 6 - Dvere kovové, posuvné kovové dvere, kovo-

vé vodiace koľajnice posuvných dverí, kovové 
predeľovacie priečky, kovové časti zasklievacích 
systémov pevných a posuvných dverí, kovové rá-
my, dverové rámy a zárubne z kovu. 
19 - Dvere, posuvné dvere, predeľovacie priečky 
(s výnimkou kovových); dverové rámy (s výnim-
kou kovových); tabuľové sklo. 
20 - Šatníky drevo-kov, pevne zabudované skrine 
a skriňové zostavy drevo-kov-sklo ako nábytok. 
37 - Montážne a inštalačné služby; opravy a údržba. 
40 - Spracovanie a úprava materiálu. 

(540) 

  
 

(732) Madleňáková Katarína, Mgr., Pod Rovnicami 28, 
841 04 Bratislava, SK; 

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

(111) 189052 
(151) 20.1.2000 
(156) 7.11.2017 
(180) 7.11.2027 
(210) 3287-97 
(220) 7.11.1997 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 6, 19, 20, 37, 40 
(511) 6 - Dvere, posuvné dvere, vodiace koľajnice po-

suvných dverí, predeľovacie priečky, kovové časti 
zasklievacích systémov pevných a posuvných dve-
rí, kovové rámy, dverové rámy a zárubne z kovu 
(všetko kovové). 
19 - Dvere, posuvné dvere, predeľovacie priečky, 
dverové rámy (všetko nekovové). 
20 - Šatníky drevo-kov, pevne zabudované skrine 
a skriňové zostavy, skrine a skriňové zostavy dre-
vo-kov-sklo, sklá. 
37 - Montážne a inštalačné služby; opravy a údrž-
ba. 
40 - Spracovanie a úprava materiálu. 

(540) ROLDOR 
(732) Madleňáková Katarína, Mgr., Pod Rovnicami 28, 

841 04 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 189636 
(151) 22.2.2000 
(156) 6.4.2018 
(180) 6.4.2028 
(210) 846-98 
(220) 6.4.1998 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 11, 35, 42 
(511) 11 - Zariadenia a stroje na čistenie a úpravu vody. 

35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu. 
42 - Inžinierske a projektové práce, konzultačné 
a poradenské služby v oblasti ochrany životného 
prostredia. 

(540) BIOCOMPACT 
(732) BIOCOMPACT, s.r.o., Na piesku 6, 821 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 189637 
(151) 22.2.2000 
(156) 6.4.2018 
(180) 6.4.2028 
(210) 847-98 
(220) 6.4.1998 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 11, 35, 42 
(511) 11 - Zariadenia a stroje na čistenie a úpravu vody. 

35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu. 
42 - Inžinierske a projektové práce, konzultačné 
a poradenské služby v oblasti ochrany životného 
prostredia. 

(540) 

  
(732) BIOCOMPACT, s.r.o., Na piesku 6, 821 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 190023 
(151) 20.3.2000 
(156) 8.4.2018 
(180) 8.4.2028 
(210) 884-98 
(220) 8.4.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 25, 28, 30, 32 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na 
vianočný stromček. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, me-
lasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, hor-
čica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; 
ľad. 
 

32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) ŠMOLKO 
(732) STUDIO PEYO S.A., 36, chemin Frank-Thomas, 

1208 Genéve, CH; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190024 
(151) 20.3.2000 
(156) 8.4.2018 
(180) 8.4.2028 
(210) 885-98 
(220) 8.4.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 25, 28, 30, 32 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na 
vianočný stromček. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, me-
lasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, hor-
čica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; 
ľad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho-
lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; siru-
py a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, čierna 
(732) STUDIO PEYO S.A., 36, chemin Frank-Thomas, 

1208 Genéve, CH; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190029 
(151) 20.3.2000 
(156) 20.4.2018 
(180) 20.4.2028 
(210) 1008-98 
(220) 20.4.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na le-
kárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obvä-
zový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zub-
né vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ni-
čenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 
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(540) ACTONEL 
(732) Warner Chilcott Company, LLC., Union Street 

KM 1.1, Fajardo, 00738, PR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 190035 
(151) 20.3.2000 
(156) 24.4.2018 
(180) 24.4.2028 
(210) 1031-98 
(220) 24.4.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 10 
(511) 10 - Lekárske a chirurgické prístroje a nástroje. 

(540) SARNS 
(732) TERUMO CARDIOVASCULAR SYSTEMS COR-

PORATION, 6200 Jackson Road, Ann Arbor, Mi-
chigan 48103, US; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 190045 
(151) 20.3.2000 
(156) 27.5.2018 
(180) 27.5.2028 
(210) 1366-98 
(220) 27.5.1998 
(442) 10.12.1999 
(450) 12.6.2000 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Cereálne prípravky na humánnu spotrebu. 

(540) MINIBIX 
(732) WEETABIX LIMITED, Weetabix Mills, Burton 

Latimer, Kettering, Northants NN15 5JR, GB; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 190211 
(151) 26.4.2000 
(156) 2.2.2018 
(180) 2.2.2028 
(210) 250-98 
(220) 2.2.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové 

náhradky; múka a výrobky z obilia; chlieb, biskvi-
ty, keksy, sušienky, koláče, múčniky, torty, záku-
sky, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, 
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, 
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; kore-
nie a koreniny; ľad; kakao, výrobky z kakaa, naj-
mä zahustené kakao do nápojov, čokoládové kré-
my; polevy, najmä čokoládové polevy, čokoláda, 
pralinky, bonbóny, ozdoby na vianočný stromček 
vyrobené z čokolády, kolekcie, čokoládové výrob-
ky plnené alkoholickými plnkami, cukrové výrob-
ky, cukrovinky a cukrárske výrobky, jemné peči-
vo, maslové pečivo, trvanlivé pečivo; žuvačky, 
žuvačky bez cukru, cukrovinky bez obsahu cukru. 

 
 

(540) 

  
 

(591) červená, hnedá, modrá, čierna, sivá, biela 
(732) FERRERO S. p. A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 

Alba, Cuneo, IT; 
 
 

(111) 190291 
(151) 26.4.2000 
(156) 18.3.2018 
(180) 18.3.2028 
(210) 686-98 
(220) 18.3.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekár-
ske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový 
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné 
vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ni-
čenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 

(540) 

  
(732) Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, Hein-

rich - Mack - Strasse 35, D-89257 Illertissen, DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190317 
(151) 26.4.2000 
(156) 20.3.2018 
(180) 20.3.2028 
(210) 720-98 
(220) 20.3.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 7, 8, 9 
(511) 7 - Ručné mechanické nástroje a náradie, nástroje 

ako časti strojov, stroje a obrábacie stroje zahrnuté 
do tr. 7, hydraulické stroje a zariadenia, upínacie 
zariadenia, čerpadlá, čerpadlá ako časti strojov  
a motorov a hnacích strojov, pumpy (stroje), kom-
presory, pneumatické kladivá, pneumatické trans-
portéry, voľnobežky s výnimkou voľnobežiek pre 
pozemné vozidlá, motory s výnimkou motorov pre 
pozemné vozidlá, regulátory (ako časti strojov), 
regulátory otáčok strojov a motorov a hnacích 
strojov, hydraulický a pneumatický riadiaci me- 
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 chanizmus pre stroje a motory a hnacie stroje, 
hydraulické a pneumatické uťahovacie stroje a ná-
radie, hydraulické a pneumatické skrutkovače, 
časti súčasti a príslušenstvo uvedeného. 
8 - Kľúče (ručné nástroje), kľúče (na matice) ako 
ručné nástroje, skrutkovače, rohatky so západkou 
(ručné nástroje). 
9 - Meradlá, meracie prístroje a pomôcky, elek-
trické meracie zariadenia, zariadenia na meranie 
tlaku. 

(540) HYTORC 
(732) UNEX CORPORATION, 333 Route 17 North, 

Mahwah, New Jersey 07430, US; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190376 
(151) 26.4.2000 
(156) 17.4.2018 
(180) 17.4.2028 
(210) 975-98 
(220) 17.4.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 32, 33, 42 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, mušty, ovocné šťavy, 

šumivé a sýtené nápoje. 
33 - Vína, destilované nápoje, alkoholické nápoje 
všetkých druhov s výnimkou piva. 
42 - Poradenská činnosť v oblasti vinohradníctva 
a vinárstva. 

(540) PAVELKA 
(732) Pavelka Milan, Ing., Cajlanská 126, 902 01 Pezi-

nok, SK; 
 
 

(111) 190405 
(151) 26.4.2000 
(156) 24.4.2018 
(180) 24.4.2028 
(210) 1062-98 
(220) 24.4.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, ovocné šťavy. 
(540) 

  
 

(732) McCarter a. s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190416 
(151) 26.4.2000 
(156) 27.4.2018 
(180) 27.4.2028 
(210) 1085-98 
(220) 27.4.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 
 

 7 (511) 10 
(511) 10 - Kondómy. 

(540) Kama Sutra 
(732) J.K. Ansell Private Limited, Plot No. G-35 & 36 

MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad, 431136, 
IN; 

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

 
 

(111) 190428 
(151) 26.4.2000 
(156) 27.5.2018 
(180) 27.5.2028 
(210) 1369-98 
(220) 27.5.1998 
(310) 130524 
(320) 27.2.1998 
(330) CZ 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 11, 20, 21, 27, 37, 42 
(511) 11 - Prístroje na osvetľovanie, vykurovanie, vý-

robu pary, na varenie, pečenie, grilovanie, ohrie-
vanie, prístroje chladiace, na sušenie, ventiláciu, 
elektrické hrnce, varné elektrické náradie, distri-
búciu vody a zdravotné zariadenia. 
20 - Nábytok, kuchynský nábytok a jeho jednot-
livé časti, kuchynské linky, nábytok kovový aj na 
kemping, matrace do postelí, podhlavníky, zrkad-
lá, rámy, výrobky z plastických hmôt neuvedené 
v iných triedach, výrobky z dreva, korku, tŕstia, 
vŕbového prútia z rohoviny, kostí, slonoviny, ko-
rytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, ná-
hradky všetkých týchto materiálov alebo náhrad-
ky z plastických hmôt zaradených v triede 20, 
detský nábytok, skrinky na klenoty nekovové, 
umelecké alebo ozdobné predmety z uvedených 
materiálov. 
21 - Náradie, výrobky a nádoby pre domácnosť 
alebo kuchyne, ručné náradie pre domácnosť ale-
bo kuchyne, nádoby z plastických alebo iných 
hmôt, ručné strojčeky na sekanie, mletie a liso-
vanie, hrebene, umývacie huby, kefy, čistiace 
prostriedky, plastové prestieranie, sklo, porcelán, 
keramika, majolika a výrobky z týchto materiá-
lov, fľaše, vázičky, poháre, nápojové fľaše, oba-
ly, riad, smaltovaný riad, domáce a kuchynské 
prístroje, náradie, predmety a nádoby, podnosy  
a podložky pod karafy, príbory nie z drahých ko-
vov, najmä stolové, kávové, čajové, na korenie  
a na vajíčka, elektrické zubné kefky. 
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné 
obklady podláh, tapety s výnimkou textilných. 
37 - Montáž interiérov, montáž nábytku, zostavo-
vanie nábytku. 
42 - Návrhy interiérov, poradenská činnosť byto-
vého architekta. 

(540) STOPKA 
(732) Stopka Jiří, U školky 1620, Roztoky u Prahy, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 190430 
(151) 26.4.2000 
(156) 28.5.2018 
(180) 28.5.2028 
(210) 1374-98 
(220) 28.5.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 8, 21, 37 
(511) 8 - Príbory a stolovacie náčinie. 

21 - Drobné kuchynské náradie a náčinie z nehr-
dzavejúcej ocele. 
37 - Opravy a servis príborov, stolovacieho a ku-
chynského náčinia. 

(540) SANDRIK 
(732) Berndorf Sandrik s.r.o., Bystrická 1571, 966 81 

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

 
 

(111) 190448 
(151) 26.4.2000 
(156) 29.5.2018 
(180) 29.5.2028 
(210) 1398-98 
(220) 29.5.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 7, 8, 9 
(511) 7 - Elektrické nástroje; príslušenstvo elektrických 

nástrojov; vzduchové kompresory; elektrické strie-
kacie pištole; otváracie zariadenia garážových 
dvier a ich príslušenstvo; kosačky na trávu a trak-
tory; príslušenstvo kosačiek na trávu a traktorov; 
elektrické dúchadlá; elektrické obrubovačky; stri-
hacie zariadenia na živé ploty a nožnice na živé 
ploty; kalové čerpadlá; generátory. 
8 - Ručné nástroje; rozstrekovače; striekacie pišto-
le; záhradné príslušenstvo; kypriče (kultivátory)  
a príslušenstvo; neelektrické zariadenia na ošetro-
vanie trávy a záhrady; neelektrické kotúčové vý-
robky. 
9 - Pásma na meranie; vysávače na suché aj mokré 
vysávanie; vysávače do obchodov a ich príslušen-
stvo; elektrické šnúry; batérie; zváračky; tlakové 
stroje na umývanie. 

(540) CRAFTSMAN 
(732) STANLEY BLACK & DECKER, INC., spoloč-

nosť zriadená podľa zákonov štátu Connecticut, 
1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 
06053, US; 

 
 

(111) 190459 
(151) 26.4.2000 
(156) 1.6.2018 
(180) 1.6.2028 
(210) 1416-98 
(220) 1.6.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 4 
(511) 4 - Oleje na odstránenie debnenia v stavebníctve, 

priemyselné oleje a tuky na ochranu a konzervo-
vanie muriva v stavebníctve, parafíny, separačné 
prípravky na báze vodnej emulzie a parafínov na 
odstraňovanie foriem od betónu. 

 

(540) SEPAREN 
(732) STACHEMA Bratislava a. s., Rovinka 411, 900 41 

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

 
 

(111) 190460 
(151) 26.4.2000 
(156) 1.6.2018 
(180) 1.6.2028 
(210) 1417-98 
(220) 1.6.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 19 
(511) 19 - Stavebné malty, sanačné hmoty. 

(540) REPARAL 
(732) STACHEMA Bratislava a. s., Rovinka 411, 900 41 

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

 
 

(111) 190461 
(151) 26.4.2000 
(156) 1.6.2018 
(180) 1.6.2028 
(210) 1418-98 
(220) 1.6.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Chemické látky na prevzdušňovanie betónu, 

konzervačné prípravky na konzervovanie betónu 
s výnimkou farieb a olejov, priemyselné chemi-
kálie, prípravky na báze vodných roztokov anor-
ganických solí a organických látok na urýchlenie 
tvrdnutia betónu, spojivá do betónu. 

(540) BETODUR 
(732) STACHEMA Bratislava a. s., Rovinka 411, 900 41 

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

 
 

(111) 190462 
(151) 26.4.2000 
(156) 1.6.2018 
(180) 1.6.2028 
(210) 1419-98 
(220) 1.6.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Chemické látky na prevzdušňovanie betónu, 

konzervačné prípravky na konzervovanie betónu 
s výnimkou farieb a olejov, spojivá do betónu, 
plastifikátory, priemyselné chemikálie, stekuco-
vače - prípravky na báze vodných roztokov solí 
kyselín, odpeňovača a konzervačných prostriedkov. 

(540) STACHEMENT 
(732) STACHEMA Bratislava a. s., Rovinka 411, 900 41 

Rovinka, SK; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 190464 
(151) 26.4.2000 
(156) 1.6.2018 
(180) 1.6.2028 
(210) 1421-98 
(220) 1.6.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 1, 4, 19, 37, 42 
(511) 1 - Chemické látky na prevzdušňovanie betónu, 

konzervačné prípravky na konzervovanie betónu 
s výnimkou farieb a olejov, plastifikátory a plas-
tifikačné prísady do betónu, priemyselné chemi-
kálie, prípravky na báze vodných roztokov anor-
ganických solí a organických látok na urýchlenie 
tvrdnutia betónu, spojivá do betónu, stekucovače 
- prípravky na báze vodných roztokov solí kyse-
lín, odpeňovača a konzervačných prostriedkov. 
4 - Konzervačné prípravky na báze oleja na kon-
zervovanie betónu a muriva s výnimkou farieb, 
oleje na odstránenie debnenia v stavebníctve, 
priemyselné oleje a tuky na ochranu a konzervo-
vanie muriva v stavebníctve, parafíny, separačné 
prípravky na báze vodnej emulzie a parafínov na 
odstraňovanie foriem od betónu. 
19 - Sanačné hmoty, stavebné malty. 
37 - Stavebné informácie, stavebníctvo. 
42 - Chemický výskum v stavebníctve, skúšky ma-
teriálov v stavebníctve, výskum a vývoj nových vý-
robkov v stavebníctve. 

(540) STACHEMA 
(732) STACHEMA Bratislava a. s., Rovinka 411, 900 41 

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

 
 

(111) 190479 
(151) 26.4.2000 
(156) 5.6.2018 
(180) 5.6.2028 
(210) 1458-98 
(220) 5.6.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny. 

(540) AMBASSADOR 
(732) STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 

326 00 Plzeň-Božkov, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190496 
(151) 26.4.2000 
(156) 1.6.2018 
(180) 1.6.2028 
(210) 1476-98 
(220) 1.6.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 19 
(511) 19 - Stavebné malty. 

(540) VUSOKRET 
(732) STACHEMA Bratislava a. s., Rovinka 411, 900 41 

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

 
 

(111) 190704 
(151) 19.5.2000 
(156) 23.10.2017 
(180) 23.10.2027 
(210) 3112-97 
(220) 23.10.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Čaje dietetické a medicinálne. 

29 - Sušené ovocie, byliny a rastliny. 
30 - Čaje vrátane ovocných, rastlinných a bylinných, 
ovocné, rastlinné a bylinné arómy (okrem éteric-
kých olejov). 

(540) 

  
 

(732) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 
Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 190705 
(151) 19.5.2000 
(156) 23.10.2017 
(180) 23.10.2027 
(210) 3113-97 
(220) 23.10.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Čaje dietetické a medicinálne. 

29 - Sušené ovocie, byliny a rastliny. 
30 - Čaje vrátane ovocných, rastlinných a bylinných, 
ovocné, rastlinné a bylinné arómy (okrem éteric-
kých olejov). 

(540) 

  
 

(732) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 
Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 190706 
(151) 19.5.2000 
(156) 23.10.2017 
(180) 23.10.2027 
(210) 3114-97 
(220) 23.10.1997 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Čaje dietetické a medicinálne. 

29 - Sušené ovocie, byliny a rastliny. 
30 - Čaje vrátane ovocných, rastlinných a bylinných, 
ovocné, rastlinné a bylinné arómy (okrem éteric-
kých olejov). 

(540) 

  
 

(732) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 
Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 190789 
(151) 22.5.2000 
(156) 9.4.2018 
(180) 9.4.2028 
(210) 900-98 
(220) 9.4.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 11 
(511) 11 - Filtračné a sterilizačné jednotky na priemy-

selné odpadové vody a splaškové vody z domác-
ností; klimatizačné zariadenia; indukčné pece; 
jadrové reaktory a ich časti; lapače prachu; vý-
stavné chladiace boxy; zariadenia na distribúciu 
vody. 

(540) 

  
 

(732) Fuji Denki Kabushiki Kaisha (Fuji Electric Co. 
Ltd.), 1-1, Tanabe-Shinden, Kawasaki-ku, Kawa-
saki-city, Kanagawa, JP; 

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

(111) 190813 
(151) 22.5.2000 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 1135-98 
(220) 30.4.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 
 
 

 7 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Arašidové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jo-

gurt, kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, 
kokosové maslo, maslo, mliečne nápoje s vyso-
kým obsahom mlieka, mliečne výrobky, mlieko, 
šľahačka, smotana, srvátka, syridlo, syry, tukové 
nátierky na chlieb. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové 
nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápo-
je, kakaové nápoje, kávové nápoje, šťavy s vý-
nimkou dressingov, zmrzlina. 
32 - Citronády, nekvasený hroznový mušt, mine-
rálne vody ako nápoje, mandľové mlieko ako ná-
poj, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na vý-
robu nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealko-
holických štiav, ovocné šťavy, nealkoholické ná-
poje z ovocných štiav, nealkoholické ovocné vý-
ťažky, príchuti na výrobu nápojov, stolové vody, 
sýtená voda, pastilky na výrobu šumivých nápo-
jov, prášky na výrobu šumivých nápojov, tablety 
na prípravu šumivých nápojov, zeleninové šťavy. 

(540) HÉÉJ 
(732) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26, 

060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 190814 
(151) 22.5.2000 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 1136-98 
(220) 30.4.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Arašidové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jo-

gurt, kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, 
kokosové maslo, maslo, mliečne nápoje s vyso-
kým obsahom mlieka, mliečne výrobky, mlieko, 
šľahačka, smotana, srvátka, syridlo, syry, tukové 
nátierky na chlieb. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové 
nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápo-
je, kakaové nápoje, kávové nápoje, šťavy s vý-
nimkou dressingov, zmrzlina. 
32 - Citronády, nekvasený hroznový mušt, mine-
rálne vody ako nápoje, mandľové mlieko ako ná-
poj, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na vý-
robu nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealko-
holických štiav, ovocné šťavy, nealkoholické ná-
poje z ovocných štiav, nealkoholické ovocné vý-
ťažky, príchuti na výrobu nápojov, stolové vody, 
sýtená voda, pastilky na výrobu šumivých nápo-
jov, prášky na výrobu šumivých nápojov, tablety 
na prípravu šumivých nápojov, zeleninové šťavy. 

(540) 
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(732) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26, 
060 01 Kežmarok, SK; 

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

 
 

(111) 190815 
(151) 22.5.2000 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 1137-98 
(220) 30.4.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Arašidové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, 

kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, kokosové 
maslo, maslo, mliečne nápoje s vysokým obsahom 
mlieka, mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smota-
na, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky na chlieb. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové 
nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, 
kakaové nápoje, kávové nápoje, šťavy s výnimkou 
dressingov, zmrzlina. 
32 - Citronády, nekvasený hroznový mušt, minerál-
ne vody ako nápoje, mandľové mlieko ako nápoj, 
mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu 
nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholic-
kých štiav, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje  
z ovocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, 
príchuti na výrobu nápojov, stolové vody, sýtená 
voda, pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky 
na výrobu šumivých nápojov, tablety na prípravu 
šumivých nápojov, zeleninové šťavy. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(732) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26, 

060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 190816 
(151) 22.5.2000 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 1138-98 
(220) 30.4.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Arašidové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, 

kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, kokosové 
maslo, maslo, mliečne nápoje s vysokým obsahom 
mlieka, mliečne výrobky, mlieko, šľahačka, smota-
na, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky na chlieb. 

 
 

30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové 
nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, 
kakaové nápoje, kávové nápoje, šťavy s výnimkou 
dressingov, zmrzlina. 
32 - Citronády, nekvasený hroznový mušt, minerál-
ne vody ako nápoje, mandľové mlieko ako nápoj, 
mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu 
nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholic-
kých štiav, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje  
z ovocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, 
príchuti na výrobu nápojov, stolové vody, sýtená 
voda, pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky 
na výrobu šumivých nápojov, tablety na prípravu 
šumivých nápojov, zeleninové šťavy. 

(540) TAMI 
(732) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26, 

060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 190817 
(151) 22.5.2000 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 1139-98 
(220) 30.4.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Arašidové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jo-

gurt, kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, ko-
kosové maslo, maslo, mliečne nápoje s vysokým 
obsahom mlieka, mliečne výrobky, mlieko, šľahač-
ka, smotana, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky 
na chlieb. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové 
nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, 
kakaové nápoje, kávové nápoje, šťavy s výnimkou 
dressingov, zmrzlina. 
32 - Citronády, nekvasený hroznový mušt, minerál-
ne vody ako nápoje, mandľové mlieko ako nápoj, 
mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu 
nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholic-
kých štiav, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje  
z ovocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, 
príchuti na výrobu nápojov, stolové vody, sýtená 
voda, pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky 
na výrobu šumivých nápojov, tablety na prípravu 
šumivých nápojov, zeleninové šťavy. 

(540) 

  
 

(732) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26, 
060 01 Kežmarok, SK; 

(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-
ská Bystrica, SK; 
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(111) 190827 
(151) 22.5.2000 
(156) 11.5.2018 
(180) 11.5.2028 
(210) 1190-98 
(220) 11.5.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a látky. 

(540) ARTAMAP 
(732) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 190878 
(151) 19.5.2000 
(156) 29.6.2018 
(180) 29.6.2028 
(210) 1738-98 
(220) 29.6.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 3, 11, 21, 41, 42 
(511) 3 - Mydlá, parfumériové výrobky, vonné oleje, koz-

metika, voda na vlasy, prípravky na čistenie a skráš-
ľovanie pleti, pokožky hlavy a vlasov a na sta-
rostlivosť o ne vrátane šampónov, kondicioné-
rov, pien, gélov a vlasových sprejov; prípravky 
na odfarbovanie a farbenie vlasov. 
11 - Sušiče na vlasy, ich časti a príslušenstvá. 
21 - Kefy (okrem štetcov) a hrebene (vrátane elek-
trických alebo na baterky), ich časti a príslušenstvá. 
41 - Kadernícke školy. 
42 - Kadernícke služby. 

(540) 

  
 

(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 190879 
(151) 19.5.2000 
(156) 29.6.2018 
(180) 29.6.2028 
(210) 1739-98 
(220) 29.6.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 3, 11, 21, 41, 42 
(511) 3 - Mydlá, parfumériové výrobky, vonné oleje, koz-

metika, voda na vlasy, prípravky na čistenie a skráš-
ľovanie pleti, pokožky hlavy a vlasov a na starostli-
vosť o ne vrátane šampónov, kondicionérov, pien, 
gélov a vlasových sprejov; prípravky na odfarbo-
vanie a farbenie vlasov. 
11 - Sušiče na vlasy, ich časti a príslušenstvá. 
21 - Kefy (okrem štetcov) a hrebene (vrátane elek-
trických alebo na baterky), ich časti a príslušen-
stvá. 
 

41 - Kadernícke školy. 
42 - Kadernícke služby. 

(540) SASSOON 
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 190885 
(151) 19.5.2000 
(156) 29.6.2018 
(180) 29.6.2028 
(210) 1745-98 
(220) 29.6.1998 
(442) 14.2.2000 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 10 
(511) 10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, 

zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, ume-
lé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; ši-
jacie materiály. 

(540) GENOTROPIN MIXER 
(732) Pfizer Health AB, SE-112 87 Stockholm, SE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191077 
(151) 19.6.2000 
(156) 9.4.2018 
(180) 9.4.2028 
(210) 890-98 
(220) 9.4.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Elektrónové mikroskopy, prístroje na povr-

chovú analýzu, prístroje na analýzu prvkov a štruk-
túry, prístroje na chromatografiu, prístroje na ter-
málne meranie, vybavenie na výrobu prístrojov,  
a to elektrónové smerové litografické siete, zaos-
trovacie iónové smerové zariadenia a iónové elek-
trolytické systémy, vybavenie na výrobu zariade-
ní, a to systémov litografie pomocou elektróno-
vých lúčov, zariadení na zaostrenie zväzkov ió-
nov, systémov iónového platinovania, hodnotiace 
a testovacie vybavenie, a to systémy kontroly 
membránových procesov, systémy kontroly jem-
ných procesov, laserové mikroskopy s digitálnym 
snímaním, vyhodnocovacie systémy s panelmi  
z tekutých kryštálov, monitory plazmy, polovo-
dičové organické analyzátory, vysokofrekvenčné 
zariadenia, a to tranzistorové invertory, tyristoro-
vé invertory, vysokofrekvenčné plazmové gene-
rátory, vysokofrekvenčné vytvrdzovacie prístro-
je, zariadenia s elektrónovými/iónovými lúčmi,  
a to výparníkové delá s elektrónovými lúčmi  
a zdroje energie, regulátory a monitory hrúbky 
filmu, prístroje rozprašujúce ióny, iónové systé-
my pokovovania s vysokou hustotou. 

(540) JEOL 
(732) JEOL Ltd., 1-2, Musashino 3-chome, Akishima, 

Tokyo 196-0021, JP; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 191078 
(151) 19.6.2000 
(156) 9.4.2018 
(180) 9.4.2028 
(210) 898-98 
(220) 9.4.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 7, 9, 11, 12, 37 
(511) 7 - Motory (s výnimkou motorov pre pozemné vo-

zidlá), turbíny, ložiská, čerpadlá, ventily, olejové 
tesnenia, filtre, vstrekovače do motorov, hnacie 
remene, kefky na dynamá, karburátory, chladiče  
k spaľovacím motorom, ventilátory, elektrické ge-
nerátory, dynamá, hlavy valcov do motorov, hna-
cie kolesá, hnacie reťaze, remene dynám, dynamá, 
zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov, ča-
sovače zapaľovania, vstrekovania do motorov, tl-
miče motorov, remene do ventilátorov, piesty mo-
torov, regulátory otáčok, kompresory, závitové 
spoje, odbočky, ktoré sú časťou motorov, výmen-
níky tepla ako časti strojov. 
9 - Elektrické batérie a akumulátory, rozhlasové  
a televízne prijímače, kazetové a cievkové magne-
tofóny, CD-prehrávače, ampérmetre, výstražné za-
riadenia proti krádeži, spojovacie skrinky na osvet-
lenie, elektrické káble a drôty, ističe, tachometre, 
elektrické otvárače dvier, elektrické cievky, elek-
trické svorky a spínače, vypínače, prístroje na me-
ranie vody, tekutín a paliva, indikátory merania 
sklonu, počítače, mikročipy, ovládacie prístroje, 
termostaty, zapaľovacie systémy do motorov a ich 
časti. 
11 - Klimatizačné zariadenia, zariadenia na ochla-
dzovanie vzduchom, zariadenia na vzduchové vy-
kurovanie, zariadenia proti oslneniu, elektrické 
lampy, žiarovky, reflektory, zariadenia a inštalácie 
na osvetlenie, ventilačné zariadenia, vyhrievacie 
zariadenia na odhmlievanie a odmrazovanie okien, 
výmenníky tepla, chladiče do motorov, radiátory 
na kúrenie. 
12 - Motorové vozidlá, automobily a ich časti, sú-
časti a príslušenstvo uvedené v triede 12, ako sú 
napríklad automobilové obývacie prívesy, auto-
mobilové pneumatiky, automobilové podvozky, 
automobilové reťaze, automobilové strechy, karo-
série automobilov, plátenné strechy na automobi-
ly, autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na 
vozidlá, bezpečnostné pásy na sedadlá automobi-
lov, bezpečnostné sedačky pre deti do automobi-
lov, blatníky, bočné prívesné vozíky, brzdové če-
ľuste pre vozidlá, brzdy pre vozidlá, čalúnenie au-
tomobilov, čapy na pneumatiky, čelné ochranné 
sklá, čelné sklá, duše na kolesá automobilov, duše 
pneumatík, dvere na motorové vozidlá, hnacie mo-
tory pre motorové vozidlá, hnacie reťaze pre vo-
zidlá, prevodové hriadele pre motorové vozidlá, 
hroty na pneumatiky, hydraulické obvody pre vo-
zidlá, kapoty pre automobilové motory, karosérie 
motorových vozidiel, klaksóny automobilov, kľu-
kové skrine ako časti motorových vozidiel, kolesá 
automobilov a motorových vozidiel, brzdové la-
mely pre motorové vozidlá, ložiskové čapy hriade-
ľov, ložiskové čapy náprav, lúče automobilových 
kolies, meniče točivých momentov v motorových 
vozidlách, elektrické motory pre motorové vozidlá 
a automobily, ťahacie motory, motory pre motoro- 
 

vé vozidlá a automobily, náboje kolies automobi-
lov, nápravy na vozidlá, nárazníky automobilov, 
nosiče lyží na automobily, brzdové obloženia pre 
motorové vozidlá, obruče hláv kolies, obruče ko-
lies, okenné tabule na automobily, opierky na se-
dadlá automobilov, opravárske náradie na opravu 
pneumatík, zariadenie do automobilov proti oslne-
niu, ozubené kolesá a ozubené prevody pre moto-
rové vozidlá, uzávery na palivové nádrže automo-
bilov, plášte na pneumatiky, pneumatiky, proti-
šmykové zariadenia na pneumatiky automobilov, 
automobilové podvozky, poťahy na sedadlá moto-
rových vozidiel, prevodové hriadele pre motorové 
vozidlá, prevodovky pre motorové vozidlá, prevo-
dy pre motorové vozidlá, protišmykové reťaze, tl-
miace pružiny pre motorové vozidlá, pružiny zá-
vesov pre automobily, vzduchové pumpy ako vý-
bava automobilov, ráfy kolies automobilov, reak-
tívne mechanizmy pre motorové vozidlá, redukto-
ry pre motorové vozidlá, riadenie pre motorové 
vozidlá, sedadlá automobilov, sedadlové poťahy 
pre automobily, odkladacie siete na batožinu pre 
motorové vozidlá, signalizačné zariadenia pri spät-
nom chode automobilov, sklopné zadné dosky ako 
časti motorových vozidiel, smerovky na motorové 
vozidlá, spojky pre motorové vozidlá, spojky, spria-
hadlá na vlečenie vozidiel, spojovacie tyče pre 
motorové vozidlá nie ako časti motorov, spätné 
zrkadlá, stierače, stúpadlá pre motorové vozidlá, 
súkolesia pre motorové vozidlá, tlmiace pružiny 
na motorové vozidlá, tlmiče pérovania pre moto-
rové vozidlá, tlmiče automobilov, torzné dynamá 
pre motorové vozidlá, transmisné remene pre mo-
torové vozidlá, reaktívne motory pre motorové vo-
zidlá, turbíny pre motorové vozidlá, príchytky na 
kolese, uzávery palivových nádrží motorových 
vozidiel, ventily na automobilové pneumatiky, 
vzduchové vankúše pre motorové vozidlá, zabez-
pečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu 
vozidiel, zadné dvierka ako časť motorových vo-
zidiel, nafukovacie vankúše pre vodičov pri neho-
dách. 
37 - Údržba, oprava a servis motorových vozidiel 
a motorov. 

(540) MOPAR 
(732) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, 

Michigan 48326, US; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191081 
(151) 19.6.2000 
(156) 14.4.2018 
(180) 14.4.2028 
(210) 922-98 
(220) 14.4.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Podvozok motorových vozidiel zahŕňajúci ria-

denie, ABS brzdu a jej jednotlivé časti. 

(540) STABILITRAK 
(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance Cen-

ter, Detroit, Michigan 48265-3000, US; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 191101 
(151) 19.6.2000 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 1128-98 
(220) 30.4.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 3, 5, 30 
(511) 3 - Mydlá, parfuméria, éterické oleje, prostriedky 

na starostlivosť o telo a krášliace prostriedky, vody 
na vlasy; prostriedky na čistenie zubov. 
5 - Farmaceutické výrobky, ako aj prípravky na 
starostlivosť o zdravie; diétne výrobky na lekárske 
účely, najmä ovocný čaj, bylinný čaj, izotomické 
nápoje, vitamíny, soli a stopové prvky; výťažky  
z liečivých bylín; detská strava; náplaste a obvä-
zový materiál; masti proti spáleniu slnkom a pro-
striedky na ochranu pred slnečnými lúčmi na le-
kárske účely; dezinfekčné prostriedky. 
30 - Diétne potraviny na iné ako lekárske účely, 
najmä: vitamíny, diétne soli a stopové prvky vo 
forme rozpúšťacieho prášku, rozpúšťacích tabliet  
a žuvacích cukríkov; ovocný čaj a bylinkový čaj; 
obilné prípravky (s výnimkou krmív), obilné klíč-
ky a okvetný peľ na zoštíhľovacie a posilňovacie 
kúry, ako aj výživná strava pre tehotné a dojčiace 
ženy; cesnakové prípravky; prípravky z droždia. 

(540) Dr. Scheffler 
(732) Dr. Bruno Scheffler Nachf. GmbH & Co. KG, Se-

nefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach, DE; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191103 
(151) 19.6.2000 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 1132-98 
(220) 30.4.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 17 
(511) 17 - Izolačné materiály. 

(540) PINK 
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 

Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 191104 
(151) 19.6.2000 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 1133-98 
(220) 30.4.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 17 
(511) 17 - Izolačné materiály. 

(540) THINK PINK 
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 

Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 191372 
(151) 22.6.2000 
(156) 2.10.2018 
(180) 2.10.2028 
(210) 2464-98 
(220) 2.10.1998 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 9, 35, 36, 38 
(511) 9 - Počítačové softvérové programy na použitie  

v bankovníckych, finančných, investičných a po-
isťovacích službách a s tým súvisiace materiály; 
magneticky zakódované plastikové prístupové kar-
ty na použitie v bankovníckych, finančných, inves-
tičných a poisťovacích službách, plastikové karty 
so zabudovanými počítačovými čipmi na použitie 
v bankovníckych, finančných, investičných a pois-
ťovacích službách a automatické pokladnice. 
35 - Obchodné riadenie a poradenstvo, prieskum 
trhu, monitorovanie trhu, zahraničnoobchodné in-
formácie a konzultácie vo vzťahu k bankovníc-
kym, finančným, investičným a poisťovacím služ-
bám. 
36 - Bankovnícke, finančné, investičné služby a služ-
by v poisťovníctve, zabezpečovanie interaktívnych 
a neinteraktívnych produktov a služieb vo vzťahu 
k bankovníckym, finančným, investičným a pois-
ťovníckym činnostiam prostredníctvom globál-
nych a neglobálnych počítačových a telekomuni-
kačných sietí. 
38 - Telekomunikačné služby a elektronický pre-
nos hlasu, dát, multimédií, grafiky, videa, fotogra-
fií, reprodukcia zvuku a príslušné informácie týka-
júce sa bankovníckych, finančných, investičných  
a poisťovacích služieb. 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá 
(732) Bank of America Corporation, a Delaware Cor-

poration, 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, US; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 191456 
(151) 17.7.2000 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 1140-98 
(220) 30.4.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Arašidové maslo, jedlé oleje, jedlé tuky, jo-

gurt, kakaové maslo, kazeín ako potrava, kefír, ko-
kosové maslo, maslo, mliečne nápoje s vysokým 
obsahom mlieka, mliečne výrobky, mlieko, šľahač-
ka, smotana, srvátka, syridlo, syry, tukové nátierky 
na chlieb. 
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30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové 
nápoje, mliečne kávové nápoje, čokoládové nápoje, 
kakaové nápoje, kávové nápoje, šťavy s výnimkou 
dressingov, zmrzlina. 
32 - Citronády, nekvasený hroznový mušt, minerál-
ne vody ako nápoje, mandľové mlieko ako nápoj, 
mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu 
nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholic-
kých štiav, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje  
z ovocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, 
príchuti na výrobu nápojov, stolové vody, sýtená 
voda, pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky 
na výrobu šumivých nápojov, tablety na prípravu 
šumivých nápojov, zeleninové šťavy. 

(540) 

  
 

(591) biela, žltá, červená, modrá 
(732) TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Nad traťou 26, 

060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 191496 
(151) 17.7.2000 
(156) 15.5.2018 
(180) 15.5.2028 
(210) 1293-98 
(220) 15.5.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Počítačový softvér a hardvér, najmä počítačo-

vý softvér na zmenu riadiacej konfigurácie (zos-
tavy) pre softvérové aplikácie. 

(540) 

  
 

(732) Computer Associates Think, Inc., One Computer 
Associates Plaza, Islandia, New York 11788, US; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 191507 
(151) 17.7.2000 
(156) 9.6.2018 
(180) 9.6.2028 
(210) 1482-98 
(220) 9.6.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 35, 42 
(511) 35 - Licenčné zmluvy, najmä poskytovanie tech-

nickej pomoci pri zriaďovaní a/alebo prevádzke 
hotelov, propagácie, reklamy a rezervačných slu-
žieb v zmysle licenčných dohôd. 

 
 

42 - Hotelové, motelové, reštauračné, barové a hos-
titeľské služby. 

(540) DAYS INN 
(732) Days Inns Worldwide, Inc., 22 Sylvan Way, Par-

sippany, New Jersey 07054, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191583 
(151) 17.7.2000 
(156) 8.7.2018 
(180) 8.7.2028 
(210) 1848-98 
(220) 8.7.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Veterinárne výrobky a prípravky. 

(540) TORBUGESIC 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191697 
(151) 18.7.2000 
(156) 23.10.2018 
(180) 23.10.2028 
(210) 2647-98 
(220) 23.10.1998 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Pivo. 
(540) 

  
 

(591) strieborná, čierna, červená, biela 
(732) Asahi Group Holdings, LTD, 23-1, Azumabashi 

1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JP; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191843 
(151) 23.8.2000 
(156) 2.3.2018 
(180) 2.3.2028 
(210) 519-98 
(220) 2.3.1998 
(442) 16.5.2000 
(450) 7.11.2000 

 7 (511) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
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(511) 35 - Obchodné a podnikateľské poradenstvo, po-
radenstvo týkajúce sa služieb v obchodnej činnos-
ti, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, 
sekretárske služby. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom 
nehnuteľností, správa nehnuteľností, služby v ob-
lasti hotelového a verejného stravovania - finan-
čníctvo, financovanie kúpy na splátky (lízing). 
37 - Pranie alebo čistenie. 
39 - Prenájom automobilov, skladovanie. 
40 - Knihárstvo. 
41 - Požičovne kníh, požičiavanie videopások. 
42 - Hotelierske služby, prevádzkovanie hotelové-
ho ubytovania, pohostinstvo a ubytovanie, ubyto-
vacie zariadenia, hotely a motely s možnosťou 
stravovania, pohostinská činnosť v zariadeniach 
skup. II a vyššie, verejné stravovanie (reštaurácie, 
vinárne, kaviarne, občerstvenie), fotografické služ-
by, inžinierska činnosť v strojárstve, prekladateľ-
ské a tlmočnícke služby. 

(540) 

  
 

(732) GRANDIS, s. r. o., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrút-
ky, SK; 

 
 

(111) 191872 
(151) 23.8.2000 
(156) 7.5.2018 
(180) 7.5.2028 
(210) 1186-98 
(220) 7.5.1998 
(442) 16.5.2000 
(450) 7.11.2000 

 7 (511) 21 
(511) 21 - Neelektrické domáce a kuchynské potreby  

a nádoby okrem nádob z drahých kovov alebo 
potiahnutých drahými kovmi; hrebene; kefy a zub-
né kefky; materiály na výrobu kief; prostriedky  
a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; 
surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre 
stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kame-
niny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ma-
jolika a keramické miniatúry; špongie na použitie 
v domácnosti. 

(540) COLGATE SENSITIVE 
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191873 
(151) 23.8.2000 
(156) 7.5.2018 
(180) 7.5.2028 
(210) 1187-98 
(220) 7.5.1998 
(442) 16.5.2000 
(450) 7.11.2000 

 7 (511) 21 
 
 
 

(511) 21 - Neelektrické domáce a kuchynské potreby  
a nádoby okrem nádob z drahých kovov alebo 
potiahnutých drahými kovmi; hrebene; kefy a zubné 
kefky; materiály na výrobu kief; prostriedky a po-
môcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; su-
rové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre 
stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a ka-
meniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, 
majolika a keramické miniatúry; špongie na pou-
žitie v domácnosti. 

(540) COLGATE FLEXIBLE 
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191885 
(151) 23.8.2000 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1553-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 16.5.2000 
(450) 7.11.2000 

 7 (511) 9, 36 
(511) 9 - Magnetické zakódované karty a karty obsahu-

júce čip s integrovaným obvodom (elektronické 
karty); čítacie zariadenie kariet, počítačové prog-
ramy umožňujúce interakciu elektronických ka-
riet s terminálmi a čítacími zariadeniami; najmä 
predajné transakčné terminály a počítačové prog-
ramy na prenos, zobrazovanie a ukladanie infor-
mácií o transakcii, identifikačných a finančných 
informácií na použitie vo finančníctve, bankov-
níctve a telekomunikačných službách. 
36 - Finančníctvo, najmä poskytovanie kreditných, 
debetných, platobných kariet a služby na uklada-
nie hodnôt na elektronických peňaženkách, služby 
pri poskytovaní hotovosti a služby pri potvrdzo-
vaní transakcií a vyrovnanie transakcií, služby 
čipových kariet. 

(540) MASTERCARD 
(732) Mastercard International Incorporated, 2000 Pur-

chase Street, Purchase, New York 10577-2509, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191887 
(151) 23.8.2000 
(156) 19.6.2018 
(180) 19.6.2028 
(210) 1641-98 
(220) 19.6.1998 
(442) 16.5.2000 
(450) 7.11.2000 

 7 (511) 1, 6, 11, 17 
(511) 1 - Spojivá vrátane kontaktných lepidiel vytvrdi-

teľných živicou a glejom na drevo, rozpúšťadlá 
na spojivá. 
6 - Dekoratívne kovové fólie na použitie ako po-
vrchový materiál. 
11 - Výlevky a výlevky s celistvo tvarovanými 
vrchnými časťami. 
17 - Tesniaci materiál na vzduchotesne uzatvore-
né spoje. 
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(540) WILSONART 
(732) WILSONART LLC, 10501 NW H.K. Dodgen 

Loop, Temple, Texas, 76503-6110, US; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191896 
(151) 23.8.2000 
(156) 28.7.2018 
(180) 28.7.2028 
(210) 2009-98 
(220) 28.7.1998 
(442) 16.5.2000 
(450) 7.11.2000 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Osobné automobily, nákladné automobily, 

traktory, morské lode, lokomotívy, autobusy, bi-
cykle, motocykle, vozidlá s pohonom 4 kolies, pneu-
matiky, lietadlá, časti uvedených výrobkov. 

(540) 

  
(732) KIA MOTORS CORPORATION, 231, Yangjae- 

-dong, Seocho-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 192145 
(151) 27.9.2000 
(156) 19.6.2018 
(180) 19.6.2028 
(210) 1640-98 
(220) 19.6.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 1, 6, 11 
(511) 1 - Spojivá vrátane kontaktných lepidiel, vytvrdi-

teľných živicou a glejom na drevo, rozpúšťadlá 
na spojivá a tesniaci materiál na vzduchotesno 
uzatvorené spoje. 
6 - Dekoratívne kovové fólie na použitie ako povr-
chový materiál. 
11 - Výlevky a výlevky s celistvo tvarovanými 
vrchnými časťami. 

(540) 

  
 

(732) WILSONART LLC, 10501 NW H.K. Dodgen 
Loop, Temple, Texas, 76503-6110, US; 

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

(111) 192237 
(151) 25.9.2000 
(156) 16.11.2018 
(180) 16.11.2028 
(210) 2865-98 
(220) 16.11.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.12.2000 
 

 7 (511) 9, 14 
(511) 9 - Chronometre (ako prístroje), automatické ča-

sové spínacie a riadiace prístroje jemnej mecha-
niky všetkých druhov. 
14 - Hodinárske výrobky a iné chronometre, naj-
mä: náramkové hodinky všetkých druhov, mecha-
nické a elektrické hodiny všetkých druhov, najmä 
nástenné, stolné, letecké palubné, autohodiny, 
ozdobné hodiny, budíky všetkých druhov. 

(540) 

  
 

(732) MPM - QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 01 
Frýdek-Místek, CZ; 

(740) Perkov Martina, JUDr., Trenčín, SK; 
 
 

(111) 192239 
(151) 25.9.2000 
(156) 16.11.2018 
(180) 16.11.2028 
(210) 2867-98 
(220) 16.11.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.12.2000 

 7 (511) 9, 14 
(511) 9 - Chronometre (ako prístroje), automatické ča-

sové spínacie a riadiace prístroje jemnej mecha-
niky všetkých druhov. 
14 - Hodinárske výrobky a iné chronometre, najmä: 
náramkové hodinky všetkých druhov, mechanické  
a elektrické hodiny všetkých druhov, najmä násten-
né, stolné, letecké palubné, autohodiny, ozdobné 
hodiny, budíky všetkých druhov. 

(540) PRIM 
(732) MPM QUALITY s.r.o., Legionárska 618, 911 01 

Trenčín, SK; 
(740) Perkov Martina, JUDr., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 193437 
(151) 15.12.2000 
(156) 13.3.2018 
(180) 13.3.2028 
(210) 658-98 
(220) 13.3.1998 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 35, 36, 37, 39, 40, 42 
(511) 35 - Automatizované spracovanie dát. 

36 - Nehnuteľnosti (ich nákup a predaj), spros-
tredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností. 
37 - Rekonštrukcie lokomotív a osobných vozňov, 
rekonštrukcie elektrických a elektronických zaria-
dení, montáž silnoprúdových rozvodov do 1000 V, 
opravy a montáž elektrických a elektronických za-
riadení - trakčných motorov, trakčných transfor-
mátorov, riadiacej elektroniky, opravy dopravných 
prostriedkov - elektrických lokomotív, osobných 
vozňov a špeciálnych vozňov. 
39 - Nepravidelná nákladná a osobná doprava, 
prevádzkovanie železničnej vlečky vo vlastnom 
objekte s výnimkou celoštátnych železníc. 
 



250 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2018 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

40 - Výroba a distribúcia tepla. 
42 - Podnikateľské poradenstvo s výnimkou ob-
chodného, závodné stravovanie. 

(540) 

  
 

(732) ŽOS VRÚTKY, a. s., Dielenská Kružná 2, 038 61 
Vrútky, SK; 

 
 

(111) 193717 
(151) 16.1.2001 
(156) 15.6.2018 
(180) 15.6.2028 
(210) 1559-98 
(220) 15.6.1998 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Papiernický tovar; písacie potreby; kancelárske 

potreby okrem nábytku; písacie stroje; frankova-
cie stroje; obálkovacie stroje; rezačky na papier; 
kopírovacie zariadenia; knihársky materiál; lepidlá 
a lepiace pásky na kancelárske účely; obaly ako 
papiernický tovar; obálky, obaly na doklady, obaly 
na spisy. 

(540) 

  
 

(732) Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 
Bratislava, SK; 

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

(111) 194257 
(151) 12.2.2001 
(156) 31.12.2018 
(180) 31.12.2028 
(210) 3401-98 
(220) 31.12.1998 
(442) 7.11.2000 
(450) 10.5.2001 

 7 (511) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 

(511) 1 - Chemické výrobky a chemikálie pre priemy-
sel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhrad-
níctvo, lesníctvo; umelé syntetické a termoplas-
tické živice v nespracovanom stave, plastické hmo-
ty v nespracovanom stave; pôdne hnojivá (prí-
rodné a umelé); zmesi do hasiacich prístrojov; 
prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické 
látky na konzervovanie potravín; triesloviny; prie- 
myselné lepidlá, emulgátory, kvapalná guma, sili-
kóny; moderačné materiály na nukleárne reakto-
ry, palivo do atómových reaktorov; izotopy na 
priemyselné účely. 

 
 

2 - Farby, fermeže, laky; glazúry, ochranné pros-
triedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; 
moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy 
vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoraté-
rov, tlačiarov a umelcov; smalty; prípravky proti 
hrdzi. 
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; zubné pasty; brúsiaci a hladiaci piesok a sie-
ťovina; brúsne preparáty pre priemysel a výrobu; 
brúsivá z diamantu, kubického nitridu brómu a po-
lykryštálu. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá a mazacie 
oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a via-
zanie prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do 
motorových vozidiel a zdroje svetla; sviečky, knô-
ty; tyče jadrového paliva. 
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný mate-
riál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový ma-
teriál na železničné trate; káble a drôty z obyčaj-
ných kovov s výnimkou elektrických; železiarsky 
tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia 
a rúry; bezpečnostné schránky; iné výrobky z ko-
vov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy. 
7 - Stroje zaradené v triede 7 a obrábacie stroje; 
motory a hnacie stroje okrem motorov pre po-
zemné vozidlá; súkolesia a prevody a ich časti 
okrem súkolesí a prevodov pre pozemné vozidlá; 
poľnohospodárske náradie iné ako ručné; liahne; 
stroje, strojové zariadenia, systémy a inštalácia na 
generovanie, prenos a distribúciu elektriny; navi-
gačné a letecké stroje; odstredivky (stroje); kom-
presory (stroje); kompresory do chladničiek; kon-
denzátorové (parné) časti strojov; kondenzátoro-
vá inštalácia; kontrolné mechanizmy na stroje, 
motory a stroje s vlastným pohonom; konverzné 
prístroje; žeriavy; generátory prúdu; prístroje na 
úpravu upínadla vrtákov; hroty vrtákov; hlavy vr-
tákov; polotovary a vložky nástrojov; filtrovacie 
stroje; prístroje na premenu paliva do motorov  
s vnútorným spaľovaním; dýzové motory iné ako 
pre pozemné vozidlá; motory a stroje na lode; 
umývačky riadu; sušičky; dynamá; likvidátory od-
padkov a odpadu; generátory elektrickej energie; 
hydraulické turbíny; elektrické motory iné ako 
pre pozemné vozidlá; turbíny iné ako pre pozem-
né vozidlá; poháňacie mechanizmy iné ako pre 
pozemné vozidlá; čerpadlá (stroje), čerpadlá (čas-
ti strojov a motorov); ventily; štartéry na motory 
a stroje; roboty; turbíny (hydraulické); turbokom-
presory; textilné stroje, stroje na pranie a/alebo 
sušenie bielizne; lisovacie stroje na odpad; likvi-
dátory odpadu (stroje); príslušenstvo a súčiastky 
uvedeného tovaru. 
8 - Ručné nástroje a náradie (ručne ovládané); 
príbory; bodné zbrane; britvy; rezné hrany a os-
tria (časti ručných nástrojov); brúsne nástroje (ruč-
né nástroje); rezacie, pilovacie, mlecie, otáčacie  
a drviace nástroje; diamantové (sklenárske časti ruč-
ných nástrojov); vrtáky; mlecie kolesá; príslušen-
stvo a súčiastky uvedeného tovaru. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, pries-
kumné, elektrické, fotografické, kinematografic-
ké, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, 
vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a vá-
ženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reproduk- 
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ciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče úda-
jov, záznamové disky; predajné automaty a me-
chanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vho-
dením mince; registračné pokladnice, počítacie 
stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počíta-
če; hasiace prístroje; prístroje, nástroje, príslu-
šenstvo a komponenty na transformáciu, konver-
ziu, prenos, rozvod, riadenie a využitie elektric-
kej energie; akustické vedenia; akustické spojo-
vacie zariadenia; alarmy; poplašné a monitorova-
cie systémy; zosilňovače, prijímače a tunery; an-
tiinterferenčné zariadenia (elektrina); armatúry (elek-
trina); prístroje na nahrávanie a prehrávanie au-
dio- a/alebo videopások a diskov; batérie; nabí-
jačky batérií; čisté (nenahrané) audio- a/alebo vi-
deokazety, pásky a disky; odbočné skrinky (elek-
trina); zbernice; elektrické káble; kalibračné ná-
stroje; kamery; fotoaparáty; kondenzátory; kaze-
tové prehrávače; katódy; fotoelektrické spínače 
(elektrina); procesory (CPU); ističe, spínače, pre-
rušovače elektrického prúdu; dosky plošných spo-
jov (elektrické a tlačené); obvody (elektrické, in-
tegrované a tlačené); hodiny s rádiom; elektrické 
cievky; komutátory; komparátory; počítače; počí-
tačové interfejsy (rozhrania); počítačové progra-
mové vybavenie; počítačové programy vrátane 
interaktívnych multimédií; počítačové pamäte; po-
čítačové operačné programy; počítačové perifér-
ne zariadenia; počítačové automatizované systé-
my; počítačové informačné a riadiace systémy; 
kondenzátory; vedenia; spojenie na elektrické lin-
ky; elektrické kontakty zo vzácnych kovov; sty-
kače; kontrolné a ochranné panely (elektrina); 
konvertory; obmedzovače elektrického prúdu; 
usmerňovače elektrického prúdu; dátové nosiče; 
prístroje na spracovanie dát; digitálne satelitné 
systémy; tlmiče (regulátory); stmievače na elek-
trické osvetlenie; rozvodné dosky (elektrina); 
rozvodné panely (elektrina); rozvodné škatule 
(elektrina); diódy; zobrazovacie panely; dynamo-
metre; elektrické prístroje na komutáciu; elektrické 
cievky; elektrické a počítačom vybavené inštalácie 
na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; 
elektrické akumulátory; elektrické zástrčky a ve-
denia; elektrické kolektory; vodiče; spojené ko-
nektory, kontrolóry, spojky, induktory, obme-
dzovače a napájacie zdroje; elektronické agendy; 
rozvodné dosky, škatule a panely elektriny; vlák-
nová optika a káble z optických vlákien; čerpadlá 
rozdeľujúce palivo pre čerpacie stanice; palivové 
čerpadlá (samoregulovacie); poistky; meracie prí-
stroje (kalibre); prevodníky; odbočné škatule 
(elektrina); odbočné trubice na elektrické káble; 
lasery, nie na lekárske použitie; svetelné spínače; 
bleskoistky; svetelné poistky; reproduktory; mag-
nety; meradlá; modemy; systémy na riadenie spot-
reby elektrickej energie; fonografy; logické radi-
če, ktoré sa dajú programovať; tlačidlá; radarové 
prístroje; rádia, regulačné prístroje na elektrickú 
energiu; relé; elektrické odpory; reostaty; antény, 
prijímače a dekodéry na satelitné vysielanie; ske-
nery; zásuvky, zástrčky a iné kontakty, elektrické 
spojenia; solenoidy; stereoprijímače; rozvodné dos- 
ky, rozvodné škatule; spínače; rozvodne; tacho-
metre; telefóny; telefónne záznamníky; televízo-
ry, televízne antény; terminálové bloky; testova-
cie prístroje na lekárske použitie; termostaty; ča-
sovače; transformátory; vysielače elektrických sig- 
 

nálov; elektrónky (elektrické výboje); videokamery 
a videorekordéry; drôtové spojenia (elektrina); drô-
ty z kovových zliatin (drôty na poistky); príslu-
šenstvo a súčiastky uvedeného tovaru. 
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, 
zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, ume-
lé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; ši-
jacie materiály; lekárske diagnostické zobrazova-
cie prístroje vrátane (okrem iných) röntgenových 
a rádiologických prístrojov, röntgenových trubíc 
a príslušenstva, zariadenia počítačovej tomogra-
fie, magnetického rezonančného zobrazovania  
a spektroskopických prístrojov, ultrazvukových 
lekárskych prístrojov, nukleárnych lekárskych prí-
strojov, prístrojov pozitrónovej emisnej tomogra-
fie, prístrojov na radiačnú terapiu, lekárskych in-
tervenčných prístrojov a lekárskeho diagnostické-
ho zobrazovania, terapeutického a intervenčného 
príslušenstva vrátane súčiastok na uvedený tovar. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a su-
šenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia 
vrátane (okrem iného): žiaroviek elektrického 
osvetlenia; lampy a trubice svetielkujúceho, žia-
riaceho a fluoreskujúceho osvetlenia; lampy a svet-
lá na vozidlá; svietidlá; príslušenstvo, vybavenie, 
zariadenie, systémy a inštalácia elektrického osvet-
lenia, ich časti a doplnky; elektrické výbojky; elek-
trické svetlá na vianočné stromčeky; lampy ultra-
fialového žiarenia nie na lekárske účely; klimati-
začné zariadenia; sušičky na oblečenie; odvlhčo-
vače; zvlhčovače; mraziace boxy; chladničky; 
vykurovacie telesá; elektrické ohrievače jedál a var-
né prstence; plynové a elektrické sporáky a za-
riadenia na varenie; plynové a elektrické rúry  
a varné sporáčiky; mikrovlnné rúry; digestory a ven-
tilačné systémy; chladiace prístroje, stroje, zaria-
denia a inštalácia; ohrievače vody; systémy, prí-
stroje a inštalácia na filtrovanie, čistenie a/alebo 
zmäkčovanie vody; parné a plynové turbíny, ge-
nerátory a inštalácia; chladiace prístroje, inštalá-
cia a stroje; chladiaca inštalácia na tekutiny; des-
tilačné prístroje a zariadenia; nukleárne reaktory; 
reaktory s vriacou vodou, ľahké vodné reaktory; 
inštalácia na spracovanie nukleárneho paliva a nuk-
leárne modrujúce materiály; príslušenstvo a sú-
čiastky uvedených tovarov. 
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode 
alebo vo vzduchu vrátane (okrem iného), aerona-
vigačných prístrojov, strojov a zariadení; aero-
nautické a letecké motory; motory, stroje a pre-
vodové ústrojenstvo na pozemné vozidlá a vodné 
plavidlá; motory (elektrické) na pozemné vozid-
lá; poháňacie mechanizmy na pozemné vozidlá  
a vodné plavidlá; turbíny; dýzové motory; trakto-
ry; lokomotívy; aeroplány a lietadlá; príslušen-
stvo a súčiastky uvedených tovarov. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto 
kovov alebo výrobky z plátovaných kovov, ktoré 
nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, draho-
kamy; diamanty, priemyselné diamanty, vyrobené 
brúsené diamanty; hodinárske a chronometrické 
nástroje. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačo-
viny; materiály na knižnú väzbu; fotografie; kan-
celárske potreby, lepidlá na použitie v kancelárii 
alebo na použitie v domácnosti; potreby pre umel- 
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cov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske 
potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potre-
by okrem prístrojov; obalové materiály z plastických 
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; hracie 
karty; typografické písmo; tlačiarenske štočky a ste-
reotypy. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, balata a ná-
hradky, výrobky z týchto hmôt, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; plasty v pretlačenej forme 
na použitie vo výrobe a v priemysle; baliace, zará-
žacie a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice  
s výnimkou kovových vrátane (okrem iného) po-
lospracované plastické substancie, umelé, synte-
tické a termoplastické živice (polotovary); vodo-
tesné, dažďu a počasiu odolné materiály, izolátory; 
izolátory na elektrické rozvody; izolačné nátery  
a fermeže; priľnavé tmely; tmeliace a utesňovacie 
zlúčeniny a materiály; silikónové gumové tmely; 
silikónové tekuté elastoméry; silikónové gumové 
kompozície; syntetická guma; nespracovaná ale-
bo polospracovaná guma. 
18 - Koža a imitácie kože, výrobky z nich, pokiaľ 
nie sú obsiahnuté v iných triedach; surové kože, 
usne; kufre a cestovné vaky; dáždniky, slnečníky 
a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske 
výrobky. 
19 - Nekovové stavebné a konštrukčné materiály; 
nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, 
dlažba, bitúmen; nekovové prenosné stavby; pom-
níky okrem kovových. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; vianočné 
ozdoby. 
35 - Služby v reklame, obchodnom manažmente, 
prevádzke podniku, správe podniku a v kancelár-
skych funkciách; obchodné konzultácie, manaž-
ment, plánovanie a dozor; konzultácie pri obchod-
ných akvizíciách a spojovaní firiem; služby v ob-
lasti výmeny, barterové obchody a obchodovanie 
s tovarom za iný tovar; poskytovanie obchod-
ných informácií a konzultácií; manažérska po-
moc (obchodná a priemyselná); obchodná činnosť 
pre iných; obchodné oceňovanie/odhady; audítor-
ské služby; určenie polohy nákladných vozňov 
pomocou počítača; propagácia predaja pre iných, 
prenájom kancelárskych strojov a vybavenia; 
služby správy počítačových báz dát, kompilácia  
a systemizácia informácií do počítačových báz dát; 
služby elektronického obchodovania na základe 
internetu a intranetu; správa a prevádzkovanie 
lekárskych a zubných zariadení; správa a pre-
vádzkovanie elektrární a zariadení s plynovými  
a parnými turbínami a závodov a zariadení na vý-
robu a/alebo rozvod energie. 
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financova-
nia; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti 
nehnuteľností, ktoré patria do triedy 36; úrazové, 
dôchodkové poistenie; poistenie automobilov, 
poistenie proti požiaru, životné, zdravotné, lekár-
ske, námorné poistenie, poistenie ochrany tovaru, 
poistenie diferenčné, osobné, majetkové, domácich 
zvierat, dlhodobej starostlivosti, cestovné, ochra- 
ny platieb, poistenie s rozložením rizika na viac 
osôb a služby poisťovacích agentov vrátane kon-
zultačných a informačných služieb, služby sprá-
vy nárokov, služby spracovávajúce všetko pred-
chádzajúce; poistno-matematické služby; akvizič- 
 

né financovanie; financovanie vychádzajúce z ak-
tív; bankové služby (sporenie, hypotéky, pre ob-
chodníkov, spotrebiteľov); maklérske služby (ob-
chodné, komoditné, futures, clá, poistenie, investí-
cie, nehnuteľnosti, hypotéky, vzájomné investičné 
fondy, akcie, dlhopisy, cenné papiere, jachty, au-
tomatizované cenné papiere); kapitálové investí-
cie; služby kreditných kariet; financovanie obchod-
ného vybavenia; služby debetných kariet; elektronic-
ké prevody prostriedkov; finančné informácie, analý-
zy a konzultačné služby; služby finančného vyrovna-
nia; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); služby finančného manažmentu; 
služby finančného plánovania; finančné pôžičky; fi-
nančné služby (komerčné, spotrebiteľské, pre zá-
soby, finančné zabezpečenie); investície do fon-
dov, lízingové financovanie; vydávanie kreditných 
kariet; splátkové pôžičky; investičné služby; fi-
nancovanie spoločného podnikania (joint-venture); 
financovanie kúpy, prenájmu a pôžičky; prenájom 
nehnuteľností, požičiavanie na záruku /proti zá-
ruke/; zmenárenská činnosť; vzájomné fondy; oce-
ňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; služ-
by vyplácania starobných dôchodkov; financova-
nie termínových pôžičiek; služby záruk a záloh. 
37 - Stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné 
služby; servisné opravy a údržba na základe kúp-
nopredajnej zmluvy; opravy (vrátane informácií 
o oprave), údržba, generálne opravy a inštalácia 
nasledujúcich strojových zariadení: motory, stro-
je, turbíny, generátory, kompresory, obrábacie 
stroje, lietadlá, lokomotívy, reaktory, všetky typy 
elektrických nástrojov, zariadení, doplnkov, prí-
strojov, inštalácií a príslušenstvá; inštalácia vý-
robných zariadení a kontrolných prístrojov, vy-
bavenia a príslušenstva, výrobných, stavebných, 
komerčných, priemyselných a konštrukčných stro-
jov a zariadení, elektrických a plynových zariadení 
a prístrojov na varenie, vykurovanie, chladenie, 
pranie, sušenie, klimatizáciu a vetranie a ich inšta-
lácia, výrobkov spotrebnej elektroniky, prístrojov 
a inštalácií elektrického osvetlenia; kancelárskych, 
výrobných a priemyselných stroje a vybavení, po-
čítačov, technického vybavenia a periférnych za-
riadení počítačov, lekárskych, zubárskych vybave-
ní a príslušenstva, železničných vagónov a kontaj-
nerov, telekomunikačných vybavení a príslušen-
stva; služby na prestavbu a generálne opravy po-
honov, motorov, turbín, kompresorov, strojov, strojo-
vých zariadení; prenájom konštrukčného a stavebné-
ho vybavenia; služby prenájmu, opráv, údržby, 
generálnych opráv a inštalácie pre prevádzkarne  
s plynovou alebo parnou turbínou a pre všetky ty-
py závodov a zariadení na výrobu, prenos a/alebo 
rozvod energie. 
38 - Telekomunikačné služby; služby televízneho 
a rozhlasového vysielania všetkými prostriedka-
mi vrátane kábla a satelitu; elektronická pošta  
a faxová služba; služby telefónnej komunikácie 
vrátane bunkových, bezdrôtových a satelitných 
komunikácií; komunikácia cez počítačové termi-
nály; komunikácia po sieti optických vlákien; na-
hrávanie, ukladanie a prenos zvuku, správ, obrazov,  
dát a dokumentov pomocou počítača; služby sa-
telitnej a káblovej telekomunikácie a prenosu; 
poskytovanie informácií o telekomunikáciách; prená-
jom telekomunikačného a prenosového zariadenia;  
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služby komunikácie po internete a intranete; komuni-
kačné servery; poskytovanie telekomunikačných 
spojení a služieb cez globálne počítačové siete. 
39 - Dopravné služby a služby prenájmu; balenie 
a skladovanie tovaru; služby zaisťovania prepra-
vy; prenájom vozidiel, automobilov, lodí, želez-
ničných vagónov a kontajnerov, kamiónov, príve-
sov a vozov s plochým dnom; prenájom lietadiel; 
prenájom nákladných kontajnerov (pozemných, 
námorných, leteckých, železničných) vrátane chla-
diarenských kontajnerov; sprostredkovateľské 
služby v oblasti naloženia/nalodenia, dopravy  
a prepravy, prevádzkové prenájmy; nakladanie/-
vykladanie a manipulácia s nákladom; odosielanie 
nákladu; skladovanie a dodávka tovaru; železničná 
doprava, skladovanie a prenájom skladov; posky-
tovanie informácií o skladovaní a preprave; služby 
rozvodu a prenosu elektriny vrátane správy a pre-
vádzkovania závodov a zariadení na rozvod  
a prenos energie. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov, správa  
a prevádzkovanie závodov a zariadení na výrobu 
energie; služby v oblasti výroby energie; recyklá-
cia a ničenie odpadu; rafinácia; spracovanie odpa-
du; informácie o spracovaní a úprave materiálov; 
laminovanie, úprava a spracovanie textílií; vul-
kanizácia (úprava materiálov). 
41 - Služby v oblasti vzdelávania, školenia, zá-
bavy, športu, kultúrnych činností, prenájom elek-
trických osvetľovacích zariadení, prístrojov, inšta-
lácií a príslušenstva na divadelné, televízne, zábav-
né, športové a kultúrne programy, udalosti a činnos-
ti; školenie pomocou počítača; školiace služby 
prostredníctvom internetu a počítačových sietí. 
42 - Služby počítačového programovania; tvorba 
a analýza programového vybavenia počítača; 
konzultačné služby v oblasti počítačov; údržba  
a aktualizácia programového vybavenia počíta-
čov; služby analýzy a návrhu počítačových sys-
témov a sietí; služby sprostredkovania prístupu  
k počítaču; časovo obmedzený prenájom počíta-
čov; služby ukladania a získavania počítačových 
informácií; služby počítačových vestníkov; kon-
zultácie v oblasti technického vybavenia počíta-
čov; obnovovanie počítačových dát; prenájom po-
čítačov a ich programového vybavenia; poskyto-
vanie integrovaných riešení správy technológií 
prostredníctvom desktopovej služby a sieťovou 
integráciou; poskytovanie súčasného prístupu pre 
viacerých užívateľov ku globálnym počítačovým 
informačným sieťam na prenos a šírenie širokej 
škály informácií; prenájom lekárskeho a zubár-
skeho vybavenia a príslušenstva; správa a pre-
vádzkovanie lekárskych a zubárskych zariadení; 
rešeršné a konzultačné služby v oblasti vedy, 
priemyslu, techniky, strojárstva; prenájom príslu-
šenstva, prístrojov, inštalácií a doplnkov elektric-
kého osvetlenia; prenájom prenosných a modulár-
nych stavieb; správa nebezpečného odpadu; správa 
autorských práv, licencie duševného vlastníctva. 

(540) GE 
(732) GENERAL ELECTRIC COMPANY, spoločnosť 

podľa zákonov štátu New York, 1 River Road, 
Schenectady, New York, US; 

(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
 

(111) 194834 
(151) 27.3.2001 
(156) 9.6.2018 
(180) 9.6.2028 
(210) 1485-98 
(220) 9.6.1998 
(442) 11.12.2000 
(450) 11.6.2001 

 7 (511) 35, 42 
(511) 35 - Licenčné zmluvy, najmä poskytovanie tech-

nickej pomoci pri zriaďovaní a/alebo prevádzke 
hotelov, propagácie, reklamy a rezervačných slu-
žieb v zmysle licenčných dohôd. 
42 - Hotelové, motelové, reštauračné, barové a hos-
titeľské služby. 

(540) DAYS HOTEL 
(732) Days Inns Worldwide, Inc., 22 Sylvan Way, Par-

sippany, New Jersey 07054, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 195811 
(151) 19.6.2001 
(156) 13.11.2018 
(180) 13.11.2028 
(210) 2855-98 
(220) 13.11.1998 
(442) 12.6.2000 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Počítačky, počítače, servery, superpočítače, 

osobné počítače, disky, floppydisky, počítačové 
klávesnice, tlačiarne, diskové jednotky, pamäťo-
vé jednotky, laserové tlačiarne, programové pás-
ky do hracích prístrojov prispôsobených na po- 
užitie s televíznymi prijímačmi, počítačové iden-
tifikačné karty, telefónne karty, kreditné karty, 
elektronické telefóny, záznamníky adries, zaria-
denia na automatické vytáčanie telefónnych čísel, 
telefóny, ručné počítačky, elektronické počítač-
ky, jednofarebné kopírovacie stroje, faxy, textové 
procesory, klávesové telefóny, rozvádzače, foto-
kopírovacie stroje, videotelefóny, elektronické 
whiteboardy, kontrolné pokladnice, televízne sú-
pravy, páskové magnetofóny, stereofónne zvukové 
prístroje, gramofóny, kamery, videá, bezdrôtové 
telefóny, celulárne mobilné telefóny, bezdrôtové 
pagingové prístroje, elektronické organizátory, 
mikrografické čítacie tlačiarne, monitory, konver-
tory, pravítka, kružidlá, váhy so stupnicou, kalib-
rované trubice, kalibrované kadičky, odpočítava-
cie meradlá, analyzátory, sieťové karty, repro-
duktory, karaoky, stroje na vyučovanie jazykov, 
sieťové konvertory, sieťové drôtové kolektory, 
sieťové môstikové zariadenia, prijímače a kon-
vertory na satelitné TV signály, prijímače obrazu, 
projektory filmových pások, projektory, hracie 
prístroje a zábavné prístroje adaptované na pou-
žitie s televíznymi prijímačmi, laserové disky,  
videopásky, pásky, prehrávače laserových diskov, 
kompaktné disky, pamäťové jednotky kompakt-
ných diskov, počítačový softvér pre marketingové 
predajné riadiace systémy, výrobné riadiace sys-
témy, personálne a mzdové riadiace systémy, úč-
tovné riadiace systémy, riadiace systémy na inven-
túru, riadiace systémy klientely. 
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(540) 

  
 

(732) AURORA CORPORATION, 15th FI., No. 2, 
Sec. 5, Hsin I Road, Taipei, TW; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 200438 
(151) 7.10.2002 
(156) 25.9.2018 
(180) 25.9.2028 
(210) 2415-98 
(220) 25.9.1998 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 9, 35, 36, 38 
(511) 9 - Počítačové softvérové programy na použitie  

v bankovníckych, finančných, investičných a po-
isťovacích službách, najmä: softvér na získava-
nie, ukladanie a vedenie elektronických banko-
vých informácií prostredníctvom globálnych po-
čítačových sietí a telekomunikačných sietí, soft-
vér na automatizované čistenie a výmazy pri fi-
remnom spracovaní dát, softvér umožňujúci ban-
kovým klientom priame odovzdanie (prevod) plat-
by a inkasný príkaz (výber peňazí) a automatické 
účtovné odsúhlasenie prijatého príkazu bankou, 
softvér na použitie v inkase (zhromažďovanie) 
elektronických prevodov finančných prostriedkov, 
softvér na získavanie a ukladanie dát z jedného 
alebo viac strediskových počítačov a iných počíta-
čových systémov v ponuke dát v jednotnom for-
mátovaní na iné typy počítačových aplikácií, soft-
vér na výchovu personálu v rokovacej praxi o pô-
žičkách na úseku hypotekárnych pôžičiek, soft-
vér na použitie v komunikácii dát medzi počí-
tačmi a s ďalšími počítačmi alebo s počítačovými 
periférnymi zariadeniami, softvér na použitie vo 
vzťahu k zahraničným zmenárenským službám; 
magneticky zakódované plastikové prístupové kar-
ty na použitie v bankovníckych, finančných, inves-
tičných a poisťovacích službách, plastikové karty 
so zabudovanými počítačovými čipmi na použitie 
v bankovníckych, finančných, investičných a po-
isťovacích službách a automatické pokladnice. 
35 - Obchodné riadenie a poradenstvo, prieskum tr-
hu, monitorovanie trhu, zahraničnoobchodné infor-
mácie a konzultácie vo vzťahu k bankovníckym, fi-
nančným, investičným a poisťovacím službám. 
36 - Bankovnícke, finančné, investičné služby a služ-
by v poisťovníctve. 
38 - Telekomunikačné služby a elektronický pre-
nos hlasu, dát, multimédií, grafiky, videa, fotogra-
fií, reprodukcie zvuku. 

(540) 

  
(732) Bank of America Corporation, a Delaware Cor-

poration, 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, US; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 202350 
(151) 31.3.2003 
(156) 7.5.2018 
(180) 7.5.2028 
(210) 1176-98 
(220) 7.5.1998 
(442) 18.1.2000 
(450) 3.6.2003 

 7 (511) 1, 5, 35 
(511) 1 - Chemické prípravky pre vedu. 

5 - Farmaceutické prípravky, humánne a veteri-
nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá a liečebné výrobky na účely liečenia a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické prípravky pre 
lekárstvo, hygienu a farmáciu, prípravky bakteri-
cídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné, príp-
ravky posilňujúce a dietetické, prípravky proti ná-
kaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MAGRILAN 
(732) MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinopel Str., 

Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210452 
(151) 11.7.2005 
(156) 22.4.2018 
(180) 22.4.2028 
(210) 2396-2004 
(220) 22.4.1998 
(310) 2 155 901 
(320) 13.4.1998 
(330) ES 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 38 
(511) 38 - Telekomunikačné služby. 

(540) T' KOM 
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 

53113 Bonn, DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221120 
(151) 14.4.2008 
(156) 31.10.2017 
(180) 31.10.2027 
(210) 6251-2007 
(220) 31.10.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 7, 9, 11, 37 
(511) 7 - Baliace stroje; zdvíhacie vozne; dynamá; ejek-

tory, prúdové čerpadlá; elektrické otvárače na 
konzervy; etiketovacie stroje; formovacie stroje, 
profilovacie stroje; frézovačky (stroje); generátor 
elektriny; generátory prúdu, zdroje prúdu; kávové 
mlynčeky s výnimkou ručných; tlačiarenské kaze-
ty na matrice; kompresory; ložiská ako časti stro-
jov; maliarske stroje; mangle; prenosné mangle; 
mangle prenosné; elektrické nože; nože do kosa-
čiek; elektrické nožnice; obrábacie stroje; zariade-
nia na obrábanie; oceľotlačové stroje; odlievacie 
formy (časti strojov); odmasťovacie zariadenia ako  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2018 - SK (obnovené ochranné známky) 255 
 

 stroje; stroje na lisovanie odpadu; orezávacie stro-
je; papierenské stroje; polygrafické lisy; polygra-
fické stroje; posúvače papiera (do tlačiarní); pracie 
stroje; práčky; práčky na pranie a bielenie; práčky 
na pranie a farbenie; práčky uvádzané do chodu 
vhodením mince; rezacie stroje; riadiace mecha-
nizmy strojov, motorov a hnacích strojov; hydra- 
ulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov  
a hnacích strojov; pneumatický riadiaci mecha-
nizmus strojov, motorov a hnacích strojov; elek-
trické kuchynské roboty; roboty (stroje); rotačné 
tlačiarske stroje; ručné nástroje a náradie na iný 
než ručný pohon; kolesá strojov; tlačiace valce do 
tlačiarenských strojov; tlačiarenské dosky; tlačia-
renské stroje; tlačiarenské valce; tlačiarenské valce 
ako časti tlačiarenských strojov; umývacie linky 
na umývanie automobilov; umývacie zariadenia na 
automobily; umývačky fliaš; umývačky riadu; 
ventilátory motorov a hnacích strojov; ventily 
(časti strojov, motorov a hnacích strojov); viazacie 
stroje, samoviazače; vibrátory (stroje) na priemy-
selné účely; vložky do filtračných zariadení; vysá-
vače; príslušenstvo vysávačov na rozptýlenie par-
fumov a dezinfekčných prípravkov; vrecká do vy-
sávačov; výťahy; elektrické zariadenia na sťaho-
vanie a vyťahovanie roliet; zatavovacie stroje na 
priemyselné účely; závesné a zdvižné háky; záve-
sy (ako časti strojov). 
9 - Elektrické akumulátory; anódové batérie; auto-
rádiá; elektrické batérie; batérie do svietidiel; au-
tomatické časové spínače; čítače čiarových kódov; 
čipy (mikroprocesorové doštičky); čipy DNA; čí-
tacie zariadenia (informatika); optické čítače; elek-
trické články; galvanické články; detektory; detek-
tory dymu; detektory kovov na priemyselné alebo 
vojenské účely; detektory na zisťovanie falošných 
mincí; diagnostické prístroje s výnimkou lekár-
skych; diaľkomery; diaľkové ovládače; diaprojek-
tory; elektronické diáre; kancelárske dierovacie 
stroje; disková jednotka (do počítačov); kompakt-
né disky; magnetické disky; optické disky; optické 
kompaktné disky; DVD prehrávač; elektrické dve-
rové zvončeky; elektronické perá (na vizuálne 
zobrazovacie zariadenia); elektronické publikácie 
(stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronické 
svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní  
a prednáškach); elektronický prístroj na označova-
nie výrobkov (etikety); elektronický vreckový 
slovník prekladový; elektrónky (rádio); fakturova-
cie stroje; detektory falošných mincí; faxy; rezacie 
prístroje na filmy; kreslené filmy; strihacie zaria-
denia na filmy; fotografické filtre; filtre na dýcha-
cie masky; filtre UV lúčov na účely fotografické; 
fluorescenčné štítky; fotoaparáty; fotokomory; fo-
tokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické  
alebo termické); hologramy; magnetické identifi-
kačné karty; identifikačné magnetické náramky; 
kamery; kinematografické kamery; karty pamäťo-
vé mikroprocesorové (v počítačoch); kazetový 
prehrávač; kazety na mikroskopové sklíčka; mag-
netické kódovacie matice; kódované magnetické 
karty; magnetické dekodéry; kódované magnetic-
ké karty; magnetické médiá; magnetické páskové 
jednotky do počítačov; magnetické pásky; magne-
tofóny; ochranné masky; potápačské masky; ma-
tematické prístroje; mechanické značky; meniče 
diskov (do počítačov); meniče elektrické; meracie 
pomôcky, meracie prístroje; elektrické meracie za- 
 

riadenia; meradlá; meteorologické prístroje; metre; 
mierky; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefó-
nom; mikrofóny; mikroprocesory; obaly na mikro-
skopové sklíčka; mikroskopy; mincové mechaniz-
my na televízne prijímače; mechanizmy na min-
cové zariadenia; minútové hodiny na použitie  
v kuchyni; modemy; monitorovacie počítačové 
programy; elektrické monitorovacie prístroje; mo-
nitory (počítačový hardvér); podložka pod myš; 
myši (informatika); nabíjacie agregáty elektric-
kých batérií; nabíjačky akumulátorov; náplne (car-
triges) na videohry; navigačné nástroje; navigačné 
prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné sa-
telitné prístroje; neónové reklamy; nepriestrelné 
vesty; magnetické nosiče údajov; optické nosiče 
údajov; astrofotografické objektívy; objektívy (op-
tika); elektrické objímky; nahrané operačné prog-
ramy; optické kondenzátory; optické lampy; op-
tické nosiče údajov; optické prístroje a nástroje; 
optické sklo; optické šošovky; optické vlákna; 
káble s optickými vláknami; optické výrobky; op-
tické žiarovky; elektrické otvárače dverí; pamäte 
počítačov; parkovacie brány uvádzané do chodu 
vhodením mince; magnetické páskové jednotky do 
počítačov; demagnetizačné zariadenia a magnetic-
ké pásky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; pás-
ky na zvukové nahrávanie; stroje na počítanie  
a triedenie peňazí; periférne zariadenia počítačov; 
počítacie (logaritmické) pravítko; počítacie dos-
ky; počítacie stroje; počítače; tlačiarne k počíta-
ču; programy na počítačové hry; počítačové klá-
vesnice; počítačové pamäte; nahrané počítačové 
programy; počítačový softvér; počítač - zápisník 
(notebook); počítadlá; laboratórne podnosy; pod-
pera zápästia pri práci s počítačom; poistky; pop-
lašné zariadenia; posuvné meradlá; pravítka, li-
neáre; pravítka, metre; predajné automaty; pre-
nosný prehrávač; prehrávač DVD; prehrávač kom-
paktných diskov; premietacie plátna; premietacie 
prístroje; premietačky na diapozitívy; prenosný 
prehrávač; prenosný telefón; audio- a videoprijí-
mače; procesory (centrálne procesorové jednotky); 
počítačové programy (stiahnuté z telekomunikač-
nej siete); nahrané programy obsluhujúce počí-
tač; pružné disky; elektronické publikácie (stiah-
nuté z telekomunikačnej siete); radary; rádiá; rá-
diotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zaria-
denia; rozhrania (pre počítače); ručná krátkovln-
ná vysielačka; ochranné rukavice proti rtg. lúčom 
na priemyselné účely; slnečné clony (optika); sl-
nečné okuliare; telefónne slúchadlá; smerovky 
(smerové svetlá); snímače (zariadenia na spraco-
vanie údajov), skenery; snímače dymu (požiarne 
hlásiče); solárne články; elektrické spojky; statí-
vy na fotoaparáty; reklamné svetelné tabule;  
šnúrky na okuliare; špeciálne puzdrá na fotogra-
fické aparáty; telefónne mikrofóny; telefónne 
prístroje; telefónne slúchadlá; telefónny záznam-
ník; telefotografické zariadenia; teleskopy; tele-
sky na strelné zbrane; teletypy, ďalekopisné za-
riadenia; televízne prijímače; prístroje na kontro-
lu tepla; snímače teploty; termostaty; transformá-
tory (elektrotechnika); tranzistory; trojnožky ale-
bo statívy na fotoaparáty; výstražné trojuholníky; 
účtovacie stroje; uhlomery; váhy; listové váhy; 
videokamery; videokazety; videopásky; videote-
lefóny; vrecková kalkulačka; batérie do vrecko-
vých bateriek; automaty na vydávanie lístkov;  
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vypínače; vysielače elektronických signálov; vy-
sokofrekvenčné prístroje; výškomery; zariadenia 
na ovládanie výťahu; zväčšovacie sklá; zariade-
nia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie za-
riadenia; disky zvukových nahrávok; nosiče zvu-
kových nahrávok; pásky so zvukovými nahráv-
kami; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; 
zvukové signálne zariadenia; zvukovody, akustic-
ké linky; elektrické žehličky. 
11 - Tepelné akumulátory; výhrevné akumuláto-
ry; elektrické vreckové baterky; baterky (svietid-
lá); bicyklové svetlá; bicyklové svietidlá; bidety; 
bojlery, ohrievače vody; difuzéry svetla; drezy; 
elektrické lampy; elektrické ventilátory (stolové); 
filtračné kávovary elektrické; elektrické filtre na 
kávu; klimatizačné filtre; filtre na pitnú vodu; 
fontány; fritézy elektrické; acetylénové generáto-
ry; plynové generátory; grily (prístroje na peče-
nie); horáky; hriankovače; hydranty; chladiace 
komory; chladiace nádoby; chladiace zariadenia  
a stroje; chladiace zariadenia na chladenie vody; 
chladiarne; plynové chladiče s výnimkou chladi-
čov ako častí strojov; chladničky; sprchovacie ka-
bíny; kachle; elektrické kanvice; kávovary elek-
trické; kávové filtre elektrické; klimatizačné prí-
stroje; klimatizačné zariadenia; výhrevné kotly; 
kuchynské odsávače; kuchynské potreby na peče-
nie a varenie elektrické; kuchynské sporáky; kú-
peľňové armatúry; kúpeľňové obloženie; kúpeľ-
ňové vane; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; lus-
tre, mikrovlnné rúry; mraziace zariadenia, mraz-
ničky; naparovacie prístroje (sauna); nápojové 
chladničky; filtre na pitnú vodu; solárne kolektory; 
solárne pece; spájkovacie lampy; baktericídne spa-
ľovacie komory; spaľovne, spaľovacie pece; spla-
chovacie zariadenia; sporáky; sprchovacie kúty; 
stolné variče; stropné svetlá; prístroje a zariadenia 
na sušenie; zariadenia na sušenie krmiva; vzdu-
chové sušiče; elektrické sušiče bielizne; sušiče na 
vlasy; sušičky ako prístroje; šetriče paliva; tepelné 
čerpadlá; tepelné generátory; zariadenia na teplo-
vodné kúrenie; teplovodné vykurovacie zariade-
nia; teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; 
umývadlá; sušiče na ruky do umyvární; zariadenia 
a stroje na čistenie alebo úpravu vody; UV lampy 
s výnimkou lámp na lekárske účely; kúpeľové 
vane; vane kúpacie; vane na sedacie kúpele; van-
kúše (elektricky vyhrievané) s výnimkou vankú-
šov na lekárske účely; vaňové príslušenstvo (ar-
matúry); vaňové zariadenia; variče; varné prístro-
je a zariadenia; ventilátory (ako časti vetracích 
zariadení); ventilátory (klimatizácia); ventily na 
reguláciu hladiny v nádržiach; vetracie zariade-
nia; ohrievače vody; zariadenia na filtrovanie vo-
dy; zariadenia na prívod vody; vreckové baterky;  
vreckové ohrievače; elektrické výbojky; elektric-
ké výbojky na osvetlenie; výhrevné platne; vy-
hrievacie telesá; vykurovacie články; vykurova-
cie telesá; elektrické vykurovacie telesá; vykuro-
vacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; výmen-
níky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí 
strojov; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapa-
ľovače; zariadenia na spracovanie palív a jadro-
vého materiálu. 
37 - Budovanie závodov a tovární; inštalovanie  
a opravy elektrických spotrebičov; oprava foto-
grafických prístrojov; oprava hodín; údržba a op-
rava horákov; chemické čistenie; inštalácia a op- 
 

ravy chladiacich zariadení; stavebné informácie; 
informácie o opravách; inštalácia okien a dverí; 
izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy 
kancelárskych strojov a zariadení; inštalácia a op-
ravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy 
kotlov; inštalácia kuchynských zariadení; lako-
vanie, glazovanie; opravy zámkov; ostrenie a brú-
senie nožov; ostrenie nožov; inštalácia a opravy 
pecí; pieskovanie; plnenie tonerov; protektorova-
nie pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počí-
tačov; oprava a údržba premietačiek; protihrdzo-
vá úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi 
nátermi; opravy púmp a čerpadiel; realizácia (kla-
denie) cestných povrchov; maľovanie a opravy 
reklamných tabúľ; výstavba a opravy skladov; prená-
jom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo 
(stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácia, 
údržba a opravy strojov; ničenie škodcov s výnim-
kou poľnohospodárskych; štukovanie, sadrovanie; 
montovanie a opravy telefónov; údržba a opravy 
trezorov; údržba bazénov; umývanie automobilov; 
umývanie dopravných prostriedkov; služby utes-
ňovania budov; opravy havarovaných vozidiel; in-
štalácia a opravy vykurovacích zariadení; vý-
stavba obchodných a veľtrhových stánkov; inšta-
lácia a opravy výťahov; inštalácia a opravy za-
vlažovacích zariadení. 

(540) 

  
 

(591) čierna, oranžová 
(732) Kocaman Atilla, Sigistmac Sokak 21/A3, Osma-

niye-Bakirköy, 34146 Istanbul, TR; 
 
 

(111) 222092 
(151) 14.7.2008 
(156) 13.11.2017 
(180) 13.11.2027 
(210) 2074-2007 
(220) 13.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky s lie-

čivým účinkom, vitamíny, multivitamínové kom-
plexy, minerály a multiminerálové prípravky, do-
plnky zdravej výživy na liečebné účely, vitamíno-
vé a multivitamínové preparáty, minerály a stopo-
vé prvky ako potravinové doplnky s liečebnými  
účinkami, chemické výrobky na lekárske účely, 
dietetické výrobky pre chorých, liečivé rastliny  
a výrobky z nich, rastlinné zmesi, výťažky zo ze-
leniny a ovocia a extrakty určené na dietetické 
účely s liečebnými účinkami a zmesi uvedených 
látok a prípravkov, dietetické prísady do jedla  
s liečebnými účinkami, posilňujúce a povzbudzu-
júce potraviny s liečebnými účinkami, energetic-
ko-výživné požívatiny na liečebné účely, potra-
vinové doplnky s liečebnými účinkami na denné 
doplnenie stravy, všetko patriace do tejto triedy. 
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30 - Potraviny a potravinové doplnky s vysokým 
obsahom vitamínov, minerálov, bylinných vý-
ťažkov a výťažkov zo zeleniny a ovocia vyrobe- 
né s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, 
posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky 
s obsahom vitamínov, minerálov a bylín (určené 
na ľudskú spotrebu), akékoľvek požívatiny a prí-
sady do jedla vyrobené s cieľom doplniť bežnú 
stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyv-
niť zdravie konzumenta, všetko patriace do tejto 
triedy. 

(540) Cem-M Cardio 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
 
 

(111) 222103 
(151) 14.7.2008 
(156) 23.11.2017 
(180) 23.11.2027 
(210) 2142-2007 
(220) 23.11.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky s lieči-

vým účinkom, vitamíny, multivitamínové kom-
plexy, minerály a multivitamínové prípravky, do-
plnky zdravej výživy na liečebné účely, vitamíno-
vé a multivitamínové preparáty, minerálne a sto-
pové prvky ako potravinové doplnky s liečebnými 
účinkami, chemické výrobky na lekárske účely, 
dietetické výroky pre chorých, liečivé rastliny  
a výrobky z nich, rastlinné zmesi, výťažky zo ze-
leniny a ovocia a extrakty určené na dietetické 
účely s liečebnými účinkami a zmesi uvedených 
látok a prípravkov, dietetické prísady do jedla  
s liečebnými účinkami, posilňujúce a povzbudzu-
júce potraviny s liečebnými účinkami, energetic-
ko-výživné požívatiny na liečebné účely, potra-
vinové doplnky s liečebnými účinkami na denné 
doplnenie stravy, všetko patriace do tejto triedy. 
30 - Potraviny a potravinové doplnky s vysokým 
obsahom vitamínov, minerálov, bylinných výťaž-
kov a výťažkov zo zeleniny a ovocia vyrobené  
s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, posil-
ňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky s ob-
sahom vitamínov, minerálov a bylín (určené na 
ľudskú spotrebu), akékoľvek požívatiny a prísady 
do jedla vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu 
konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť 
zdravie konzumenta, všetko patriace do tejto trie-
dy. 

(540) Cem-M Mimi 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
 
 

(111) 222118 
(151) 14.7.2008 
(156) 13.12.2017 
(180) 13.12.2027 
(210) 2243-2007 
(220) 13.12.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 35, 38, 41, 42 
 

(511) 35 - Vyhľadávanie informácií pre klientov v po-
čítačových súboroch; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; spracovanie textov; služby zaobe-
rajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopi-
sov; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach. 
38 - Počítačová komunikácia; posielanie správ; 
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; 
poskytovanie prístupu k databázam; prenájom mo-
demov; prenájom prísrojov na prenos správ; prená-
jom zariadení na prenos informácií; prenos faxom; 
prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ a ob-
razových informácií pomocou počítača; prenosy 
správ alebo obrázkov pomocou počítačov; služby 
spravodajských agentúr; telefonická komunikácia. 
41 - Elektronická edičná činnosť; formátovanie 
textov s výnimkou na reklamné účely; fotogra-
fická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na 
mikrofilm; písanie nereklamných textov; posky-
tovanie elektronických publikácií online; repor-
térske služby; zverejňovanie nereklamných tex-
tov; tvorba videofilmov. 
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
obnovovanie počítačových databáz; prevod úda-
jov alebo dokumentov z fyzických médií na elek-
tronické médiá. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(732) Tlačová agentúra Slovenskej republiky - Slova-

kia, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 222119 
(151) 14.7.2008 
(156) 13.12.2017 
(180) 13.12.2027 
(210) 2244-2007 
(220) 13.12.2007 
(442) 7.4.2008 
(450) 5.9.2008 

 9 (511) 35, 38, 41, 42 
(511) 35 - Vyhľadávanie informácií pre klientov v po-

čítačových súboroch; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; spracovanie textov; služby zaobe-
rajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopi-
sov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
38 - Počítačová komunikácia; posielanie správ; 
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; 
poskytovanie prístupu k databázam; prenájom mo-
demov; prenájom prístrojov na prenos správ; prená-
jom zariadení na prenos informácií; prenos faxom; 
prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ  
a obrazových informácií pomocou počítača; pre-
nosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; 
služby spravodajských agentúr; telefonická ko-
munikácia. 
41 - Elektronická edičná činnosť; formátovanie 
textov s výnimkou na reklamné účely; fotogra-
fická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na 
mikrofilm; písanie nereklamných textov; posky-
tovanie elektronických publikácií online; repor-
térske služby; zverejňovanie nereklamných tex-
tov; tvorba videofilmov. 
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42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
obnovovanie počítačových databáz; prevod úda-
jov alebo dokumentov z fyzických médií na elek-
tronické médiá. 

(540) 

  
(591) modrá, biela 
(732) Tlačová agentúra Slovenskej republiky - Slova-

kia, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 111, SK; 
 
 

(111) 222563 
(151) 12.9.2008 
(156) 14.3.2018 
(180) 14.3.2028 
(210) 5267-2008 
(220) 14.3.2008 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 12, 25, 28, 37 
(511) 12 - Bicykle, bicyklové blatníky, bicyklové brz-

dy, bicyklové hlavy, bicyklové pneumatiky, bi-
cyklové pumpy, bicyklové ráfy, bicyklové rámy, 
bicyklové reťaze, bicyklové sedlá, bicyklové sto-
jany, bicyklové špice, bicyklové ťahadlá riade-
nia, bicyklové zvončeky, cengáče na bicykle, 
blatníky, bicyklové duše, adhézne záplaty na op-
ravy duší, náradie na opravu duší, galusky na bi-
cykle, kľuky na bicykle, ozubené kolesá ako sú-
kolesia na bicykle, kolesá na bicykle, napínače 
na špice do kolies, koše (nosiče batožiny) na bi-
cykle, ochranné siete na dámske bicykle, pedále 
na bicykle, bicyklové pneumatiky, poťahy na se-
dadlá bicyklov, ráfiky na bicykle, rámy na bicyk-
le, smerovky na bicykle, spätné zrkadlá, bicyklo-
vé ťahadlá riadenia, trojkolky, dodávkové troj-
kolky, priľnavé gumené záplaty na opravu duší, 
vozidlá, zariadenia na pohyb po zemi, detské ko-
číky, dvojkolesové vozíky, motocykle, sedlovky, 
časti a súčasti bicyklových sedadiel a sediel, brz-
dové a radiace lanká, prehadzovače, prešmýkače, 
radenie prevodov na bicykle, súčasti a doplnky 
na bicykle patriace do triedy 12. 
25 - Cyklistické oblečenie, obuv na cyklistiku, 
športové oblečenie, potníky, cyklistické nohavi-
ce, nohavice s vložkou predovšetkým pre cyklis-
tov, dresy ako oblečenie, osobná bielizeň, bieli-
zeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, 
čelenky, cyklistická obuv, nepremokavý odev, 
opasky na doklady a peniaze ako súčasť oblečenia, 
ponožky, tielka, tričká, košele, bundy, čiapky, 
odevy, obuv a pokrývky hlavy najmä pre športov-
cov. 
28 - Stacionárne bicykle na cvičenie, valce na 
stacionárne bicykle, telocvičné a športové potre-
by, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, výba-
va pre rôzne druhy športov a hier, ktorá nie je 
zahrnutá v iných triedach, cvičebné náradia a za-
riadenia, stroje na fyzické cvičenie, hry a hračky, 
spoločenské hry, stavebnice, stolové hry, zaria-
denia pre elektronické hry s výnimkou hier vyu-
žívajúcich televízne prijímače, hracie rukavice, 
ochranné vypchávky ako časti športových úborov. 
 
 

37 - Údržba a opravy bicyklov, montáž bicyklov, 
čistenie bicyklov, mazanie bicyklov, informácie 
o opravách a údržbe bicyklov, autoservisy, cyk-
loservisy, montáž, údržba a opravy strojov, pos-
kytovanie uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, počítačo-
vých sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(732) INSPO, spol. s r. o., Vieska 71, 020 01 Púchov, 
SK; 

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

(111) 222779 
(151) 17.9.2008 
(156) 20.2.2018 
(180) 20.2.2028 
(210) 323-2008 
(220) 20.2.2008 
(442) 6.6.2008 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 12 
(511) 12 - Vozidlá a ich časti a súčasti, zariadenia na 

pohyb po zemi, vode alebo vzduchu, predovšet-
kým autá, automobily, automobilové podvozky, 
karosérie automobilov a ich časti, blatníky, auto-
poťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na vozid-
lá, bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov, 
brzdy, brzdové diely do vozidiel, okenné tabule 
na okná automobilov, čelné ochranné sklá, kolesá 
automobilov, pneumatiky, duše pneumatík, hna-
cie motory do pozemných vozidiel, nápravy vo-
zidiel, nárazníky vozidiel, opravárske náradie na 
opravu pneumatík, prevodovky do vozidiel, proti-
šmykové reťaze, pružiny závesov automobilov, 
smerovky na vozidlá, tlmiče, stierače, uzávery 
palivových nádrží, zabezpečovacie zariadenia proti 
odcudzeniu vozidiel, závažie na vyváženie kolies 
vozidiel, spätné zrkadlá. 

(540) AUTODRIFT 
(732) AUTODRIFT spol. s r. o., Jeruzalemská 31A, 

917 01 Trnava, SK; 
 
 

(111) 222879 
(151) 13.10.2008 
(156) 13.2.2018 
(180) 13.2.2028 
(210) 254-2008 
(220) 13.2.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 32, 33, 35, 37, 39, 43 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje: nealkoholický aperi-

tív, arašidové mlieko, citronády, výťažky z chme-
ľu na výrobu piva, nealkoholický koktail, hrozno-
vý mušt, minerálne vody a prípravky na ich výro-
bu, mandľové mlieko, mušty, nápoje izotonické, 
prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje,  
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 nápoje z nealkoholických štiav, nealkoholické vý-
ťažky z ovocia, orgeada, ovocné šťavy, nealkoho-
lické nápoje z ovocných štiav, ovocné nealkoho-
lické výťažky, paradajková šťava ako nápoj, pivná 
mladinka, pivo, pastilky, tablety a prášky na prí-
pravu šumivých nápojov, prípravky na výroby li-
kéru, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na vý-
robu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, sla-
dina, sladové pivo, sóda, srvátkové nápoje, stolo-
vé vody, sýtená voda a prípravky na jej výrobu, 
šerbety (nápoje), šťavy ovocné, voda, zázvorové 
pivo, zeleninové šťavy (nápoje). 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, alko-
hol z ryže, anízový likér, aperitívy, arak, brandy, 
curacao, destilované nápoje (pálenky), digestívy 
(likéry horké), džin, griotka, hruškový mušt al-
koholický, jablčné mušty alkoholické, koktaily, 
liehové esencie, liehové výťažky, liehoviny, liké-
ry, medovina, mentolový likér, nápoje alkoholic-
ké obsahujúce ovocie, rum, saké, víno, vodka, 
výťažky z ovocia alkoholické, whisky. 
35 - Informačné služby obchodné alebo podnika-
teľské, komerčné výstavníctvo, obchodná činnosť 
v oblasti strojov a zariadení na všeobecné účely 
(mechanické časti), obchodný manažment a pod-
nikové poradenstvo, poradenstvo v obchodnej čin-
nosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, ob-
chodný prieskum trhu, pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti, prenájom samoobslužných predaj-
ných automatov, reklamná a propagačná činnosť, 
sprostredkovanie obchodu s výrobkami - strojmi  
a zariadeniami. 
37 - Informačné služby v stavebníctve; oprava 
strojov a mechanizmov; prenájom stavebných stro-
jov, prístrojov a dopravných zariadení; prenájom sta-
vebných strojov, prístrojov bez obsluhujúceho per-
sonálu, stavebných strojov a zariadení; montáž 
strojov a zariadení na všeobecné účely (mecha-
nické časti). 
39 - Stáčanie nápojov do fliaš. 
43 - Reštauračná a pohostinná činnosť: bary, bu-
fety, hotelierske služby, jedálne a závodné stra-
vovanie, kaviarne, reštaurácie, samoobslužné reš-
taurácie; zásobovanie, príprava, predaj a dodávka 
jedál na objednávku do domu. 

(540) 

  
 

(591) červená, sivá, biela 
(732) Vaško Štefan, Ing., Valkovská 39, 080 05 Prešov, 

SK; 
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK; 

 
 

(111) 222998 
(151) 13.10.2008 
(156) 10.4.2018 
(180) 10.4.2028 
(210) 656-2008 
(220) 10.4.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 12 
 
 

(511) 12 - Osobné autá, nákladné autá, prívesné vozid-
lá a karavany, dodávkové autá; časti a príslušen-
stvo uvedeného tovaru patriace do tejto triedy, 
volanty na automobily, kolesá na automobily. 

(540) HYUNDAI iX35 
(732) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 

Seocho-Gu, Seoul 137-938, KR; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 222999 
(151) 13.10.2008 
(156) 10.4.2018 
(180) 10.4.2028 
(210) 657-2008 
(220) 10.4.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 12 
(511) 12 - Osobné autá, nákladné autá, prívesné vozid-

lá a karavany, dodávkové autá; časti a príslušen-
stvo uvedeného tovaru patriace do tejto triedy, 
volanty na automobily, kolesá na automobily. 

(540) HYUNDAI iX55 
(732) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 

Seocho-Gu, Seoul 137-938, KR; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223000 
(151) 13.10.2008 
(156) 10.4.2018 
(180) 10.4.2028 
(210) 658-2008 
(220) 10.4.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 12 
(511) 12 - Osobné autá, nákladné autá, prívesné vozid-

lá a karavany, dodávkové autá; časti a príslušen-
stvo uvedeného tovaru patriace do tejto triedy, 
volanty na automobily, kolesá na automobily. 

(540) HYUNDAI iX45 
(732) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, 

Seocho-Gu, Seoul 137-938, KR; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223006 
(151) 13.10.2008 
(156) 23.4.2018 
(180) 23.4.2028 
(210) 746-2008 
(220) 23.4.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 11, 17, 21 
(511) 11 - Sanitárne a hygienické zariadenie a technika, 

výrobky sanitárnej techniky z akrylátu, zariade-
nie kúpeľní, kúpeľňové armatúry, kúpeľňové ob-
loženie, sprchové vaničky, sprchovacie kúty, ka-
bínky a boxy, sprchové príslušenstvo a zariadenie, 
sprchové sedadlá, sprchové dvere, vaňové zásteny, 
kúpeľové vane, vaničky sedacie a minivane, va-
ňové príslušenstvo a zariadenie, hydromasážne va- 
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 ne, hydromasážny systém, umývadlá, vybavenie 
kúpeľní, elektrické radiátory, radiátory na kúre-
nie. 
17 - Izolačný materiál, tmely, nekovové ohybné 
rúrky, plastové výlisky a polotovary, polyakrylá-
tové a polymetakrylátové dosky, tesniaci upchá-
vací a výplňový materiál. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, toa-
letné súpravy, pomôcky a doplnky, sklo surové, 
tvarové a inak spracované ako polotovar s výnimkou 
stavebného skla, duté sklo, sklo pokryté ochrannou 
povrchovou úpravou, prostriedky a pomôcky na 
čistenie. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(732) RAVAK Slovakia spol. s r. o., Stará Vajnorská 4, 

831 04 Bratislava, SK; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223007 
(151) 13.10.2008 
(156) 23.4.2018 
(180) 23.4.2028 
(210) 747-2008 
(220) 23.4.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 11, 17, 21 
(511) 11 - Sanitárne a hygienické zariadenie a technika, 

výrobky sanitárnej techniky z akrylátu, zariade-
nie kúpeľní, kúpeľňové armatúry, kúpeľňové ob-
loženie, sprchové vaničky, sprchovacie kúty, ka-
bínky a boxy, sprchové príslušenstvo a zariade-
nie, sprchové sedadlá, sprchové dvere, vaňové 
zásteny, kúpeľové vane, vaničky sedacie a mini-
vane, vaňové príslušenstvo a zariadenie, hydroma-
sážne vane, hydromasážny systém, umývadlá, vy-
bavenie kúpeľní, elektrické radiátory, radiátory na 
kúrenie. 
17 - Izolačný materiál, tmely, nekovové ohybné 
rúrky, plastové výlisky a polotovary, polyakrylá-
tové a polymetakrylátové dosky, tesniaci upchá-
vací a výplňový materiál. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, toa-
letné súpravy, pomôcky a doplnky, sklo surové, 
tvarové a inak spracované ako polotovar s vý-
nimkou stavebného skla, duté sklo, sklo pokryté 
ochrannou povrchovou úpravou, prostriedky a po-
môcky na čistenie. 

(540) KEĎ KÚPEĽŇU TAK RAVAK 
(732) RAVAK Slovakia spol. s r. o., Stará Vajnorská 4, 

831 04 Bratislava, SK; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 223012 
(151) 13.10.2008 
(156) 24.4.2018 
(180) 24.4.2028 
(210) 756-2008 
(220) 24.4.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Futbalová obuv, tričká. 

35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov, prenájom reklamných plôch. 
41 - Výchovno-zábavné klubové služby, kluby 
zdravia (telesné cvičenia), organizovanie a vedenie 
koncertov, organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží, organizovanie športových súťa-
ží, organizovanie živých predstavení, prevádzko-
vanie športových zariadení, služby športovísk, pre-
nájom štadiónov. 

(540) 

  
 

(591) žltá, modrá, červená, biela 
(732) Mesto Banská Bystrica, Československej armá- 

dy 1141/26, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 223115 
(151) 11.11.2008 
(156) 9.5.2018 
(180) 9.5.2028 
(210) 5585-2008 
(220) 9.5.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky s výnimkou parazi-

ticídov, insekticídov a akaricídov, prípravky na 
ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, materiály na 
plombovanie zubov a zubné odtlačky, hygienické 
prípravky na lekárske účely s výnimkou paraziti-
cídov, insekticídov a akaricídov. 

(540) 

  
(591) zelená 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
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(111) 223116 
(151) 11.11.2008 
(156) 9.5.2018 
(180) 9.5.2028 
(210) 5586-2008 
(220) 9.5.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky s výnimkou parazi-

ticídov, insekticídov a akaricídov, prípravky na 
ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, materiály na 
plombovanie zubov a zubné odtlačky, hygienické 
prípravky na lekárske účely s výnimkou paraziti-
cídov, insekticídov a akaricídov. 

(540) 

  
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

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

 
 

(111) 223180 
(151) 11.11.2008 
(156) 17.3.2018 
(180) 17.3.2028 
(210) 506-2008 
(220) 17.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 35, 41, 45 
(511) 35 - Analýzy nákladov; obchodné alebo podnika-

teľské informácie; posudzovanie efektívnosti v ob-
chodnej činnosti; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tieto osoby), výmena in-
formácií; obchodná správa licencií na výrobky  
a služby pre tretie osoby; revízia účtov; tvorba, 
aktualizácia a schvaľovanie medzinárodných úč-
tovných štandardov; zabezpečovanie prístupnosti 
k medzinárodným účtovným štandardom; tvorba,  
aktualizácia a schvaľovanie medzinárodných au-
dítorských štandardov; zabezpečovanie prístup-
nosti k medzinárodným audítorským štandardom; 
kontrolná a poradenská činnosť v uvedených ob-
lastiach; vedenie registrov. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie kurzov, školení, 
preskúšavaní; vydávanie a udeľovanie certifikátov. 
45 - Arbitrážne služby; právne poradenstvo; li-
cencie k právam duševného vlastníctva. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, čierna 
(732) Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, 

811 07 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(111) 223181 
(151) 11.11.2008 
(156) 18.3.2018 
(180) 18.3.2028 
(210) 511-2008 
(220) 18.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 35, 41, 45 
(511) 35 - Analýzy nákladov; obchodné alebo podnika-

teľské informácie; posudzovanie efektívnosti v ob-
chodnej činnosti; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre tieto osoby), výmena in-
formácií; obchodná správa licencií na výrobky  
a služby pre tretie osoby; revízia účtov; tvorba, 
aktualizácia a schvaľovanie medzinárodných úč-
tovných štandardov; zabezpečovanie prístupnosti 
k medzinárodným účtovným štandardom; tvorba, 
aktualizácia a schvaľovanie medzinárodných au-
dítorských štandardov; zabezpečovanie prístup-
nosti k medzinárodným audítorským štandardom; 
kontrolná a poradenská činnosť v uvedených ob-
lastiach; vedenie registrov. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie kurzov, školení, 
preskúšavaní; vydávanie a udeľovanie certifikátov. 
45 - Arbitrážne služby; právne poradenstvo; li-
cencie k právam duševného vlastníctva. 

(540) 

  
 

(732) Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, 
811 07 Bratislava, SK; 

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

(111) 223210 
(151) 11.11.2008 
(156) 16.4.2018 
(180) 16.4.2028 
(210) 707-2008 
(220) 16.4.2008 
(442) 5.8.2008 
 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; liečebné prípravky 

na liečbu kardiovaskulárnych ochorení; farmace-
utické kardiovaskulárne výrobky. 

(540) MONACE 
(732) PharmaSwiss SA, Alpenstrasse 14, CH-6300 Zug, 

CH; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223218 
(151) 11.11.2008 
(156) 28.4.2018 
(180) 28.4.2028 
(210) 806-2008 
(220) 28.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 
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 9 (511) 35, 36, 37, 41 
(511) 35 - Komerčné informačné kancelárie; marketin-

gové štúdie; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; organizovanie výstav na obchodné a reklam-
né účely; poradenstvo v obchodnej činnosti; rekla-
ma; zbieranie údajov do počítačových databáz. 
36 - Bankovníctvo; burzové maklérstvo; dôchod-
kové fondy; elektronický prevod kapitálu; finanč-
né analýzy; finančné odhady a oceňovanie (pois-
ťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné 
poradenstvo; finančný lízing; kapitálové investí-
cie; kaucie, záruky, garancie; konzultačné služby  
v oblasti poisťovníctva; oceňovanie a odhady ne-
hnuteľností; poradenstvo v oblasti poistenia; pre-
nájom nehnuteľností; realitné kancelárie; služby  
v oblasti finančníctva; správa nehnuteľností; spros-
tredkovanie nehnuteľností. 
37 - Budovanie bytových domov, obchodných a kan-
celárskych priestorov; budovanie závodov a tovární; 
demolácie budov; dozor nad stavbami; stavebné in-
formácie. 
41 - Kluby zdravia (telesné cvičenia); organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie športových, 
kultúrnych a spoločenských podujatí; výchovno-
zábavné klubové služby. 

(540) CORPIA 
(732) CORPIA GROUP a.s., Dunajská Lužná 933, 900 42 

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

 
 

(111) 223220 
(151) 11.11.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 841-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne, veterinár-

ne a ich substancie, farmaceutické drogy, liečivá, 
liečebné výrobky na účely liečenia a zdravotnej 
starostlivosti, chemické výrobky pre lekárstvo,  
hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericíd-
ne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; príprav-
ky posilňujúce a dietetické, prípravky proti náka-
ze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a sprostred-
kovanie obchodu s tovarmi. 

(540) FLUTAN 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223221 
(151) 11.11.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 842-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 
 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne, veterinár-

ne a ich substancie, farmaceutické drogy, liečivá, 
liečebné výrobky na účely liečenia a zdravotnej 
starostlivosti, chemické výrobky pre lekárstvo, 
hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericíd-
ne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; prípravky 
posilňujúce a dietetické, prípravky proti nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MEDOCRIPTINE 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223222 
(151) 11.11.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 843-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne, veterinár-

ne a ich substancie, farmaceutické drogy, liečivá, 
liečebné výrobky na účely liečenia a zdravotnej 
starostlivosti, chemické výrobky pre lekárstvo, 
hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne, 
fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; prípravky 
posilňujúce a dietetické, prípravky proti nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) ELIFY 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223223 
(151) 11.11.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 844-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne, veterinár-

ne a ich substancie, farmaceutické drogy, liečivá, 
liečebné výrobky na účely liečenia a zdravotnej 
starostlivosti, chemické výrobky pre lekárstvo, 
hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericíd-
ne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; príprav-
ky posilňujúce a dietetické, prípravky proti náka-
ze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MEDOSTATIN 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 223225 
(151) 11.11.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 846-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne, veterinár-

ne a ich substancie, farmaceutické drogy, liečivá, 
liečebné výrobky na účely liečenia a zdravotnej 
starostlivosti, chemické výrobky pre lekárstvo, 
hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericíd-
ne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; príprav-
ky posilňujúce a dietetické, prípravky proti nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) SELEGOS 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223226 
(151) 11.11.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 847-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne, veterinár-

ne a ich substancie, farmaceutické drogy, liečivá, 
liečebné výrobky na účely liečenia a zdravotnej 
starostlivosti, chemické výrobky pre lekárstvo,  
hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericíd-
ne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; príprav-
ky posilňujúce a dietetické, prípravky proti nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) GYRABLOCK 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223228 
(151) 11.11.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 850-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne, veterinár-

ne a ich substancie, farmaceutické drogy, liečivá, 
liečebné výrobky na účely liečenia a zdravotnej 
starostlivosti, chemické výrobky pre lekárstvo, 
hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericíd-
ne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; príprav-
ky posilňujúce a dietetické, prípravky proti nákaze. 

 
 

35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MEDOCLAV 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223258 
(151) 12.11.2008 
(156) 9.4.2018 
(180) 9.4.2028 
(210) 641-2008 
(220) 9.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 1 
(511) 1 - Prípravok na stimuláciu (urýchľovanie) de-

kontaminačných procesov na báze anorganických 
látok na čistenie odpadových vôd a odstraňova-
nie ekologických záťaží. 

(540) MARTIVIT 
(732) ZENIT SK, s.r.o., ul. Nová 831/78, 972 41 Koš, 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 223317 
(151) 12.11.2008 
(156) 20.3.2018 
(180) 20.3.2028 
(210) 5298-2008 
(220) 20.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Usporadúvanie a organizovanie komerčných 

výstav, veľtrhov vín, miestnych vinoték na re-
klamné a obchodné účely, prezentácia regiónu na 
komerčných výstavách; obchodné sprostredko-
vanie služieb uvedených v triede 41. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných materiálov, produkčná činnosť  
v oblasti výchovy, kultúry a športu, usporadúva-
nie zábavných súťaží, záujmových klubov a spo-
ločenských akcií, usporadúvanie a organizovanie 
nekomerčných výstav, veľtrhov vín, miestnych 
vinoték, výstav umeleckých a ľudových remesiel, 
prezentácia regiónu na výstavách s výnimkou 
komerčných výstav. 
43 - Služby viech. 

(540) Víno, ženy a vône 
(732) ZDRUŽENIE MALOKARPATSKÁ VÍNNA CES-

TA, Horná 20, 900 01 Modra, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223318 
(151) 12.11.2008 
(156) 28.3.2018 
(180) 28.3.2028 
(210) 5325-2008 
(220) 28.3.2008 
(442) 5.8.2008 
 



264 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2018 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

(450) 7.1.2009 
 9 (511) 32, 33, 43 

(511) 32 - Pivá všetkého druhu; minerálne vody, šumi-
vé nápoje a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, 
ovocné a zeleninové šťavy, výťažky z chmeľu na 
výrobu piva. 
33 - Vína; destiláty a iné alkoholické nápoje. 
43 - Pohostinská činnosť, bary, bufety, reštaurácie. 

(540) SYLVÁNA 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223319 
(151) 12.11.2008 
(156) 28.3.2018 
(180) 28.3.2028 
(210) 5326-2008 
(220) 28.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 31, 32, 43 
(511) 31 - Slad. 

32 - Pivo; nealkoholické nápoje; sirupy. 
43 - Pohostinská činnosť, bary, bufety, reštaurácie. 

(540) GRENA 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223320 
(151) 12.11.2008 
(156) 28.3.2018 
(180) 28.3.2028 
(210) 5328-2008 
(220) 28.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 32, 33, 43 
(511) 32 - Pivá všetkého druhu; minerálne vody, šumi-

vé nápoje a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, 
ovocné a zeleninové šťavy, výťažky z chmeľu na 
výrobu piva. 
33 - Vína; destiláty a iné alkoholické nápoje. 
43 - Pohostinská činnosť, bary, bufety, reštaurácie. 

(540) TAS 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223321 
(151) 12.11.2008 
(156) 28.3.2018 
(180) 28.3.2028 
(210) 5329-2008 
(220) 28.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 32, 33 
 
 
 

(511) 32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné 
nealkoholické nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje. 

(540) KERN 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223322 
(151) 12.11.2008 
(156) 28.3.2018 
(180) 28.3.2028 
(210) 5330-2008 
(220) 28.3.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 32, 33, 43 
(511) 32 - Pivá všetkého druhu; minerálne vody, šumi-

vé nápoje a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, 
ovocné a zeleninové šťavy (nápoje), výťažky z chme-
ľu na výrobu piva. 
33 - Vína; destiláty a iné alkoholické nápoje. 
43 - Pohostinská činnosť, bary, bufety, reštaurácie. 

(540) 

  
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223341 
(151) 12.11.2008 
(156) 17.4.2018 
(180) 17.4.2028 
(210) 5432-2008 
(220) 17.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 9, 35, 36, 38 
(511) 9 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úvero-

vé karty, ako sú magnetické zakódované karty  
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom 
(elektronické karty). 
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo ve-
ciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch, a bankových súboroch pre zá-
kazníkov. 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov-
níctva; home banking; bankové služby vrátane 
služieb prostredníctvom elektronických komuni-
kačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie 
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v ob-
lasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskyto-
vanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov 
na vlastný účet; kapitálové investície; platobný 
styk a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; 
platobné prevody vykonávané elektronicky; vydá-
vanie a správa platobných prostriedkov, napr. pla- 
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tobných kariet, cestovných šekov; overovanie še-
kov; poskytovanie záruk; garancie, kaucie; ruče-
nie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; 
uloženie a správa cenných papierov alebo iných 
hodnôt; poskytovanie bankových informácií; fi-
nančné analýzy a informácie; prenájom bezpeč-
nostných schránok; prijímanie vkladov; finančný 
prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní 
cenných papierov a poskytovanie súvisiacich slu-
žieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozi-
tára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na 
vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými 
hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (fu-
tures) a opcií (options) vrátane kurzových a úro-
kových obchodov, s prevoditeľnými cennými pa-
piermi, so zlatými a striebornými mincami, pa-
mätnými mincami, hárkami bankoviek a so sú-
bormi obehových mincí; vykonávanie hypotekár-
nych obchodov; obhospodarovanie cenných papie-
rov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (port-
fólio manažment); sprostredkovateľská činnosť  
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca  
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením, 
služby kreditných, debetných, platobných, splát-
kových a úverových kariet, služby elektronických 
kariet. 
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elek-
tronickými tabuľami - telekomunikačné služby; 
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom 
telefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez 
svetovú počítačovú sieť. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, zelená 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223351 
(151) 12.11.2008 
(156) 2.5.2018 
(180) 2.5.2028 
(210) 5545-2008 
(220) 2.5.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 1 
(511) 1 - Prísady do betónov a mált. 

(540) VIBROPOR 
(732) STACHEMA Bratislava a. s., Rovinka 411, 900 41 

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

 
 

(111) 223352 
(151) 12.11.2008 
(156) 2.5.2018 
(180) 2.5.2028 
(210) 5546-2008 
(220) 2.5.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 
 

 9 (511) 1 
(511) 1 - Prísady do betónov a mált. 

(540) STACHEPLAST 
(732) STACHEMA Bratislava a. s., Rovinka 411, 900 41 

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

 
 

(111) 223353 
(151) 12.11.2008 
(156) 2.5.2018 
(180) 2.5.2028 
(210) 5547-2008 
(220) 2.5.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.1.2009 

 9 (511) 1 
(511) 1 - Prísady do betónov a mált. 

(540) VIBROFINIŠ 
(732) STACHEMA Bratislava a. s., Rovinka 411, 900 41 

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

 
 

(111) 223468 
(151) 11.12.2008 
(156) 8.4.2018 
(180) 8.4.2028 
(210) 635-2008 
(220) 8.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Magnetické a optické nosiče údajov, zázna-

mové disky, magnetické disky, optické disky, MP3 
prehrávače, premietacie prístroje, premietacie plátna, 
diapozitívy, elektronické publikácie stiahnuté z tele-
komunikačnej siete, zariadenia a prístroje na prenos, 
reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obra-
zu alebo dát, zariadenia a prístroje na čítanie alebo 
zapisovanie CD alebo DVD diskov, nosiče zvu-
kových a obrazových nahrávok, videokazety, 
DVD disky, CD disky, počítače, notebooky, peri-
férne zariadenia počítačov, počítačový softvér, 
zariadenia na úpravu a spracovanie textu, foto-
grafické prístroje a nástroje. 
16 - Časopisy, noviny, periodická a neperiodická 
tlač, tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, kalen-
dáre, príručky, plagáty, katalógy, papier, kartón, 
lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach, papiernický tovar, 
predmety z kartónu, albumy, atlasy, fotografie, 
tlačivá, formuláre, grafické reprodukcie, grafiky, 
spisové obaly (zoraďovače), papierové vlajky, 
pútače z papiera alebo lepenky, netextilné etike-
ty, pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie po-
treby, školské potreby, písacie stroje a kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, lepiace štítky, 
lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a po-
užitie v domácnosti, vrecia a vrecká z papiera 
alebo plastických materiálov. 
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné služ-
by, online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo 
náborových materiálov, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny), organizovanie výstav na reklamné a ob- 
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chodné účely, podpora predaja pre tretie osoby, 
poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných ak-
tivít, odborné obchodné poradenstvo, služby po-
rovnávania cien, obchodná administratíva, služby 
ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia ale-
bo systematizácia písomných oznámení a zázna-
mov, kompilácia matematických alebo štatistic-
kých údajov, grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely, prepisovanie, vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch (pre zákazníkov), zbie-
ranie a zoraďovanie údajov do počítačových da-
tabáz, prieskum trhu, poskytovanie uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 35 a 41, sprostredkovanie 
obchodu s tovarom v triede 16, maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopis-
mi, CD a DVD diskami. 
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných perio-
dických a neperiodických publikácií s výnimkou 
vydávania reklamných a náborových textov, vy-
dávanie kníh, časopisov, organizovanie hier, zá-
bavy, organizovanie a vedenie konferencií, kon-
gresov, seminárov, školení, výcvik, organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, orga-
nizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, ži-
vých vystúpení, organizovanie zábavných súťaží, 
organizovanie kurzov, výcvikov, informácie o mož-
nostiach zábavy, zábava, pobavenie, obveselenie, 
služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné  
služby), výchovno-zábavné klubové služby, služ-
by v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych pod-
ujatí, tvorba videofilmov, poskytovanie uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, žltá, čierna 
(732) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievoz- 

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

 
 

(111) 223469 
(151) 11.12.2008 
(156) 8.4.2018 
(180) 8.4.2028 
(210) 636-2008 
(220) 8.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Magnetické a optické nosiče údajov, zázna-

mové disky, magnetické disky, optické disky, 
MP3 prehrávače, premietacie prístroje, premieta-
cie plátna, diapozitívy, elektronické publikácie 
stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia  
a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie 
alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, zariadenia 
a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo 
DVD diskov, nosiče zvukových a obrazových na- 
 

 hrávok, videokazety, DVD disky, CD disky, počí-
tače, notebooky, periférne zariadenia počítačov, 
počítačový softvér, zariadenia na úpravu a spra-
covanie textu, fotografické prístroje a nástroje. 
16 - Časopisy, noviny, periodická a neperiodická 
tlač, tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, kalen-
dáre, príručky, plagáty, katalógy, papier, kartón, 
lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie 
sú zahrnuté v iných triedach, papiernický tovar, 
predmety z kartónu, albumy, atlasy, fotografie, 
tlačivá, formuláre, grafické reprodukcie, grafiky, 
spisové obaly (zoraďovače), papierové vlajky, pú-
tače z papiera alebo lepenky, netextilné etikety, 
pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, 
školské potreby, písacie stroje a kancelárske pot-
reby s výnimkou nábytku, lepiace štítky, lepidlá 
a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie  
v domácnosti, vrecia a vrecká z papiera alebo 
plastických materiálov. 
35 - Reklama, reklamné činnosti a reklamné 
služby, online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných alebo náborových materiálov, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny), organizovanie výstav na reklam-
né a obchodné účely, podpora predaja pre tretie 
osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchod-
ných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, služ-
by porovnávania cien, obchodná administratíva, 
služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompi-
lácia alebo systematizácia písomných oznámení  
a záznamov, kompilácia matematických alebo šta-
tistických údajov, grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely, prepisovanie, vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), 
zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových 
databáz, prieskum trhu, poskytovanie uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 35 a 41, sprostredkovanie 
obchodu s tovarom v triede 16, maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopis-
mi, CD a DVD diskami. 
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných perio-
dických a neperiodických publikácií s výnimkou 
vydávania reklamných a náborových textov, vy-
dávanie kníh, časopisov, organizovanie hier, zába-
vy, organizovanie a vedenie konferencií, kongre-
sov, seminárov, školení, výcvik, organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie 
lotérií, plesov, športových súťaží, živých vystúpe-
ní, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie 
kurzov, výcvikov, informácie o možnostiach zá-
bavy, zábava, pobavenie, obveselenie, služby 
zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby), 
výchovno-zábavné klubové služby, služby v ob-
lasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podujatí, 
tvorba videofilmov, poskytovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 

(540) Čas pre mňa 
(732) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievoz-

ská 14, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(111) 223483 
(151) 11.12.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 837-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky - humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečebné výrobky na účely liečenia a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické výrobky pre le-
kárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bak-
tericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; 
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky proti 
nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MEDOCIPRIN 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223484 
(151) 11.12.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 838-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky - humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lieči-
vá, liečebné výrobky na účely liečenia a zdravot-
níckej starostlivosti, chemické výrobky pre lekár-
stvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bakteri-
cídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; prí-
pravky posilňujúce a dietetické, prípravky proti 
nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MEDOCEF 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223485 
(151) 11.12.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 839-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky - humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečebné výrobky na účely liečenia a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické výrobky pre le-
kárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bak- 
 

 

 tericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; 
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky proti 
nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MABRON 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223486 
(151) 11.12.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 840-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky - humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečebné výrobky na účely liečenia a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické výrobky pre le-
kárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky 
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; 
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky pro-
ti nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) 

  
 

(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 
P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 

(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 223487 
(151) 11.12.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 851-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky - humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečebné výrobky na účely liečenia a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické výrobky pre 
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky 
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekč-
né; prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky 
proti nákaze. 
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35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MEDORISPER 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223488 
(151) 11.12.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 853-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky - humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečebné výrobky na účely liečenia a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické výrobky pre  
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky 
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekč-
né; prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky 
proti nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a sprostred-
kovanie obchodu s tovarmi. 

(540) NEMOTAN 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223489 
(151) 11.12.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 854-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky - humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečebné výrobky na účely liečenia a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické výrobky pre 
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bakte-
ricídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; prí-
pravky posilňujúce a dietetické, prípravky proti ná-
kaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MAGUROL 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 223490 
(151) 11.12.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 855-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky - humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečebné výrobky na účely liečenia a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické výrobky pre 
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky 
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekč-
né; prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky 
proti nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) DEXAMED 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223491 
(151) 11.12.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 856-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky - humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečebné výrobky na účely liečenia a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické výrobky pre le-
kárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bakte-
ricídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; prí-
pravky posilňujúce a dietetické, prípravky proti 
nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MEDOFLUCON 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223492 
(151) 11.12.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 857-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35 
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(511) 5 - Farmaceutické prípravky - humánne a veteri-
nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečebné výrobky na účely liečenia a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické výrobky pre 
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bak-
tericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; 
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky proti 
nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) AXETINE 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223493 
(151) 11.12.2008 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 858-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky - humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečebné výrobky na účely liečenie a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické výrobky pre 
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky  
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; 
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky proti 
nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska 
činnosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) ULCERAN 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223532 
(151) 15.12.2008 
(156) 13.5.2018 
(180) 13.5.2028 
(210) 923-2008 
(220) 13.5.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Kakao a cukrovinky. 
(540) 

  
 

(732) Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o., 
Račianska 44, 832 42 Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 223535 
(151) 15.12.2008 
(156) 23.5.2018 
(180) 23.5.2028 
(210) 1002-2008 
(220) 23.5.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 21 
(511) 21 - Zubné kefky, medzizubné kefky. 

(540) TRI-PROXI 
(732) COLGATE PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022-7499, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 223540 
(151) 15.12.2008 
(156) 26.5.2018 
(180) 26.5.2028 
(210) 1020-2008 
(220) 26.5.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 6, 7, 40 
(511) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; železiarsky to-

var; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté  
v iných triedach; rudy. 
7 - Normované časti strojov; stroje a obrábacie 
stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do  
pozemných vozidiel; súkolesia, prevody a ich čas-
ti, reťaze, remene, spojky a prevody strojov; re-
menice, skrutky, hnacie elementy. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá 
(732) ULME s. r. o., SNP 137, 965 01 Žiar nad Hronom, 

SK; 
 
 

(111) 223548 
(151) 15.12.2008 
(156) 6.6.2018 
(180) 6.6.2028 
(210) 1118-2008 
(220) 6.6.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 16, 20, 25, 29, 35, 41, 43, 44 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-

žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra- 
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 fické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, le-
penka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, 
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne 
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický to-
var), obrazy, papiernický tovar, periodické a nepe-
riodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, 
prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické 
reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké 
litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z 
papiera alebo plastických materiálov, umelecké 
diela z papiera, darčekové a dekoratívne predme-
ty z kartónu, z papiera alebo plastických materiá-
lov. 
20 - Jelenie parohy a výrobky z parožia, spo-
mienkové predmety z plastov a dreva, sochy  
z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké 
diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, ume-
lecké stolárske výrobky. 
25 - Bielizeň, osobná bielizeň zabraňujúca pote-
niu, body - bielizeň, bundy, cyklistické obleče-
nie, čelenky, čiapky, dámske róby a šaty, gym-
nastické (telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší 
(proti chladu, ako pokrývka hlavy), kombinézy 
(oblečenie), kombinézy na vodné lyžovanie, ka-
báty, košele, krátke nohavice, krátke kabátiky, 
kravaty, kožušiny (oblečenie), kostýmy, korzety,  
kovové časti na obuv a opasky, nohavice, noha-
vičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oble-
čenie z kože, obuv, odevy, opasky, peleríny, pan-
čuchy a pančuchové nohavice, plášte, plavky, 
pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, podprsen-
ky, podväzky, polokošele, pokrývky hlavy, po-
nožky, potníky, pulóvre, pyžamá, rukavice, rukáv-
niky, saká, sandále, spodná bielizeň, spodky, suk-
ne, svetre, šatky, šály, šiltovky, športová obuv, 
športové tričká a dresy, spodničky, tielka, tričká, 
topánky, vesty. 
29 - Mäso, hydina, zverina, výrobky z mäsa, hydi-
ny a zveriny, mäsové výťažky, údeniny, šunky, 
klobásy, párky, salámy, slanina, hotové jedlá z mäsa, 
mäsové konzervy, mäsové výťažky, mäsové po-
lotovary. 
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmen-
te pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a ma-
nažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie vý-
kladov; obchodný manažment, sprostredkovanie 
nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie 
výstav na reklamné a obchodné účely; rozširova-
nie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie re-
klamných materiálov zákazníkom; vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov; distribúcia 
vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie 
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo 
náborových textov; televízna reklama; reklamné 
agentúry; organizovanie reklamných hier na pro-
pagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; 
prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre 
tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, spros-
tredkovanie a výber tovaru prostredníctvom kata-
lógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľ-
ské informácie, reklamná a inzertná činnosť pros- 
 

tredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej 
siete; poskytovanie informácií a iných informač-
ných produktov reklamného charakteru; prenájom 
reklamných informačných a komunikačných miest; 
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby 
riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné 
služby, obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triedach 41, 43 a 44, sprostredkovanie 
obchodu s tovarom, maloobchodná činnosť s mä-
som a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná čin-
nosť s mäsom a mäsovými výrobkami, maloob-
chodné služby s odevmi a obuvou, galantérnym 
tovarom, textilom, nábytkom umeleckými dekora-
tívnymi a darčekovými tovarmi, zbraňami a stre-
livom. 
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, organi-
zovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolok-
vií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kul-
túrnych a vzdelávacích výstav, športových podu-
jatí, súťaží; požičiavanie športového náradia, vý-
roba televíznych a rozhlasových programov, vy-
dávanie kníh, vyučovanie, vzdelávanie, zábavné 
parky, zoologické záhrady, živé predstavenia, us-
poradúvanie divadelných, filmových, koncertných 
a iných predstavení na kultúrne a zábavné účely, 
usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných 
produkcií, činnosť v oblasti zábavy, kultúry a špor-
tu, organizovanie audiovizuálnych predstavení na 
kultúrne a zábavné účely, organizovanie a pláno- 
vanie večierkov, organizovanie a usporadúvanie 
súťaží krásy, večierkov, plesov; prevádzkovanie 
športových zariadení slúžiacich na regeneráciu  
a rekondíciu. 
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety); 
hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáš-
kových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava 
a dodávka jedla na objednávku do domu; reštaurá-
cie; samoobslužné reštaurácie; hotely; prenájom 
prechodného ubytovania; sprostredkovanie reštau-
račných a kaviarenských služieb; rezervácia hote-
lov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného 
ubytovania; ubytovacie kancelárie; sprostredko-
vanie hotelierskych služieb; zaobstarávanie uby-
tovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, tu-
ristických a prázdninových táboroch, ubytov-
niach, na farmách a v rekreačných zariadeniach. 
44 - Veterinárna pomoc, chov zvierat, rastlinné 
škôlky, správa poľovných revírov, správa lesných 
zverníc, lesnícke a veterinárne služby poľovníc-
kym združeniam a poľovníkom, služby pre po-
ľovnícke združenia a poľovníkov patriace do tej-
to triedy, prevádzkovanie liečebných zariadení 
slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, služby 
poľnohospodárskych stredísk a fariem. 

(540) 

  
 

(732) DUDÍN, s. r. o., Sásovská cesta 41, 974 01 Ban-
ská Bystrica, SK; 

(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 223549 
(151) 15.12.2008 
(156) 6.6.2018 
(180) 6.6.2028 
(210) 1119-2008 
(220) 6.6.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 16, 20, 25, 29 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-

žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, le-
penka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, 
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne 
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický to-
var), obrazy, papiernický tovar, periodické a nepe-
riodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, 
prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklam-
né tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, gra-
fické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, 
umelecké litografie, umelohmotné fólie na bale-
nie, vrecia z papiera alebo plastických materiá- 
lov, umelecké diela z papiera, darčekové a deko-
ratívne predmety z kartónu, z papiera alebo plas-
tických materiálov. 
20 - Jelenie parohy a výrobky z parožia, spo-
mienkové predmety z plastov a dreva, sochy z dre-
va, vosku, sadry alebo plastov, umelecké diela  
z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké 
stolárske výrobky. 
25 - Bielizeň, osobná bielizeň zabraňujúca pote-
niu, body - bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, 
čelenky, čiapky, dámske róby a šaty, gymnastické 
(telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti 
chladu, ako pokrývka hlavy), kombinézy (obleče-
nie), kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty, koše-
le, krátke nohavice, krátke kabátiky, kravaty, ko-
žušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, kovové časti 
na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, 
oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, 
odevy, opasky, peleríny, pančuchy a pančuchové 
nohavice, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), 
pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky, polokoše-
le, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pulóvre, 
pyžamá, rukavice, rukávniky, saká, sandále, spod-
ná bielizeň, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, 
šiltovky, športová obuv, športové tričká a dresy, 
spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty. 
29 - Mäso, hydina, zverina, výrobky z mäsa, hy-
diny a zveriny, mäsové výťažky, údeniny, šunky, 
klobásy, párky, salámy, slanina, hotové jedlá z mä-
sa, mäsové konzervy, mäsové výťažky, mäsové 
polotovary. 

(540) DUDÍN 
(732) DUDÍN, s. r. o., Sásovská cesta 41, 974 01 Ban-

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

 
 
 
 
 
 

(111) 223550 
(151) 15.12.2008 
(156) 6.6.2018 
(180) 6.6.2028 
(210) 1120-2008 
(220) 6.6.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 16, 20, 25, 29, 35, 41, 43, 44 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-

žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, le-
penka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, 
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne 
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický to-
var), obrazy, papiernický tovar, periodické a nepe-
riodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, 
prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, rekla-
mné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, gra-
fické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, 
umelecké litografie, umelohmotné fólie na bale-
nie, vrecia z papiera alebo plastických materiá-
lov, umelecké diela z papiera, darčekové a deko-
ratívne predmety z kartónu, z papiera alebo plas-
tických materiálov. 
20 - Jelenie parohy a výrobky z parožia, spo-
mienkové predmety z plastov a dreva, sochy z dre-
va, vosku, sadry alebo plastov, umelecké diela  
z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké sto-
lárske výrobky. 
25 - Bielizeň, osobná bielizeň zabraňujúca pote-
niu, body - bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, 
čelenky, čiapky, dámske róby a šaty, gymnastické 
(telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti 
chladu, ako pokrývka hlavy), kombinézy (obleče-
nie), kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty, koše-
le, krátke nohavice, krátke kabátiky, kravaty, ko-
žušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, kovové časti 
na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, 
oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, 
odevy, opasky, peleríny, pančuchy a pančuchové 
nohavice, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), 
pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky, polokoše-
le, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pulóvre, 
pyžamá, rukavice, rukávniky, saká, sandále, spod-
ná bielizeň, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, šil-
tovky, športová obuv, športové tričká a dresy, 
spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty. 
29 - Mäso, hydina, zverina, výrobky z mäsa, hy-
diny a zveriny, mäsové výťažky, údeniny, šunky, 
klobásy, párky, salámy, slanina, hotové jedlá z mä-
sa, mäsové konzervy, mäsové výťažky, mäsové 
polotovary. 
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmen-
te pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a ma-
nažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie vý-
kladov; obchodný manažment, sprostredkovanie 
nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie 
výstav na reklamné a obchodné účely; rozširova-
nie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie re-
klamných materiálov zákazníkom; vydávanie a ak- 
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tualizovanie reklamných materiálov; distribúcia 
vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prenájom reklamných materiálov; uverej-
ňovanie reklamných textov; vydávanie rekla-
mných alebo náborových textov; televízna re-
klama; reklamné agentúry; organizovanie rekla-
mných hier na propagáciu predaja; prenájom re-
klamných priestorov; prenájom reklam-ných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spra-
covanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber 
tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, po-
moc pri podnikaní, podnikateľské informácie, re-
klamná a inzertná činnosť prostredníctvom tele-
fónnej dátovej alebo informačnej siete; poskyto-
vanie informácií a iných informačných produk-
tov reklamného charakteru; prenájom reklam-
ných informačných a komunikačných miest; spros-
tredkovanie v obchodných vzťahoch; služby ria-
denia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné 
služby, obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triedach 41, 43 a 44, sprostredkovanie 
obchodu s tovarom, maloobchodná činnosť s mä-
som a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná 
činnosť s mäsom a mäsovými výrobkami, malo-
obchodné služby s odevmi a obuvou, galantérnym 
tovarom, textilom, nábytkom umeleckými deko-
ratívnymi a darčekovými tovarmi, zbraňami a stre-
livom. 
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, organi-
zovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolok-
vií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kultúr-
nych a vzdelávacích výstav, športových podujatí, 
súťaží; požičiavanie športového náradia, výroba 
televíznych a rozhlasových programov, vydáva-
nie kníh, vyučovanie, vzdelávanie, zábavné par-
ky, zoologické záhrady, živé predstavenia, uspo-
radúvanie divadelných, filmových, koncertných  
a iných predstavení na kultúrne a zábavné účely, 
usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných 
produkcií, činnosť v oblasti zábavy, kultúry a špor-
tu, organizovanie audiovizuálnych predstavení na 
kultúrne a zábavné účely, organizovanie a pláno-
vanie večierkov, organizovanie a usporadúvanie 
súťaží krásy, večierkov, plesov; prevádzkovanie 
športových zariadení slúžiacich na regeneráciu  
a rekondíciu. 
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety); 
hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáš-
kových sál; prenájom prenosných stavieb; prí-
prava a dodávka jedla na objednávku do domu; 
reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; 
prenájom prechodného ubytovania; sprostredko-
vanie reštauračných a kaviarenských služieb; re-
zervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervá-
cia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelá-
rie; sprostredkovanie hotelierskych služieb; za-
obstarávanie ubytovania a stravovania v hote-
loch, penziónoch, turistických a prázdninových 
táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreač-
ných zariadeniach. 
44 - Veterinárna pomoc, chov zvierat, rastlinné 
škôlky, správa poľovných revírov, správa les-
ných zverníc, lesnícke a veterinárne služby po-
ľovníckym združeniam a poľovníkom, služby pre 
poľovnícke združenia a poľovníkov patriace do 
tejto triedy, prevádzkovanie liečebných zariadení 
slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, služby 
poľnohospodárskych stredísk a fariem. 
 

(540) 

  
 

(732) DUDÍN, s. r. o., Sásovská cesta 41, 974 01 Ban-
ská Bystrica, SK; 

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

(111) 223564 
(151) 15.12.2008 
(156) 5.3.2018 
(180) 5.3.2028 
(210) 5212-2008 
(220) 5.3.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Informácie, dáta a databázy na elektronic-

kých, magnetických a optických nosičoch všet-
kých druhov a v elektronických, dátových, infor-
mačných a telekomunikačných sieťach všetkých 
druhov, multimediálne aplikácie, najmä elektro-
nické informačné katalógy, časopisy a periodiká, 
knihy v elektronickej podobe, nahrané zvukové  
a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy, vrátane 
softvéru na CD a DVD diskoch a magnetických 
nosičoch, softvér pre počítače. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické 
a neperiodické publikácie na papierových nosi-
čoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospek-
ty, plagáty, dáta a databázy na papierových nosi-
čoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, samolep-
ky, knihárske výrobky, informačné a propagačné 
výrobky z papiera vrátane dekoračných predmetov 
z papiera patriace do tejto triedy, obalový materiál 
z papiera a baliace fólie z plastu, papierové a plas-
tové vrecká a tašky, kancelárske potreby (s vý-
nimkou nábytku). 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obcho-
du a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, spros-
tredkovanie obchodných kontaktov, reklamná a pro-
pagačná činnosť, poskytovanie obchodných in-
formačných produktov, napr. multimediálnych in-
formácií na reklamné a obchodné účely vrátane 
ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť 
vrátane online inzercie a prezentácie užívateľov  
v počítačovej sieti internet, obchodné využitie sie-
te internet v oblasti vyhľadávacích služieb a e-bu-
sinessu, vydávanie reklamných a/alebo náboro-
vých textov, propagačných a inzertných tlačovín, 
rozširovanie reklamných a/alebo inzertných ma-
teriálov, obchodný prieskum a analýza trhu, mar-
keting, organizácia reklamných a obchodných 
predvádzacích akcií výrobkov a služieb, vrátane 
obchodných výstav a ich sprievodných akcií, 
napr. komerčných módnych prehliadok, distribú-
cia tovarov a tlačovín na reklamné účely, ob- 
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chodné zastúpenie tuzemských a zahraničných fi-
riem, obchodný a podnikateľský informačný ser-
vis, obchodné poradenské a konzultačné služby. 
38 - Šírenie elektronických informácií, správ tex-
tových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr. 
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníc-
tvom počítačovej siete internet a satelitov, výmena 
elektronických správ a informácií, služby zabez-
pečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníc-
tvom informačných a telekomunikačných sietí, 
napr. počítačovej siete internet a satelitov, šírenie 
audiovizuálnych diel, správ a informácií, ankiet  
a súťaží, odborná informačná a poradenská čin-
nosť v daných odboroch. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických 
a neperiodických publikácií, najmä spoločenských, 
zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov,  
a to tlačených na papierových nosičoch i v elek-
tronickej podobe, vrátane textových, zvukových  
a zvukovo-obrazových správ a informácií na elek-
tronických, magnetických a optických nosičoch 
všetkých druhov, edičná a publikačná činnosť vrá-
tane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových 
nosičov a programov pre rozhlasové a televízne 
vysielanie, požičiavanie publikácií a nahraných 
zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, pro-
dukčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy,  
vzdelávania, kultúry a športu vrátane usporadú-
vania zábavných a vzdelávacích súťaží a akcií, 
hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí a pred-
nášok vrátane akcií na podporu zdravého životné-
ho štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivity zá-
ujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzdelávacích 
výstav, informačné, konzultačné, poradenské a ob-
starávateľské služby v odbore nakladateľskej a vyda-
vateľskej činnosti, produkčná a agentúrna činnosť 
v oblasti zábavy, kultúry, vzdelávania, záujmovej 
činnosti a spoločenských aktivít. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, žltá, čierna 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

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

 
 

(111) 223565 
(151) 15.12.2008 
(156) 5.3.2018 
(180) 5.3.2028 
(210) 5214-2008 
(220) 5.3.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Informácie, dáta a databázy na elektronic-

kých, magnetických a optických nosičoch všet-
kých druhov a v elektronických, dátových, infor-
mačných a telekomunikačných sieťach všetkých 
druhov, multimediálne aplikácie, najmä elektro-
nické informačné katalógy, časopisy a periodiká,  
 

 knihy v elektronickej podobe, nahrané zvukové  
a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy vrátane 
softvéru na CD a DVD diskoch a magnetických 
nosičoch, softvér pre počítače. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodic-
ké a neperiodické publikácie na papierových no-
sičoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, pros-
pekty, plagáty, dáta a databázy na papierových 
nosičoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, sa-
molepky, knihárske výrobky, informačné a pro-
pagačné výrobky z papiera vrátane dekoračných 
predmetov z papiera patriace do tejto triedy, oba-
lový materiál z papiera a baliace fólie z plastu, 
papierové a plastové vrecká a tašky, kancelárske 
potreby (s výnimkou nábytku). 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obcho-
du a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, spros-
tredkovanie obchodných kontaktov, reklamná a pro-
pagačná činnosť, poskytovanie obchodných in-
formačných produktov, napr. multimediálnych in-
formácií na reklamné a obchodné účely vrátane 
ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť 
vrátane online inzercie a prezentácie užívateľov  
v počítačovej sieti internet, obchodné využitie 
siete internet v oblasti vyhľadávacích služieb a e-bu-
sinessu, vydávanie reklamných a/alebo náborových 
textov, propagačných a inzertných tlačovín, roz- 
širovanie reklamných a/alebo inzertných materiá-
lov, obchodný prieskum a analýza trhu, marke-
ting, organizácia reklamných a obchodných pred-
vádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane ob-
chodných výstav a ich sprievodných akcií, napr. 
komerčných módnych prehliadok, distribúcia to-
varov a tlačovín na reklamné účely, obchodné 
zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem, 
obchodný a podnikateľský informačný servis, ob-
chodné poradenské a konzultačné služby. 
38 - Šírenie elektronických informácií, správ tex-
tových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr. 
elektronických časopisov, kníh a diel prostred-
níctvom počítačovej siete internet a satelitov, 
výmena elektronických správ a informácií, služ-
by zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu 
prostredníctvom informačných a telekomunikač-
ných sietí, napr. počítačovej siete internet a sate-
litov, šírenie audiovizuálnych diel, správ a infor-
mácií, ankiet a súťaží, odborná informačná a po-
radenská činnosť v daných odboroch. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických 
a neperiodických publikácií, najmä spoločen-
ských, zábavných, vzdelávacích a odborných ča-
sopisov, a to tlačených na papierových nosičoch  
i v elektronickej podobe vrátane textových, zvu-
kových a zvukovo-obrazových správ a informácií 
na elektronických, magnetických a optických no-
sičoch všetkých druhov, edičná a publikačná čin-
nosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo- 
-obrazových nosičov a programov pre rozhlasové 
a televízne vysielanie, požičiavanie publikácií  
a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových 
nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti 
zábavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane 
usporadúvania zábavných a vzdelávacích súťaží 
a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov, stret-
nutí a prednášok vrátane akcií na podporu zdra-
vého životného štýlu a spoločenského uplatnenia 
a aktivity záujmových skupín, kultúrnych a/alebo 
vzdelávacích výstav, informačné, konzultačné,  
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poradenské a obstarávateľské služby v odbore na-
kladateľskej a vydavateľskej činnosti, produkčná 
a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, kultúry, 
vzdelávania, záujmovej činnosti a spoločenských 
aktivít. 

(540) 

  
 

(591) červená, bledočervená, biela, čierna 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

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

 
 

(111) 223566 
(151) 15.12.2008 
(156) 5.3.2018 
(180) 5.3.2028 
(210) 5216-2008 
(220) 5.3.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Informácie, dáta a databázy na elektronických, 

magnetických a optických nosičoch všetkých dru-
hov a v elektronických, dátových, informačných  
a telekomunikačných sieťach všetkých druhov, 
multimediálne aplikácie, najmä elektronické infor-
mačné katalógy, časopisy a periodiká, knihy v elek-
tronickej podobe, nahrané zvukové a zvukovo- 
-obrazové a obrazové záznamy vrátane softvéru na 
CD a DVD diskoch a magnetických nosičoch, soft-
vér pre počítače. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické 
a neperiodické publikácie na papierových nosi-
čoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospek-
ty, plagáty, dáta a databázy na papierových nosi-
čoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, samolep-
ky, knihárske výrobky, informačné a propagačné 
výrobky z papiera vrátane dekoračných predmetov 
z papiera patriace do tejto triedy, obalový materiál 
z papiera a baliace fólie z plastu, papierové a plas-
tové vrecká a tašky, kancelárske potreby (s vý-
nimkou nábytku). 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obcho-
du a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, spros-
tredkovanie obchodných kontaktov, reklamná a pro-
pagačná činnosť, poskytovanie obchodných infor-
mačných produktov, napr. multimediálnych in-
formácií na reklamné a obchodné účely vrátane 
ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť 
vrátane online inzercie a prezentácie užívateľov 
v počítačovej sieti internet, obchodné využitie 
siete internet v oblasti vyhľadávacích služieb a e-bu-
sinessu, vydávanie reklamných a/alebo náboro-
vých textov, propagačných a inzertných tlačovín, 
rozširovanie reklamných a/alebo inzertných ma-
teriálov, obchodný prieskum a analýza trhu, mar-
keting, organizácia reklamných a obchodných 
predvádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane 
obchodných výstav a ich sprievodných akcií, napr. 
komerčných módnych prehliadok, distribúcia to-
varov a tlačovín na reklamné účely, obchodné  
 

zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem, ob-
chodný a podnikateľský informačný servis, ob-
chodné poradenské a konzultačné služby. 
38 - Šírenie elektronických informácií, správ tex-
tových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr. 
elektronických časopisov, kníh a diel prostred-
níctvom počítačovej siete internet a satelitov, 
výmena elektronických správ a informácií, služ-
by zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu 
prostredníctvom informačných a telekomunikač-
ných sietí, napr. počítačovej siete internet a sate-
litov, šírenie audiovizuálnych diel, správ a in-
formácií, ankiet a súťaží, odborná informačná  
a poradenská činnosť v daných odboroch. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických 
a neperiodických publikácií, najmä spoločen-
ských, zábavných, vzdelávacích a odborných ča-
sopisov, a to tlačených na papierových nosičoch  
i v elektronickej podobe vrátane textových, zvu-
kových a zvukovo-obrazových správ a informácií 
na elektronických, magnetických a optických no-
sičoch všetkých druhov, edičná a publikačná čin-
nosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo- 
-obrazových nosičov a programov pre rozhlasové 
a televízne vysielanie, požičiavanie publikácií  
a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosi-
čov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zá-
bavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane uspo-
radúvania zábavných a vzdelávacích súťaží a ak-
cií, hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí  
a prednášok vrátane akcií na podporu zdravého 
životného štýlu a spoločenského uplatnenia a ak-
tivity záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzde-
lávacích výstav, informačné, konzultačné, poraden-
ské a obstarávateľské služby v odbore nakladateľ-
skej a vydavateľskej činnosti, produkčná a agen-
túrna činnosť v oblasti zábavy, kultúry, vzdelá-
vania, záujmovej činnosti a spoločenských aktivít. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, zelená 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

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

 
 

(111) 223567 
(151) 15.12.2008 
(156) 5.3.2018 
(180) 5.3.2028 
(210) 5217-2008 
(220) 5.3.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Informácie, dáta a databázy na elektronických, 

magnetických a optických nosičoch všetkých dru-
hov a v elektronických, dátových, informačných  
a telekomunikačných sieťach všetkých druhov,  
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 multimediálne aplikácie, najmä elektronické in-
formačné katalógy, časopisy a periodiká, knihy  
v elektronickej podobe, nahrané zvukové a zvuko-
vo-obrazové a obrazové záznamy vrátane softvéru 
na CD a DVD diskoch a magnetických nosičoch, 
softvér pre počítače. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické 
a neperiodické publikácie na papierových nosi-
čoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospek-
ty, plagáty, dáta a databázy na papierových nosi-
čoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, samolep-
ky, knihárske výrobky, informačné a propagačné 
výrobky z papiera vrátane dekoračných predmetov 
z papiera patriace do tejto triedy, obalový materiál 
z papiera a baliace fólie z plastu, papierové a plas-
tové vrecká a tašky, kancelárske potreby (s vý-
nimkou nábytku). 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obcho-
du a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, spros-
tredkovanie obchodných kontaktov, reklamná a pro-
pagačná činnosť, poskytovanie obchodných in-
formačných produktov, napr. multimediálnych in-
formácií na reklamné a obchodné účely vrátane 
ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť 
vrátane online inzercie a prezentácie užívateľov  
v počítačovej sieti internet, obchodné využitie sie-
te internet v oblasti vyhľadávacích služieb a e-bu-
sinessu, vydávanie reklamných a/alebo náboro-
vých textov, propagačných a inzertných tlačovín, 
rozširovanie reklamných a/alebo inzertných ma-
teriálov, obchodný prieskum a analýza trhu, mar-
keting, organizácia reklamných a obchodných 
predvádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane 
obchodných výstav a ich sprievodných akcií, 
napr. komerčných módnych prehliadok, distribú-
cia tovarov a tlačovín na reklamné účely, ob-
chodné zastúpenie tuzemských a zahraničných fi-
riem, obchodný a podnikateľský informačný ser-
vis, obchodné poradenské a konzultačné služby. 
38 - Šírenie elektronických informácií, správ tex-
tových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr. 
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníc-
tvom počítačovej siete internet a satelitov, výmena 
elektronických správ a informácií, služby zabez-
pečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníc-
tvom informačných a telekomunikačných sietí, 
napr. počítačovej siete internet a satelitov, šírenie 
audiovizuálnych diel, správ a informácií, ankiet  
a súťaží, odborná informačná a poradenská čin-
nosť v daných odboroch. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodic-
kých a neperiodických publikácií, najmä spolo-
čenských, zábavných, vzdelávacích a odborných 
časopisov, a to tlačených na papierových nosi-
čoch i v elektronickej podobe vrátane textových, 
zvukových a zvukovo-obrazových správ a informácií 
na elektronických, magnetických a optických nosi-
čoch všetkých druhov, edičná a publikačná činnosť 
vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obra-
zových nosičov a programov pre rozhlasové a te-
levízne vysielanie, požičiavanie publikácií a na-
hraných zvukových a zvukovo-obrazových nosi-
čov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zá-
bavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane uspo-
radúvania zábavných a vzdelávacích súťaží a ak-
cií, hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí  
a prednášok vrátane akcií na podporu zdravého  
 
 

životného štýlu a spoločenského uplatnenia a ak-
tivity záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzde-
lávacích výstav, informačné, konzultačné, po-
radenské a obstarávateľské služby v odbore na-
kladateľskej a vydavateľskej činnosti, produkčná 
a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, kultúry, vzde-
lávania, záujmovej činnosti a spoločenských ak-
tivít. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

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

 
 

(111) 223580 
(151) 15.12.2008 
(156) 28.3.2018 
(180) 28.3.2028 
(210) 5327-2008 
(220) 28.3.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 43 
(511) 43 - Pohostinská činnosť, bary, bufety, reštaurácie. 

(540) KOALA 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223588 
(151) 15.12.2008 
(156) 10.4.2018 
(180) 10.4.2028 
(210) 5397-2008 
(220) 10.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 3, 5, 16, 21 
(511) 3 - Utierky napustené kozmetickým lotiónom, vata 

na kozmetické účely, vatové tampóny na kozme-
tické účely. 
5 - Hygienické potreby pre ženy, dámske vložky, 
utierky napustené farmaceutickým lotiónom. 
16 - Tovary vyrobené z papiera zahrnuté v triede 
16; toaletný papier, papierové vreckovky, papie-
rové obrúsky, obrúsky na tvár, papierové uterá-
ky, papierové obrusy, čistiace obrúsky na odstrá-
nenie mejkapu, kuchynské rolky, priľnavé fólie, 
vrecká na odpadky, transparentné fólie. 
21 - Handry na čistenie, špongiové utierky, han-
dry pre domácnosť, handry na dlážku, handry na 
nábytok, prachovky. 
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(540) 

  
 

(591) modrá, červená, biela 
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 

Neckarsulm, DE; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223593 
(151) 15.12.2008 
(156) 16.4.2018 
(180) 16.4.2028 
(210) 5422-2008 
(220) 16.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 35, 36, 37, 39 
(511) 35 - Kancelárie zaoberajúce dovozom a vývozom; 

prenájom kancelárskych strojov a zariadení; po-
moc pri riadení obchodných a priemyselných pod-
nikov; príprava miezd a výplatných listín; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor- 
mácií; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo; služby 
týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podni-
kov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v ob-
chodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; 
prieskum trhu; poradenské služby v oblasti ob-
chodného alebo podnikateľského riadenia; účtov-
níctvo; služby outsourcingu; vedenie účtovných 
kníh; sekretárske služby. 
36 - Finančné pôžičky; prenájom nehnuteľností; 
prenájom kancelárskych priestorov; realitné kan-
celárie; správa nehnuteľností; spravovanie finan-
cií; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťa-
mi; kapitálové investície; investovanie kapitálu; 
finančné informácie; finančné služby; finančné 
poradenstvo; faktoring. 
37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); 
autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); údržba 
automobilov; budovanie závodov a tovární; čiste-
nie exteriérov budov; demolácia budov; inštalácia, 
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; 
čistenie interiérov budov; inštalácia, údržba a op-
ravy počítačov; výstavba a opravy skladov; pre-
nájom stavebných strojov a zariadení; stavebníc-
tvo (stavebná činnosť). 
39 - Informácie o skladovaní; prenájom skladísk; 
skladovanie; prenájom dopravných prostriedkov; 
prenájom automobilov; prenájom vozidiel; skla-
dovanie tovaru; prenájom skladovacích kontajne-
rov; prenájom miesta na parkovanie; skladovanie 
elektronicky uložených údajov a dokumentov. 

(540) 

  
(591) modrá 

(732) OMNIA HOLDING, SE, Václavské náměstí 802/56, 
11 000 Praha, CZ; 

 
 

(111) 223599 
(151) 15.12.2008 
(156) 23.4.2018 
(180) 23.4.2028 
(210) 5476-2008 
(220) 23.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry; spoločenské hry; hračky; športové pot-

reby; zábavná pyrotechnika. 
35 - Elektronické obchody prostredníctvom siete 
internet; sprostredkovanie obchodu s tovarom; 
poskytovanie obchodných a podnikateľských in-
formácií; rady spotrebiteľom; obchodný a podni-
kateľský prieskum; public relation; obchodné 
odhady a prieskum; maloobchod s tovarmi uve-
denými v triede 28 a s odevmi, obuvou a pokrýv-
kami hlavy; prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; organizovanie 
výstav, veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentá-
cií, súťaží a módnych prehliadok na obchodné 
účely; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby  
modeliek) na podporu predaja; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41. 
41 - Zábava; pobavenie; obveselenie; kultúrna, špor-
tová, vzdelávacia činnosť; poskytovanie informá-
cií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; organizo-
vanie a vedenie súťaží na zábavné, kultúrne, špor-
tové a vzdelávacie účely; organizovanie súťaží na 
komerčné účely; organizovanie večierkov na zá-
bavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely; or-
ganizovanie výstav na zábavné, kultúrne a vzdelá-
vacie účely; organizovanie festivalov; nahrávanie 
hudby a hudobných programov; organizovanie 
plesov; organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie lotérií a tombôl; vydavateľská činnosť  
s výnimkou vydávania reklamných textov; služ-
by pre oddych a rekreáciu; informácie o možnos-
tiach rekreácií; vyučovanie a vzdelávanie; orga-
nizovanie a vedenie seminárov, školení, konfe-
rencií, kongresov, sympózií, koncertov, kolokvií; 
pedagogické informácie a pedagogická činnosť; 
predaj a rezervácia vstupeniek. 

(540) Dráčik 
(732) Dráčik - DUVI SK s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bra-

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

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 223600 
(151) 15.12.2008 
(156) 23.4.2018 
(180) 23.4.2028 
(210) 5478-2008 
(220) 23.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 3, 5, 30, 33 
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(511) 3 - Kozmetické prípravky, kozmetické krémy, 
kozmetické prípravky do kúpeľa, soli do kúpeľa, 
voňavkárske výrobky, éterické oleje, výťažky  
z rastlín na kozmetické účely, prípravky na sta-
rostlivosť o zuby a ústnu dutinu. 
5 - Farmaceutické prípravky, výživové doplnky, 
potravinové doplnky pre ľudí, vitamínové prí-
pravky, posilňujúce prípravky, tonikum, čaje, by-
linné čaje, byliny, výťažky z rastlín, sirupy, emul-
zie, oleje, tinktúry, spreje, cukrovinky, drops, pas-
tilky, tablety alebo žuvačky, dietetické látky, die-
tetické nápoje, balzamy, krémy, masti, gély, príp-
ravky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, koz-
metické prípravky, soli do kúpeľa, všetky uvedené 
tovary na medicinálne alebo farmaceutické účely. 
30 - Výživové doplnky, potravinové doplnky pre 
ľudí, posilňujúce prípravky, tonikum, čaje, by-
linné čaje, výťažky z rastlín ako výživové dopln-
ky, rastlinné sirupy ako výživové doplnky, cuk-
rovinky, drops, pastilky alebo žuvačky, všetky 
uvedené tovary nie na medicinálne účely alebo 
farmaceutické účely. 
33 - Bylinné alkoholové extrakty, liehové esen-
cie, liehové výťažky. 

(540) FOLSALVIN 
(732) Fytopharma, a. s., Dukelských hrdinov 651, 901 27 

Malacky, SK; 
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223602 
(151) 15.12.2008 
(156) 23.4.2018 
(180) 23.4.2028 
(210) 5484-2008 
(220) 23.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 35, 36, 37, 41, 42 
(511) 35 - Vedenie účtovníctva, obchodné alebo pod-

nikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnika-
teľský prieskum, obchodný manažment, spros-
tredkovanie obchodu s tovarom, kancelárie zaobe-
rajúce sa dovozom a vývozom, prieskum trhu, re-
klamná a propagačná činnosť, vydávanie reklam-
ných alebo náborových textov, prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení. 
36 - Faktoring a forfaiting, prenájom nehnuteľ-
ností, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu 
nehnuteľností. 
37 - Montáž a oprava telekomunikačných zariade-
ní mimo jednotnej telekomunikačnej siete. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou reklamných 
alebo náborových textov. 
42 - Prenájom prístrojov z oblasti výpočtovej techni-
ky, poradenská činnosť v oblasti elektronických za-
riadení na spracovanie dát. 

(540) 

  
 

(591) ohnivočervená, sivá, čierna 
(732) Optifin Invest s. r. o., Rusovská cesta 1, 851 01 

Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 

 

(111) 223611 
(151) 15.12.2008 
(156) 5.6.2018 
(180) 5.6.2028 
(210) 5718-2008 
(220) 5.6.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.2.2009 

 9 (511) 25, 28 
(511) 25 - Rybárske vesty, oblečenie. 

28 - Rybárske náradie. 
(540) 

  
 

(591) čierna, sivá, oranžová 
(732) ICHTHYS GROUP s.r.o., Pezinská 18, 901 01 Ma-

lacky, SK; 
 
 

(111) 223659 
(151) 16.1.2009 
(156) 15.5.2018 
(180) 15.5.2028 
(210) 947-2008 
(220) 15.5.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 9, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné prístroje a nástroje; komunikačné  
a telekomunikačné prístroje a nástroje; elektrické  
a elektronické prístroje a nástroje, všetky na spra-
covanie, zaznamenávanie, ukladanie, prenos, vy-
hľadávanie alebo príjem dát; prístroje a nástroje na 
zaznamenávanie, prenos, zosilnenie alebo repro-
dukciu zvuku, obrazu, informácií alebo kódova-
ných údajov; fotoaparáty a kamery; fotografické 
prístroje, nástroje a zariadenia; prístroje, nástroje  
a zariadenia na spracovanie obrazu; televízne a rá-
diové prístroje a nástroje; telekomunikačné, rádio-
vé a televízne vysielače a prijímače; prístroje 
umožňujúce prístup k vysielaným alebo prenáša-
ným programom; hologramy; počítače; periférne 
zariadenia pre počítače; programované elektronic-
ké obvody nesúce údaje; počítačové programy; 
počítačový softvér; disky, pásky a vodiče, všetky 
ako magnetické nosiče údajov; nenahraté a nahraté 
magnetické karty; dátové karty; pamäťové karty; 
inteligentné čipové karty (smart cards); karty  
s mikroprocesormi; karty s integrovanými obvod-
mi; elektronické identifikačné karty; telefónne kar-
ty, telefónne kreditné karty; kreditné karty; platob-
né karty; karty pre elektronické hry určené na pou-
žitie s telefónmi; CD-ROM-y; magnetické, digi-
tálne a optické nosiče údajov; magnetické, digitál-
ne a optické médiá na nahrávanie a ukladanie úda-
jov (nenahraté a nahraté); počítačový softvér do-
dávaný z internetu; elektronické publikácie (kopí-
rovateľné) poskytované online z počítačových da-
tabáz alebo internetu; počítačový softvér a teleko-
munikačné prístroje (vrátane modemov) umožňu- 
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 júce pripojenie k databázam, miestnym sieťam  
a internetu; počítačový softvér umožňujúci tele-
konferenčné, videokonferenčné a videofónne služ-
by; počítačový softvér umožňujúci prehľadávanie 
a vyhľadávanie údajov; počítačový softvér umož-
ňujúci prístup k databázam, telekomunikačným 
službám, počítačovým sieťam a elektronickým 
výveskám (electronic bulletin boards); softvér pre 
počítačové hry; digitálna hudba (kopírovateľná) 
poskytovaná z počítačových databáz alebo interne-
tu; digitálna hudba (kopírovateľná) poskytovaná  
z MP3 internetových webových stránok; zariade-
nia na prehrávanie hudby získanej z internetu, 
MP3 prehrávače; fotografie, obrázky, grafiky, zvu-
kové bajty (sound bytes), filmy, videá a audiovi-
zuálne programy (kopírovateľné) poskytované on-
line alebo z počítačových databáz, alebo z interne-
tu, alebo internetových webových stránok; diaľko-
vé monitorovacie prístroje a nástroje; počítačový 
softvér na diaľkové monitorovanie; satelitné vysie-
lače a prijímače; telekomunikačné a vysielacie sa-
telity; rádiotelefónne signalizačné stanice a tele-
fónne stožiare; elektrické vodiče a káble; optické 
káble; odporové vodiče; elektródy; telekomuni-
kačné systémy a zariadenia; terminály pre telefón-
ne siete; telefónne ústredne; zariadenia na vstup,  
ukladanie, konverziu a spracovanie telekomuni-
kačného signálu; telefónne zariadenia; zariadenia na 
pevné, prenosné, mobilné, hands-free alebo zvu-
kovo aktivované telefóny; multimediálne terminá-
ly; interaktívne terminály na zobrazenie a objed-
návanie tovarov a služieb; paginovacie, rádio-pagi-
novacie a rádio-telefónne prístroje a nástroje; tele-
fóny, mobilné telefóny a telefónne slúchadlá; fa-
xovacie prístroje; príslušenstvá pre telefóny a tele-
fónne slúchadlá a súpravy; adaptéry na použitie  
s telefónmi; nabíjačky batérií na použitie s tele-
fónmi; jednotky na upevnenie na stole alebo v aute 
so zabudovanými reproduktormi umožňujúce po- 
užívanie telefónnych súprav bez držania rukami 
(hands-free); držiaky telefónnych súprav do vozi-
diel; tašky a puzdrá a obaly špeciálne upravené na 
držanie alebo nosenie prenosných telefónov a tele-
fónnych zariadení a príslušenstva; počítačové osob-
né organizéry; antény; batérie; mikroprocesory; 
klávesnice; modemy; kalkulačky; displejové obra-
zovky; elektronické globálne zameriavacie systé-
my; elektronické navigačné, sledovacie a zameria-
vacie prístroje a nástroje; monitorovacie (iné ako 
in vivo monitorovacie) prístroje a nástroje; rádiové 
prístroje a nástroje; elektrické riadiace, testovacie 
(iné ako in vivo testovacie), signalizačné, kontrol-
né a učebné prístroje a nástroje; optické a elektro-
optické prístroje a nástroje; videofilmy; audiovizu-
álne prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na 
elektronické hry; elektrické a elektronické príslu-
šenstvo a periférne zariadenia určené a prispôso-
bené na použitie s počítačmi; audiovizuálne prí-
stroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry; 
časti a fitingy pre všetky uvedené tovary. 
38 - Telekomunikačné služby; komunikačné služ-
by; telefónne služby, služby mobilných telefónov, 
faxové služby, telexové služby, služby zberu  
a prenosu správ a odkazov, rádiové paginovacie 
služ-by, presmerovanie hovorov, telefónny zá-
znamník, informácie o telefónnych číslach a služ-
by elektronickej pošty; prenos, doručovanie a prí-
jem zvuku, dát, obrazov, hudby a informácií; služ- 
 

by doručovania elektronických správ; informačné 
služby online týkajúce sa telekomunikácií; služby 
výmeny dát; prenos dát prostredníctvom teleko-
munikácií; satelitné komunikačné služby; služby 
vysielania; vysielanie alebo prenos rozhlasových 
alebo televíznych programov a filmov, teleshop-
pingových a webshoppingových programov; vi-
deotextové a teletextové služby, služby elektronic-
kého systému výberu údajov cez TV; vysielanie  
a doručovanie multimediálnych obsahov prostred-
níctvom elektronických komunikačných sietí; služ-
by zasielania videospráv; konferenčné videosluž-
by; telefónne videoslužby; telekomunikácia infor-
mácií (vrátane webových stránok), počítačových 
programov a akýchkoľvek iných dát; poskytovanie 
užívateľského prístupu k internetu; poskytovanie 
telekomunikačných spojení alebo odkazov k inter-
netu alebo databázam; poskytovanie užívateľského 
prístupu k internetu (služby providerov); poskyto-
vanie a prevádzkovanie elektronických konferenč-
ných, diskusných skupín a chat roomov; poskyto-
vanie prístupu k digitálnym hudobným webovým 
stránkam na internete; poskytovanie prístupu  
k MP3 webovým stránkam na internete; doručo-
vanie digitálnej hudby prostredníctvom telekomu-
nikácií; poskytovanie prístupu k telekomunikač- 
ným infraštruktúram pre iných operátorov; pre-
vádzkovanie a poskytovanie vyhľadávacích zaria-
dení; telekomunikačné prístupové služby; počí-
tačmi podporovaný prenos správ a obrazov; ko-
munikácia prostredníctvom počítačov; služby spra-
vodajských agentúr; prenos spravodajstva a infor-
mácií o aktuálnych udalostiach; nájom alebo prená-
jom zariadení, nástrojov, inštalácií alebo komponen-
tov na použitie pri poskytovaní uvedených služieb; 
poradenské, informačné a konzultačné služby týka-
júce sa všetkých uvedených služieb; poskytovanie 
prístupu k elektronickej online sieti na vyhľadáva-
nie informácií; prenájom prístupového času k po-
čítačovým databázam; prenájom prístupového ča-
su k počítačovým spravodajským výveskám (bul-
letin boards) a výveskám správ (message boards)  
a k počítačovým sieťam; služby providerov inter-
netových služieb. 
42 - Vedecké a technologické služby a výskum  
a dizajn týkajúci sa týchto služieb; služby labora-
tórneho výskumu; manažment výskumných, dizaj-
nových a vývojových projektov; výskum, dizajn  
a vývoj produktov; technický výskum; výskumné, 
dizajnové a vývojové služby týkajúce sa počíta-
čov, počítačových programov, počítačových sys-
témov, riešení počítačových softvérových apliká-
cií, systémov na spracovanie údajov, manažmentu 
údajov, systémov na spracovanie informácií ulo-
žených v počítači, komunikačných služieb, komu-
nikačných riešení, komunikačných systémov a sie-
ťových prepojení; počítačové služby; údržba, ak-
tualizácia a navrhovanie počítačového hardvéru, 
počítačového firmvéru, počítačového softvéru a po-
čítačových programov; služby počítačového pro-
gramovania; príprava a poskytovanie informácií 
týkajúcich sa počítačov a počítačových sieťových 
zariadení; služby technického poradenstva a kon-
zultačné služby v oblasti informačných technológií 
a telekomunikácií; navrhovanie a vývoj počítačo-
vých systémov a telekomunikačných systémov a za-
riadení; služby počítačového manažmentu; pre-
vádzkové podporné služby pre počítačové siete, te- 
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lekomunikačné siete a siete na prenos dát; počítačo-
vé služby online; programovacie služby poskytova-
né online; prenájom počítačov; dizajn, kreslenie  
a písanie na objednávku, všetko na kompiláciu we-
bových stránok na internete; služby virtuálneho  
a interaktívneho vytvárania obrazov; vytváranie, 
prevádzkovanie a údržba databáz, intranetov a we-
bových stránok; hosťovanie na webových stránkach 
iných; inštalácia a údržba počítačového softvéru; 
vytváranie, prevádzkovanie a údržba webových 
stránok, webových stránok a portálov na zazname-
návanie textu, obrazov a hudby poskytovaných buď 
prostredníctvom počítačov, alebo mobilných telefó-
nov; predpoveď počasia; informačné služby o po-
časí; služby interiérového dizajnu; informačné  
a poradenské služby týkajúce sa všetkých uvede-
ných služieb. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, čierna 
(732) Orange Brand Services Limited, 3 More London 

Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB; 
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 223660 
(151) 16.1.2009 
(156) 15.5.2018 
(180) 15.5.2028 
(210) 948-2008 
(220) 15.5.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 9, 38, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a tele-

komunikačné prístroje a nástroje; komunikačné  
a telekomunikačné prístroje a nástroje; elektrické  
a elektronické prístroje a nástroje, všetky na spra-
covanie, zaznamenávanie, ukladanie, prenos, vy-
hľadávanie alebo príjem dát; prístroje a nástroje na 
zaznamenávanie, prenos, zosilnenie alebo repro-
dukciu zvuku, obrazu, informácií alebo kódova-
ných údajov; fotoaparáty a kamery; fotografické 
prístroje, nástroje a zariadenia; prístroje, nástroje  
a zariadenia na spracovanie obrazu; televízne a rá-
diové prístroje a nástroje; telekomunikačné, rádio-
vé a televízne vysielače a prijímače; prístroje 
umožňujúce prístup k vysielaným alebo prenáša-
ným programom; hologramy; počítače; periférne 
zariadenia pre počítače; programované elektronic-
ké obvody nesúce údaje; počítačové programy; 
počítačový softvér; disky, pásky a vodiče, všetky 
ako magnetické nosiče údajov; nenahraté a nahraté 
magnetické karty; dátové karty; pamäťové karty; 
inteligentné čipové karty (smart cards); karty s mik-
roprocesormi; karty s integrovanými obvodmi; elek-
tronické identifikačné karty; telefónne karty, tele-
fónne kreditné karty; kreditné karty; platobné karty; 
karty pre elektronické hry určené na použitie s tele-
fónmi; CD-ROM-y; magnetické, digitálne a optické 
nosiče údajov; magnetické, digitálne a optické mé-
diá na nahrávanie a ukladanie údajov (nenahraté  
 

 a nahraté); počítačový softvér dodávaný z internetu; 
elektronické publikácie (kopírovateľné) poskytova-
né online z počítačových databáz alebo internetu; 
počítačový softvér a telekomunikačné prístroje (vrá-
tane modemov) umožňujúce pripojenie k databá-
zam, miestnym sieťam a internetu; počítačový sof-
tvér umožňujúci telekonferenčné, videokonferenčné 
a videofónne služby; počítačový softvér umožňujúci 
prehľadávanie a vyhľadávanie údajov; počítačový 
softvér umožňujúci prístup k databázam, telekomu-
nikačným službám, počítačovým sieťam a elektro-
nickým výveskám (electronic bulletin boards); soft-
vér pre počítačové hry; digitálna hudba (kopírova-
teľná) poskytovaná z počítačových databáz alebo 
internetu; digitálna hudba (kopírovateľná) poskyto-
vaná z MP3 internetových webových stránok; za-
riadenia na prehrávanie hudby získanej z internetu, 
MP3 prehrávače; fotografie, obrázky, grafiky, zvu-
kové bajty (sound bytes), filmy, videá a audiovizu-
álne programy (kopírovateľné) poskytované online 
alebo z počítačových databáz, alebo z internetu, 
alebo internetových webových stránok; diaľkové 
monitorovacie prístroje a nástroje; počítačový sof-
tvér na diaľkové monitorovanie; satelitné vysielače 
a prijímače; telekomunikačné a vysielacie satelity;  
rádiotelefónne signalizačné stanice a telefónne 
stožiare; elektrické vodiče a káble; optické káble; 
odporové vodiče; elektródy; telekomunikačné sys-
témy a zariadenia; terminály pre telefónne siete; 
telefónne ústredne; zariadenia na vstup, ukladanie, 
konverziu a spracovanie telekomunikačného sig-
nálu; telefónne zariadenia; zariadenia na pevné, 
prenosné, mobilné, hands-free alebo zvukovo ak-
tivované telefóny; multimediálne terminály; inter-
aktívne terminály na zobrazenie a objednávanie 
tovarov a služieb; paginovacie, rádio-paginovacie 
a rádio-telefónne prístroje a nástroje; telefóny, 
mobilné telefóny a telefónne slúchadlá; faxovacie 
prístroje; príslušenstvá pre telefóny a telefónne 
slúchadlá a súpravy; adaptéry na použitie s tele-
fónmi; nabíjačky batérií na použitie s telefónmi; 
jednotky na upevnenie na stole alebo v aute so za-
budovanými reproduktormi umožňujúce používa-
nie telefónnych súprav bez držania rukami (hands-
free); držiaky telefónnych súprav do vozidiel; taš-
ky a puzdrá a obaly špeciálne upravené na držanie 
alebo nosenie prenosných telefónov a telefónnych 
zariadení a príslušenstva; počítačové osobné orga-
nizéry; antény; batérie; mikroprocesory; klávesni-
ce; modemy; kalkulačky; displejové obrazovky; 
elektronické globálne zameriavacie systémy; elek-
tronické navigačné, sledovacie a zameriavacie prí-
stroje a nástroje; monitorovacie (iné ako in vivo 
monitorovacie) prístroje a nástroje; rádiové prí-
stroje a nástroje; elektrické riadiace, testovacie 
(iné ako in vivo testovacie), signalizačné, kontrol-
né a učebné prístroje a nástroje; optické a elektro-
optické prístroje a nástroje; videofilmy; audiovizu-
álne prístroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na 
elektronické hry; elektrické a elektronické príslu-
šenstvo a periférne zariadenia určené a prispôso-
bené na použitie s počítačmi; audiovizuálne prí-
stroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry; 
časti a fitingy pre všetky uvedené tovary. 
38 - Telekomunikačné služby; komunikačné služby; 
telefónne služby, služby mobilných telefónov, faxo-
vé služby, telexové služby, služby zberu a prenosu 
správ a odkazov, rádiové paginovacie služby, pre- 
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smerovanie hovorov, telefónny záznamník, infor-
mácie o telefónnych číslach a služby elektronickej 
pošty; prenos, doručovanie a príjem zvuku, dát, ob-
razov, hudby a informácií; služby doručovania elek-
tronických správ; informačné služby online týkajúce 
sa telekomunikácií; služby výmeny dát; prenos dát 
prostredníctvom telekomunikácií; satelitné komuni-
kačné služby; služby vysielania; vysielanie alebo 
prenos rozhlasových alebo televíznych programov  
a filmov, teleshoppingových a webshoppingových 
programov; videotextové a teletextové služby, služ-
by elektronického systému výberu údajov cez TV; 
vysielanie a doručovanie multimediálnych obsahov 
prostredníctvom elektronických komunikačných 
sietí; služby zasielania videospráv; konferenčné vi-
deoslužby; telefónne videoslužby; telekomunikácia 
informácií (vrátane webových stránok), počítačo-
vých programov a akýchkoľvek iných dát; poskyto-
vanie užívateľského prístupu k internetu; poskyto-
vanie telekomunikačných spojení alebo odkazov  
k internetu alebo databázam; poskytovanie užíva-
teľského prístupu k internetu (služby providerov); 
poskytovanie a prevádzkovanie elektronických 
konferenčných, diskusných skupín a chat roomov;  
poskytovanie prístupu k digitálnym hudobným 
webovým stránkam na internete; poskytovanie prís-
tupu k MP3 webovým stránkam na internete; doru-
čovanie digitálnej hudby prostredníctvom teleko-
munikácií; poskytovanie prístupu k telekomunikač-
ným infraštruktúram pre iných operátorov; pre-
vádzkovanie a poskytovanie vyhľadávacích zaria-
dení; telekomunikačné prístupové služby; počítačmi 
podporovaný prenos správ a obrazov; komunikácia 
prostredníctvom počítačov; služby spravodajských 
agentúr; prenos spravodajstva a informácií o aktuál-
nych udalostiach; nájom alebo prenájom zariadení, 
nástrojov, inštalácií alebo komponentov na použi-
tie pri poskytovaní uvedených služieb; poraden-
ské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa 
všetkých uvedených služieb; poskytovanie prístu-
pu k elektronickej online sieti na vyhľadávanie in-
formácií; prenájom prístupového času k počítačo-
vým databázam; prenájom prístupového času k po-
čítačovým spravodajským výveskám (bulletin bo-
ards) a výveskám správ (message boards) a k počí-
tačovým sieťam; služby providerov internetových 
služieb. 
42 - Vedecké a technologické služby a výskum  
a dizajn týkajúci sa týchto služieb; služby labora-
tórneho výskumu; manažment výskumných, dizaj-
nových a vývojových projektov; výskum, dizajn  
a vývoj produktov; technický výskum; výskumné, 
dizajnové a vývojové služby týkajúce sa počíta-
čov, počítačových programov, počítačových sys-
témov, riešení počítačových softvérových apliká-
cií, systémov na spracovanie údajov, manažmentu 
údajov, systémov na spracovanie informácií ulo-
žených v počítači, komunikačných služieb, komu-
nikačných riešení, komunikačných systémov a sie-
ťových prepojení; počítačové služby; údržba, ak-
tualizácia a navrhovanie počítačového hardvéru, 
počítačového firmvéru, počítačového softvéru a po-
čítačových programov; služby počítačového prog-
ramovania; príprava a poskytovanie informácií tý-
kajúcich sa počítačov a počítačových sieťových za-
riadení; služby technického poradenstva a konzul-
tačné služby v oblasti informačných technológií  
 
 

a telekomunikácií; navrhovanie a vývoj počítačo-
vých systémov a telekomunikačných systémov a za-
riadení; služby počítačového manažmentu; prevádz-
kové podporné služby pre počítačové siete, teleko-
munikačné siete a siete na prenos dát; počítačové 
služby online; programovacie služby poskytované 
online; prenájom počítačov; dizajn, kreslenie a pí-
sanie na objednávku, všetko na kompiláciu webo-
vých stránok na internete; služby virtuálneho a in-
teraktívneho vytvárania obrazov; vytváranie, pre-
vádzkovanie a údržba databáz, intranetov a webo-
vých stránok; hosťovanie na webových stránkach 
iných; inštalácia a údržba počítačového softvéru; 
vytváranie, prevádzkovanie a údržba webových 
stránok, webových stránok a portálov na zazna-
menávanie textu, obrazov a hudby poskytovaných 
buď prostredníctvom počítačov, alebo mobilných 
telefónov; predpoveď počasia; informačné služby 
o počasí; služby interiérového dizajnu; informačné 
a poradenské služby týkajúce sa všetkých uvede-
ných služieb. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, čierna, biela 
(732) Orange Brand Services Limited, 3 More London 

Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB; 
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 223665 
(151) 16.1.2009 
(156) 16.6.2018 
(180) 16.6.2028 
(210) 1195-2008 
(220) 16.6.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Organizovanie a vedenie spoločenských uda-

lostí, akcií a zhromaždení pre dospelých. 
(540) FINLANDIA EXPRES PARTY 
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24, 

00180 Helsinki, FI; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223694 
(151) 16.1.2009 
(156) 7.4.2018 
(180) 7.4.2028 
(210) 5385-2008 
(220) 7.4.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 9, 16, 25, 35, 39, 41 
(511) 9 - Nahraté audio- a/alebo videonosiče, progra-

mové vybavenie pre počítače, softvér a počítačo-
vé hry. 
16 - Tlačoviny, brožúry, časopisy, knihy, fotogra-
fie, komiksy, kalendáre, papierové propagačné ma-
teriály. 
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25 - Odevy, tričká, mikiny. 
35 - Reklama; televízna reklama; rozhlasová re-
klama; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; reklama prostredníctvom mobilných tele-
fónov; reklamné agentúry; podpora predaja (pre 
tretie osoby); produkcia reklamných spotov; vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov; 
prenájom reklamných materiálov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom; rozširovanie 
reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; 
uverejňovanie reklamných textov; sprostredkova-
teľská a poradenská činnosť v oblasti reklamy; 
sprostredkovanie nákupu a predaja filmov, reklám, 
zábavných a audiovizuálnych programov; spros-
tredkovanie nákupu a predaja audiovizuálnej tech-
niky; maloobchodné služby v oblasti audiovizuál-
nej techniky; maloobchodné služby v oblasti fil-
mov, zábavných a audiovizuálnych programov; 
maloobchodná činnosť s nahratými audio- a/alebo 
videonosičmi; maloobchodná činnosť s počítačo-
vými hrami; maloobchodná činnosť so softvérom, 
obchodné sprostredkovanie služieb v triede 41. 
39 - Distribúcia televíznych programov, hraných 
filmov, audio- a/alebo videonosičov. 
41 - Produkcia televíznych programov, produkcia 
rozhlasových programov, filmová tvorba, pro-
dukcia dokumentárnych filmov; fotografická re-
portáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopá-
sok, digitálna tvorba obrazov na výstupných za-
riadeniach; produkcia zábavných a audiovizuál-
nych programov, výroba publicistických, spravo-
dajských a vzdelávacích programov, služby fil-
mových a nahrávacích štúdií; divadelné predsta-
venia, výroba divadelných alebo iných predsta-
vení; služby agentúr sprostredkovávajúcich diva-
delných, koncertných a varietných umelcov; tech-
nicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spo-
ločenských a športových podujatí; organizovanie 
zábavných, kultúrnych, spoločenských a športo-
vých podujatí; organizovanie vzdelávacích, vedo-
mostných alebo zábavných súťaží; organizovanie 
športových súťaží, organizovanie športových akcií 
a hier; organizovanie kultúrno-spoločenských ak-
cií a hier; organizovanie audiotextových a sms-
kových hier; organizovanie živých vystúpení; ve-
domostné alebo zábavné súťaže organizované pro-
stredníctvom internetu alebo telefónov a mobil-
ných telefónov; zábavné parky; rozhlasová zába-
va; televízna zábava; zábava, pobavenie; plánova-
nie a organizovanie večierkov; výchovno-zábavné 
klubové služby; služby fanklubov; informácie  
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnos-
tiach zábavy; služby technického zabezpečenia 
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; 
ozvučenie filmových a audiovizuálnych progra-
mov; poradenská činnosť v uvedených oblastiach; 
požičiavanie filmov, požičiavanie videopások; pre-
nájom audionahrávok; prenájom audiovizuálnej 
techniky; poradenstvo v oblasti audiovizuálnej 
techniky; prenájom dekorácií; vydávanie kníh, ča-
sopisov, novín a iných periodických a neperiodic-
kých publikácií; online poskytovanie počítačo-
vých hier (z počítačových sietí); hranie o peniaze; 
organizovanie lotérií; organizovanie finančných 
hier. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, hnedá 
(732) J.A.M. FILM 1999, s.r.o., Palárikova 22, 811 04 

Bratislava, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223712 
(151) 16.1.2009 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 5543-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 3, 5, 30 
 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

5 - Bylinkové čaje na lekárske účely. 
30 - Čaje všetkých druhov vrátane bylinných a ovoc-
ných, potravinové doplnky obsahujúce v prevažnej 
miere tovary v triede 30. 

(540) LYMFOREGEN 
(732) Liečivé rastliny, s.r.o., Dukelských hrdinov 651, 

901 01 Malacky, SK; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223728 
(151) 16.1.2009 
(156) 23.5.2018 
(180) 23.5.2028 
(210) 5656-2008 
(220) 23.5.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 12 
(511) 12 - Osobné automobily, nákladné automobily, au-

tobusy, mikrobusy, automobily s pohonom na všet-
ky štyri kolesá, dodávkové vozidlá, malé dodávkové 
automobily. 

(540) 

  
(732) KIA MOTORS CORPORATION, 231, Yangjae-dong, 

Seocho-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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(111) 223743 
(151) 16.1.2009 
(156) 17.6.2018 
(180) 17.6.2028 
(210) 5770-2008 
(220) 17.6.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 9, 38, 41 
(511) 9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov 

vrátane interface na spojenie s výpočtovou techni-
kou; výpočtová technika všetkých druhov vrátane 
periférnych zariadení; počítače; hardvér vrátane 
počítačových doplnkov; užívateľské počítače; pre-
nosné počítače; notebooky a laptopy; prístroje na 
záznam, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, 
komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, 
mixovanie a/alebo rozširovanie zvuku, videozáz-
namov, obrázkov, grafiky a dát; nahraté a nenahra-
té magnetické a optické nosiče údajov; elektronic-
ké obvody na prenos programových dát; MP3 pre-
hrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje  
a zariadenia a prístroje na elektronické hry; set - 
top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym 
prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s inter-
netom, inými káblovými digitálnymi zdrojmi, a tak 
fungovať ako počítač); počítačové programy, najmä 
počítačové programy na prístup a použitie internetu; 
počítačové programy na riadenie siete; počítačové 
obslužné programy; dekódovacie karty; počítačové  
programy na záznam, spracovanie, príjem, repro-
dukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a de-
komprimovanie dát; počítačový softvér, najmä počí-
tačový softvér poskytovaný z internetu; počítačový 
softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k in-
ternetu; počítačový softvér na umožnenie vyhľadá-
vania dát; kopírovateľná digitálna hudba poskyto-
vaná z počítačových báz dát, internetu alebo z inter-
netových webových stránok; kopírovateľné elektro-
nické publikácie poskytované online z počítačových 
báz dát alebo z internetu; počítačový softvér, najmä 
počítačový softvér poskytovaný z internetu; počíta-
čový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát  
a k internetu; počítačový softvér na umožnenie vy-
hľadávania dát; kopírovateľná digitálna hudba pos-
kytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo  
z internetových webových stránok; kopírovateľné 
elektronické publikácie poskytované online z počí-
tačových báz dát alebo z internetu. 
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby; služ-
by zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sie-
tí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia  
a prepojenia pre užívateľov sietí; poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia a užívateľského prístupu 
na internet alebo do bázy dát; prenos všetkých dru-
hov signálov a informácií po verejnej telefónnej sie-
ti, prostredníctvom satelitu; príjem, vysielanie a pre-
nos rozhlasových, televíznych a ostatných komuni-
kačných a telekomunikačných signálov a správ; te-
lefónna a telegrafická komunikácia, komunikácia 
prostredníctvom optických káblov; počítačová ko-
munikácia; prevádzkovanie rozhlasového a televíz-
neho vysielania v sieťach elektronických komuni-
kácií; zbieranie, šírenie, distribúcia audiovizuálnych 
diel, databáz a textov prostredníctvom internetu či 
iných elektronických komunikačných sietí a ich 
správa; prenájom telekomunikačných okruhov; pre-
nájom telekomunikačných zariadení; informačné  
 

kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených 
službách; poskytovanie poradenstva o uvedených 
službách. 
41 - Služby v oblasti vzdelávania, zábavy, športu  
a kultúry; organizovanie školení, seminárov a vzde-
lávacích podujatí; organizovanie a vedenie konfe-
rencií, kongresov a seminárov; elektronická edičná 
činnosť; vydávanie online kníh, publikácií a audio-
vizuálnych diel v elektronickej forme; vydávanie 
textov s výnimkou reklamných alebo náborových; 
služby nahrávacích štúdií; filmová tvorba; výroba 
televíznych a rozhlasových programov; poskytova-
nie informácií z oblasti vzdelávania, zábavy, športu 
a kultúry tiež prostredníctvom internetu a iných 
elektronických komunikačných sietí; prenájom fil-
mov, audio- a videonahrávok, nahratých CD, filmo-
vých premietačiek a ich príslušenstva, rozhlasových 
a televíznych prijímačov, audio- a videoprístrojov, 
videorekordérov, videokamier; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
súťaží vedomostných, zábavných, športových; pos-
kytovanie elektronických publikácií online bez 
možnosti kopírovania; poskytovanie počítačových 
hier online; požičiavanie športového výstroja. 

(540) Towerlink 
(732) Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 

 
(111) 223810 
(151) 19.1.2009 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 859-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Humánne a veterinárne farmaceutické príprav-

ky a ich substancie, farmaceutické drogy, liečivá, 
liečebné výrobky na účely liečenia a zdravotníckej 
starostlivosti, chemické výrobky pre lekárstvo, 
hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne, 
fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; prípravky 
posilňujúce a dietetické, prípravky proti nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MEDOCHEMIE 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223826 
(151) 19.1.2009 
(156) 22.5.2018 
(180) 22.5.2028 
(210) 990-2008 
(220) 22.5.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 12, 35, 37, 39, 40 
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(511) 12 - Automobilové podvozky; automobilové stre-
chy; automobily; karosérie automobilov; dopravné 
prostriedky, časti a súčasti dopravných prostried-
kov na pohyb po zemi, náhradné diely zahrnuté do 
tejto triedy; mikrolitrážne automobily; kapoty na 
pozemné vozidlá; nápravy na vozidlá; prevodovky 
do pozemných vozidiel. 
35 - Maloobchodná činnosť s tovarom uvedeným 
v triede 12; obchodné alebo podnikateľské pora-
denstvo; reklama; marketingové štúdie; sprostred-
kovanie obchodu s automobilmi, príslušenstvom 
automobilov, autodoplnkami; odborné obchodné 
poradenstvo; prieskum trhu; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; obchodný manažment; spros-
tredkovanie obchodu s tovarom. 
37 - Automobilové opravy, údržba, lakovanie, gla-
zovanie; motorové vozidlá - opravy, údržba, údrž-
ba a oprava dopravných prostriedkov na pohyb po 
zemi, súčastí, náhradných dielov a príslušenstva; 
inštalácia, údržba, servis a opravy strojov a zaria-
dení, najmä strojov a zariadení pre automobilový 
priemysel; protikorózne nátery (ošetrovanie vozi-
diel). 
39 - Preprava a skladovanie odpadu. 
40 - Spracovanie odpadu; likvidácia odpadu; re-
cyklácia odpadu; triedenie odpadu. 

(540) 

  
 

(732) GALIMEX EKO, a. s., Sučianska 49, 036 08 Mar-
tin, SK; 

(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;  
 
 

(111) 223850 
(151) 19.1.2009 
(156) 4.6.2018 
(180) 4.6.2028 
(210) 1097-2008 
(220) 4.6.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; nar-

kotiká na liečebné účely; liečivá na ľudskú pot-
rebu. 

(540) VAZONAT 
(732) OLAINFARM, Akciju sabiedriba, Rupnicu iela 5, 

LV-2114 Olaine, LV; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223851 
(151) 19.1.2009 
(156) 4.6.2018 
(180) 4.6.2028 
(210) 1098-2008 
(220) 4.6.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 5 
 
 
 
 

(511) 5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; nar-
kotiká na liečebné účely; liečivá na ľudskú pot-
rebu. 

(540) MEMODEX 
(732) OLAINFARM, Akciju sabiedriba, Rupnicu iela 5, 

LV-2114 Olaine, LV; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223858 
(151) 19.1.2009 
(156) 28.3.2018 
(180) 28.3.2028 
(210) 5323-2008 
(220) 28.3.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 16, 32, 43 
(511) 16 - Periodické a neperiodické tlačoviny všetké-

ho druhu, papierenské výrobky, fotografie, poh-
ľadnice, kalendáre (nástenné, stolové a vreckové), 
plagáty, papierové reklamné materiály pre bil-
bordy, prospekty, papierové etikety, nálepky, sa-
molepky, obtlačky, pečiatky, paragóny; papierové 
vlajky, papierové obrúsky a obrusy, papierové pre-
stierania, papierové uteráky, papierové kornúty, 
podtácky (papierové podložky pod poháre), papie-
rové obaly všetkého druhu, baliaci papier, papie-
rové tašky, umelohmotné tašky ako obalový ma-
teriál. 
32 - Pivá všetkých druhov vrátane piva nealko-
holického; minerálne vody; šumivé nápoje a iné 
nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na 
výrobu nealkoholických nápojov, ovocné a zele-
ninové šťavy ako nápoje alebo na výrobu nealko-
holických nápojov, výťažky z chmeľu na výrobu 
piva. 
43 - Pohostinská činnosť, bary, bufety, reštaurácie. 

(540) FORMAN 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223859 
(151) 19.1.2009 
(156) 28.3.2018 
(180) 28.3.2028 
(210) 5332-2008 
(220) 28.3.2008 
(442) 7.10.2008 
(450) 5.3.2009 

 9 (511) 16, 32, 33, 41, 43 
(511) 16 - Periodické a neperiodické tlačoviny všetké-

ho druhu, papierenské výrobky, fotografie, poh-
ľadnice, kalendáre (nástenné, stolové a vreckové), 
plagáty, papierové reklamné materiály pre bilbor-
dy, prospekty, papierové etikety, nálepky, samo-
lepky, obtlačky, pečiatky, paragóny; papierové 
vlajky, papierové obrúsky a obrusy, papierové pre-
stierania, papierové uteráky, papierové kornúty, 
podtácky (papierové podložky pod poháre), papie-
rové obaly všetkého druhu, baliaci papier, papie-
rové tašky, umelohmotné tašky ako obalový mate-
riál; reklamné a ozdobné predmety neuvedené  
v inej triede. 

 
 



284 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2018 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

32 - Pivá všetkých druhov; minerálne vody; šumi-
vé nápoje a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, 
ovocné a zeleninové šťavy ako nápoje alebo na 
výrobu nealkoholických nápojov, výťažky z chme-
ľu na výrobu piva. 
33 - Destiláty a iné alkoholické nápoje (s výnim-
kou pív). 
41 - Služby pre zábavu, oddych, rozptýlenie, rege-
neráciu a rekondíciu, púte, zábavné parky, disko-
téky, estrády, kabarety, výchovno-zábavné klubo-
vé služby, organizovanie súťaží (športových, vzde-
lávacích alebo zábavných), organizovanie živých 
vystúpení, prevádzkovanie a prenájom zariadení 
slúžiacich na výchovu, vzdelávanie, zábavu, roz-
ptýlenie, regeneráciu a rekondíciu vrátane športo-
vých zariadení, nahrávanie videopások, vydávanie 
textov s výnimkou reklamných alebo náborových, 
poskytovanie elektronických publikácií online 
(bez možnosti kopírovania), informácie o možnos-
tiach výchovy, vzdelávania, zábavy, rozptýlenia  
a športového vyžitia. 
43 - Pohostinská činnosť, bary, bufety, reštaurácie; 
cukrárne, kaviarne, poskytovanie rýchleho občer-
stvenia prostredníctvom automatov, ubytovacie 
služby (hotely, penzióny), služby motelov v rám-
ci tejto triedy, turistické nocľahárne. 

(540) ADRAKA 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223929 
(151) 13.2.2009 
(156) 18.4.2018 
(180) 18.4.2028 
(210) 727-2008 
(220) 18.4.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje, najmä rum a rumové li-

kéry. 

(540) DIPLOMATICO 
(732) BARBERTON - CONSULTORES E SERVI-

ÇOS LDA, Zona Franca de Madeira, Avenida do 
Infante N° 50, Funchal, Madeira, PT; 

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

 
 

(111) 223931 
(151) 13.2.2009 
(156) 5.5.2018 
(180) 5.5.2028 
(210) 879-2008 
(220) 5.5.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 1, 5, 8, 9, 36, 44 
(511) 1 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhrad-

níctvo a lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, 
insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; 
priemyselné chemikálie. 
 
 
 

5 - Chemicko-farmaceutické prípravky; chemické 
prípravky na farmaceutické účely; chemické prí-
pravky na zverolekárske účely; dentifikačné prí-
pravky; farmaceutické prípravky; fungicídy; herbi-
cídy; insekticídy; jedy; lepiace prípravky na chyta-
nie múch (mucholapky); oleje proti ovadom; prí-
pravky proti parazitom; pesticídy; chemické prí-
pravky na ošetrovanie plesní; otrava na potkany; 
preháňadlá; protiparazitické prípravky; prípravky na 
ničenie lariev a parazitov; prípravky na ničenie my-
ší, potkanov a iných rastlinných a živočíšnych 
škodcov; uspávacie prípravky; vitamínové príprav-
ky; zverolekárske prípravky. 
8 - Ručné rozprašovače insekticídov; lovecké nože; 
nožnice; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ruč-
né náradie); sekáče, sekačky, rezačky. 
9 - Elektrické hlásiče; elektrické zariadenia na vá-
benie a ničenie hmyzu a hlodavcov; počítače; počí-
tačový softvér. 
36 - Daňové odhady (služby); finančné analýzy; fi-
nančné informácie; finančné poradenstvo; prenájom 
bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prená-
jom nehnuteľností; správa nehnuteľností. 
44 - Chov zvierat; liečenie stromov; ničenie buriny; 
ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníc-
tve a lesníctve); prenájom poľnohospodárskych ná-
strojov a zariadení; rastlinné škôlky; služby záhrad-
ných architektov; vzdušné a pozemné rozptyľovanie 
hnojív a iných poľnohospodárskych chemických lá-
tok; záhradkárske služby; záhradníctvo; údržba 
trávnikov. 

(540) EKOLAS 
(732) EKOLAS, s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 

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

 
 

(111) 223981 
(151) 13.2.2009 
(156) 12.6.2018 
(180) 12.6.2028 
(210) 1177-2008 
(220) 12.6.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 3, 5, 30 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; kozmetické prípravky 

na zoštíhlenie; dezinfekčné mydlá; mydlá; pleť. 
toaletné prípravky; toaletné vody; vlasové vody; 
tuky na kozmetické účely; vazelína na kozmetic-
ké účely. 
5 - Antiseptické prípravky; dezinfekčné príprav-
ky; tyčinky proti bradaviciam; liečivé byliny; 
farmaceutické prípravky; hojivé náplasti; laxatí-
va; liečivé rastliny; minerálne prípravky potravi-
nárske; pastelky na farmaceutické účely; posilňu-
júce prípravky; tinktúry; vitamínové prípravky; 
lekárske prípravky na zoštíhlenie; živočíšne uhlie 
na farmaceutické účely. 
30 - Čaje; propolis na ľudskú spotrebu; žuvačky 
nie na lekárske použitie. 
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(540) 

  
 

(591) zelená, červená 
(732) PharmTurica, s. r. o., Brezovská 459/7, 907 01 My-

java, SK; 
 
 

(111) 224066 
(151) 13.2.2009 
(156) 5.3.2018 
(180) 5.3.2028 
(210) 5215-2008 
(220) 5.3.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Informácie, dáta a databázy na elektronických, 

magnetických a optických nosičoch všetkých dru-
hov a v elektronických, dátových, informačných  
a telekomunikačných sieťach všetkých druhov, 
multimediálne aplikácie, najmä elektronické in-
formačné katalógy, časopisy a periodiká, knihy  
v elektronickej podobe, nahrané zvukové a zvuko-
vo-obrazové a obrazové záznamy vrátane softvéru 
na CD a DVD a magnetických nosičoch, softvér 
pre počítače. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické 
a neperiodické publikácie na papierových nosi-
čoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospek-
ty, plagáty, dáta a databázy na papierových nosi-
čoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, samolep-
ky, knihárske výrobky, informačné a propagačné 
výrobky z papiera vrátane dekoračných predmetov 
z papiera patriace do tejto triedy, obalový materiál 
z papiera a baliace fólie z plastu, papierové a plas-
tové vrecká a tašky, kancelárske potreby (s vý-
nimkou nábytku). 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu 
a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, sprostred-
kovanie obchodných kontaktov, reklamná a pro-
pagačná činnosť, poskytovanie obchodných in-
formačných produktov, napr. multimediálnych in-
formácií na reklamné a obchodné účely vrátane 
ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť, 
vrátane online inzercie a prezentácie užívateľov  
v počítačovej sieti internet, obchodné využitie sie-
te internet v oblasti vyhľadávacích služieb a e-bu-
sinessu, vydávanie reklamných a/alebo náborových 
textov, propagačných a inzertných tlačovín, rozši-
rovanie reklamných a/alebo inzertných materiálov, 
obchodný prieskum a analýza trhu, marketing, or-
ganizácia reklamných a obchodných predvádza-
cích akcií výrobkov a služieb vrátane obchodných 
výstav a ich sprievodných akcií, napr. komerčných 
módnych prehliadok, distribúcia tovarov a tlačovín 
na reklamné účely, obchodné zastúpenie tuzem-
ských a zahraničných firiem, obchodný a podnika-
teľský informačný servis, obchodné poradenské  
a konzultačné služby. 
38 - Šírenie elektronických informácií, správ tex-
tových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr. 
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníc- 
 

tvom počítačovej siete internet a satelitov, výmena 
elektronických správ a informácií, služby zabez-
pečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníc-
tvom informačných a telekomunikačných sietí, 
napr. počítačovej siete internet a satelitov, šírenie 
audiovizuálnych diel, správ a informácií, ankiet  
a súťaží, odborná informačná a poradenská čin-
nosť v daných odboroch. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických 
a neperiodických publikácií, najmä spoločenských, 
zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov,  
a to tlačených na papierových nosičoch i v elek-
tronickej podobe vrátane textových, zvukových  
a zvukovo-obrazových správ a informácií na elek-
tronických, magnetických a optických nosičoch 
všetkých druhov, edičná a publikačná činnosť vrá-
tane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových 
nosičov a programov pre rozhlasové a televízne 
vysielanie, požičiavanie publikácií a nahraných 
zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, pro-
dukčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, vzde-
lávania, kultúry a športu vrátane usporadúvania zá-
bavných a vzdelávacích súťaží a akcií, hobby súťa-
ží, záujmových klubov, stretnutí a prednášok vráta-
ne akcií na podporu zdravého životného štýlu a spo-
ločenského uplatnenia a aktivity záujmových sku-
pín, kultúrnych a/alebo vzdelávacích výstav, infor-
mačné, konzultačné, poradenské a obstarávateľské 
služby v odbore nakladateľskej a vydavateľskej 
činnosti, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti 
zábavy, kultúry, vzdelávania, záujmovej činnosti  
a spoločenských aktivít. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

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

 
 

(111) 224075 
(151) 13.2.2009 
(156) 19.5.2018 
(180) 19.5.2028 
(210) 5596-2008 
(220) 19.5.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 16, 35, 36, 41 
(511) 16 - Papiernický tovar, listový papier, obálky, ka-

lendáre, papierové zástavky, plagáty, písacie po-
treby, vizitky, etikety, diáre, poznámkové zošity. 
35 - Reklama vo všetkých médiách, analýzy ná-
kladov, obchodné alebo podnikateľské informá-
cie, hospodárske alebo ekonomické predpovede, 
pomoc pri riadení obchodu, organizovanie výstav 
na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri ria-
dení podnikov, reklama a marketing a marketin-
gový prieskum, vydávanie reklamných textov. 
36 - Bankové služby, zúčtovacie banky, klíring, 
finančné poradenstvo, finančné odhady a oceňo-
vanie, finančné riadenie, hypotéky, finančné služ-
by pri likvidácii podnikov, organizovanie zbierok, 
poskytovanie záruk, ručenie, kaucie, služby úve-
rového ústavu. 
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41 - Vzdelávanie, organizovanie kurzov, školení, 
seminárov, kongresov a sympózií, vydávanie tex-
tov s výnimkou reklamných. 

(540) 

  
(591) zelená 
(732) SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BAN-

KA, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, SK; 
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224076 
(151) 13.2.2009 
(156) 19.5.2018 
(180) 19.5.2028 
(210) 5597-2008 
(220) 19.5.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 16, 35, 36, 41 
(511) 16 - Papiernický tovar, listový papier, obálky, ka-

lendáre, papierové zástavky, plagáty, písacie pot-
reby, vizitky, etikety, diáre, poznámkové zošity. 
35 - Reklama vo všetkých médiách, analýzy ná-
kladov, obchodné alebo podnikateľské informá-
cie, hospodárske alebo ekonomické predpovede, 
pomoc pri riadení obchodu, organizovanie výstav 
na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri 
riadení podnikov, reklama a marketing a marke-
tingový prieskum, vydávanie reklamných textov. 
36 - Bankové služby, zúčtovacie banky, klíring, 
finančné poradenstvo, finančné odhady a oceňo-
vanie, finančné riadenie, hypotéky, finančné služ-
by pri likvidácii podnikov, organizovanie zbierok, 
poskytovanie záruk, ručenie, kaucie, služby úve-
rového ústavu. 
41 - Vzdelávanie, organizovanie kurzov, školení, 
seminárov, kongresov a sympózií, vydávanie tex-
tov s výnimkou reklamných. 

(540) 

  
 

(732) SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BAN-
KA, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, SK; 

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

(111) 224077 
(151) 13.2.2009 
(156) 19.5.2018 
(180) 19.5.2028 
(210) 5598-2008 
 

(220) 19.5.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 16, 35, 36, 41 
(511) 16 - Papiernický tovar, listový papier, obálky, ka-

lendáre, papierové zástavky, plagáty, písacie pot-
reby, vizitky, etikety, diáre, poznámkové zošity. 
35 - Reklama vo všetkých médiách, analýzy ná-
kladov, obchodné alebo podnikateľské informá-
cie, hospodárske alebo ekonomické predpovede, 
pomoc pri riadení obchodu, organizovanie výstav 
na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri 
riadení podnikov, reklama a marketing a marke-
tingový prieskum, vydávanie reklamných textov. 
36 - Bankové služby, zúčtovacie banky, klíring, fi-
nančné poradenstvo, finančné odhady a oceňovanie, 
finančné riadenie, hypotéky, finančné služby pri 
likvidácii podnikov, organizovanie zbierok, posky-
tovanie záruk, ručenie, kaucie, služby úverového ús-
tavu. 
41 - Vzdelávanie, organizovanie kurzov, školení, 
seminárov, kongresov a sympózií, vydávanie textov 
s výnimkou reklamných. 

(540) 

  
(591) zelená 
(732) SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BAN-

KA, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, SK; 
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224078 
(151) 13.2.2009 
(156) 19.5.2018 
(180) 19.5.2028 
(210) 5599-2008 
(220) 19.5.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 16, 35, 36, 41 
(511) 16 - Papiernický tovar, listový papier, obálky, ka-

lendáre, papierové zástavky, plagáty, písacie po-
treby, vizitky, etikety, diáre, poznámkové zošity. 
35 - Reklama vo všetkých médiách, analýzy ná-
kladov, obchodné alebo podnikateľské informá-
cie, hospodárske alebo ekonomické predpovede, 
pomoc pri riadení obchodu, organizovanie výstav 
na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri 
riadení podnikov, reklama a marketing a marke-
tingový prieskum, vydávanie reklamných textov. 
36 - Bankové služby, zúčtovacie banky, klíring, 
finančné poradenstvo, finančné odhady a oceňo-
vanie, finančné riadenie, hypotéky, finančné služ-
by pri likvidácii podnikov, organizovanie zbierok, 
poskytovanie záruk, ručenie, kaucie, služby úve-
rového ústavu. 
41 - Vzdelávanie, organizovanie kurzov, školení, 
seminárov, kongresov a sympózií, vydávanie tex-
tov s výnimkou reklamných. 

(540) SZRB 
(732) SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BAN-

KA, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, SK; 
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 224079 
(151) 13.2.2009 
(156) 19.5.2018 
(180) 19.5.2028 
(210) 5600-2008 
(220) 19.5.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 16, 35, 36, 41 
(511) 16 - Papiernický tovar, listový papier, obálky, ka-

lendáre, papierové zástavky, plagáty, písacie pot-
reby, vizitky, etikety, diáre, poznámkové zošity. 
35 - Reklama vo všetkých médiách, analýzy ná-
kladov, informácie obchodné alebo podnikateľ-
ské, hospodárske alebo ekonomické predpovede, 
pomoc pri riadení obchodu, organizovanie výstav 
na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri 
riadení podnikov, reklama a marketing a marke-
tingový prieskum vydávanie reklamných textov. 
36 - Bankové služby, zúčtovacie banky, klíring, 
finančné poradenstvo, finančné odhady a oceňo-
vanie, finančné riadenie, hypotéky, finančné služ-
by pri likvidácii podnikov, organizovanie zbierok, 
poskytovanie záruk, ručenie, kaucie, služby úve-
rového ústavu. 
41 - Vzdelávanie, organizovanie kurzov, školení, 
seminárov, kongresov a sympózií, vydávanie tex-
tov s výnimkou reklamných. 

(540) www.szrb 
(732) SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BAN-

KA, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, SK; 
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224091 
(151) 13.2.2009 
(156) 29.5.2018 
(180) 29.5.2028 
(210) 5663-2008 
(220) 29.5.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 29 
(511) 29 - Syry, syrové špeciality. 
(540) 

  
 

(591) modrá, odtiene modrej, zelená, biela, hnedá, béžo-
vá, sivá 

(732) ROYAL BEL LEERDAMMER B.V., Steenoven-
weg 4, 4145 KK Schoonrewoerd, NL; 

(740) Kastler Anton, Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 224100 
(151) 13.2.2009 
(156) 3.6.2018 
(180) 3.6.2028 
(210) 5686-2008 
(220) 3.6.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 16, 18, 24, 25, 27, 28, 35 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; pí-
sacie potreby; lepidlá na kancelárske účely a po-
užitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliar-
ske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby ok-
rem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem 
prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
18 - Výrobky vyrobené z kože a imitácie kože, 
hlavne tašky, nákupné tašky, kabelky, batohy, ak-
tovky a podobné predmety slúžiace na prenášanie 
vecí; malé kožené výrobky, hlavne peňaženky, 
náprsné tašky a kľúčenky; kufre a cestovné tašky; 
dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice. 
24 - Textílie a textilné výrobky, hlavne závesy, zá-
clony, rolety, bytový textil, stolové textílie, pos-
teľná bielizeň, pokrývky na stôl, posteľné pokrýv-
ky a prikrývky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
27 - Koberce, koberčeky, rohožky, linoleum; po-
dlahové krytiny vyrobené z gumy, plastov a tex-
tilu; tapety okrem textilných. 
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby; 
ozdoby na vianočný stromček. 
35 - Služby predaja v maloobchode ohľadne texti-
lu, kozmetiky, hračiek, písacích potrieb, potrieb 
pre domácnosť a iných výrobkov na každodennú  
 
potrebu; prezentácia rôznych druhov výrobkov pre 
maloobchod (okrem ich prepravy) tretím stranám 
na uľahčenie výberu a kúpy týchto výrobkov 
spotrebiteľom. 

(540) kik Výhodný nákup oblečenia 
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH, Siemens-

straße 21, 591 99 Bönen, DE; 
(740) Ladislav Udvaros, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224121 
(151) 13.2.2009 
(156) 17.6.2018 
(180) 17.6.2028 
(210) 5771-2008 
(220) 17.6.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov 

vrátane interface na spojenie s výpočtovou tech-
nikou; výpočtová technika všetkých druhov vrá-
tane periférnych zariadení; počítače; hardvér vrá-
tane počítačových doplnkov; užívateľské počíta-
če; prenosné počítače; notebooky a laptopy; prí-
stroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, 
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie,  
 

 
 

http://www.szrb
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 vysielanie, mixovanie a/alebo rozširovanie zvu-
ku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; na-
hraté a nenahraté magnetické a optické nosiče 
údajov; elektronické obvody na prenos progra-
mových dát; MP3 prehrávače; filmy; modemy; 
audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na 
elektronické hry; set-top boxy (časť hardvéru spo-
jeného s televíznym prijímačom, ktorému umož-
ňuje prepojenie s internetom, inými káblovými di-
gitálnymi zdrojmi, a tak fungovať ako počítač); 
počítačové programy, najmä počítačové programy 
na prístup a použitie internetu; počítačové progra-
my na riadenie siete; počítačové obslužné progra-
my; dekódovacie karty; počítačové programy na 
záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, 
modifikáciu, komprimovanie a de-komprimovanie 
dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér 
poskytovaný z internetu; počítačový softvér na 
umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu; 
počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania 
dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná  
z počítačových báz dát, internetu alebo z interne-
tových webových stránok; kopírovateľné elektro-
nické publikácie poskytované online z počítačo-
vých báz dát alebo z internetu; počítačový softvér, 
najmä počítačový softvér pos-kytovaný z interne-
tu; počítačový softvér na umož-nenie pripojenia  
k bázam dát a k internetu; počítačový softvér na 
umožnenie vyhľadávania dát; kopírovateľná digi-
tálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, 
internetu alebo z internetových webových stránok; 
kopírovateľné elektronické publikácie poskytova-
né online z počítačových báz dát alebo z internetu. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 
reklama online na počítačovej komunikačnej sie-
ti; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie re-
klamných materiálov a oznamov zákazníkom; pred-
platné telekomunikačných služieb; odkazovacie te-
lefónne služby pre neprítomných predplatiteľov;  
prieskum trhu a verejnej mienky; vedenie účtov-
níctva; elektronické obchody prostredníctvom 
siete internet a iných elektronických komunikač-
ných sietí; sprostredkovanie obchodu s tovarom; 
poskytovanie obchodných a podnikateľských in-
formácií; obchodné a podnikateľské poradenstvo; 
rady spotrebiteľom; obchodný a podnikateľský 
prieskum; činnosť organizačných, ekonomických 
a účtovných poradcov; obchodný manažment; mar-
keting; administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb pre tretie osoby; prieskum trhu a verejnej 
mienky; obchodné odhady; public relations; malo-
obchod s tovarmi uvedenými v triede 9; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; prenájom reklamných priestorov, re-
klamného materiálu a reklamného času vo všetkých 
komunikačných médiách; organizovanie výstav, 
veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentácií, sú-
ťaží módnych prehliadok na obchodné a reklam-
né účely; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; automatizované spracovanie údajov; obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
35, 36, 37 a 38; organizovanie výstav a veľtrhov 
na reklamné a obchodné účely. 
41 - Služby v oblasti vzdelávania, zábavy, športu  
a kultúry; organizovanie školení, seminárov a vzde-
lávacích podujatí; organizovanie a vedenie konfe- 
 

rencií, kongresov a seminárov; elektronická edičná 
činnosť; vydávanie kníh, publikácií a audiovizuál-
nych diel v elektronickej forme online; vydávanie 
textov s výnimkou reklamných alebo náborových; 
služby nahrávacích štúdií; filmová tvorba; výroba 
televíznych a rozhlasových programov; poskyto-
vanie informácií z oblasti vzdelávania, zábavy, 
športu a kultúry tiež prostredníctvom internetu  
a iných elektronických komunikačných sietí; pre-
nájom filmov, audio- a videonahrávok, nahratých 
CD, filmových premietačiek a ich príslušenstva, 
rozhlasových a televíznych prijímačov, audio- a vi-
deoprístrojov, videorekordérov, videokamier; or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie súťaží vedomostných, zábavných, 
športových; poskytovanie elektronických publi-
kácií online bez možnosti kopírovania; poskyto-
vanie počítačových hier online; požičiavanie špor-
tového výstroja. 

(540) Towermedia 
(732) Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 224129 
(151) 13.2.2009 
(156) 18.6.2018 
(180) 18.6.2028 
(210) 5785-2008 
(220) 18.6.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) ASTMASAN 
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224172 
(151) 16.2.2009 
(156) 25.4.2018 
(180) 25.4.2028 
(210) 783-2008 
(220) 25.4.2008 
(442) 6.11.2008 
(450) 6.4.2009 

 9 (511) 5, 25 
(511) 5 - Dietetické výrobky pre deti a chorých, che-

mické výrobky na lekárske účely, multivitamíno-
vé prípravky a nápoje, potravinové doplnky na 
liečebné účely, podporné dietetické prostriedky, 
náplasti, obväzový materiál. 
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 

(540) Inovo 5 
(732) NOVA COAST INC., 255 Keele St., Toronto, 

Ontario M6P2K1, CA; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 224248 
(151) 13.3.2009 
(156) 3.7.2018 
(180) 3.7.2028 
(210) 1308-2008 
(220) 3.7.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečebné výrobky na účely liečenia a zdra-
votníckej starostlivosti, chemické výrobky pre 
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bak-
tericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; 
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky pro-
ti nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
redkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) 

  
 

(591) zelená 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224250 
(151) 13.3.2009 
(156) 3.7.2018 
(180) 3.7.2028 
(210) 1310-2008 
(220) 3.7.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 9 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; integrova-

né obvody; elektronické informačné tabule; vi-
deotelefóny; elektrické zariadenia proti krádeži; 
videokamery; požiarnické striekačky; elektrické 
káble; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; 
fotoaparáty; bezpečnostné zariadenia pre železnič-
nú dopravu; anódové batérie; clony proti radiácii 
na priemyselné účely; telefotografické zariade-
nia; elektronické diáre. 

(540) 

  
 

(732) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., 
No.555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangz-
hou, Zhejiang, CN; 

(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 224441 
(151) 16.3.2009 
(156) 16.7.2018 
(180) 16.7.2028 
(210) 5893-2008 
(220) 16.7.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 5, 30, 33 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, výživové doplnky, 

potravinové doplnky pre ľudí, vitamínové prí-
pravky, posilňujúce prípravky, tonikum, čaje, by-
linné čaje, byliny, výťažky z rastlín, sirupy, emul-
zie, oleje, tinktúry, spreje, cukrovinky, drops, pas-
tilky, tabletky alebo žuvačky, dietetické látky, die-
tetické nápoje, balzamy, krémy, masti, gély, prí-
pravky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, 
kozmetické prípravky, soli do kúpeľa, všetky uve-
dené tovary na medicinálne alebo farmaceutické 
účely. 
30 - Výživové doplnky, potravinové doplnky pre 
ľudí, posilňujúce prípravky, tonikum, čaje, by-
linné čaje, výťažky z rastlín ako výživové dopln-
ky, rastlinné sirupy ako výživové doplnky, cuk-
rovinky, drops, pastilky alebo žuvačky, všetky 
uvedené tovary nie na medicinálne účely alebo 
farmaceutické účely. 
33 - Bylinné alkoholové extrakty, liehové esen-
cie, liehové výťažky. 

(540) 

  
(732) FYTOPHARMA, a.s., Dukelských hrdinov 651, 

901 27 Malacky, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224442 
(151) 16.3.2009 
(156) 16.7.2018 
(180) 16.7.2028 
(210) 5894-2008 
(220) 16.7.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 5, 30, 33 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, výživové doplnky, 

potravinové doplnky pre ľudí, vitamínové prí-
pravky, posilňujúce prípravky, tonikum, čaje, by-
linné čaje, byliny, výťažky z rastlín, sirupy, 
emulzie, oleje, tinktúry, spreje, cukrovinky, 
drops, pastilky, tabletky alebo žuvačky, dietetic-
ké látky, dietetické nápoje, balzamy, krémy, mas-
ti, gély, prípravky na starostlivosť o zuby a ústnu 
dutinu, kozmetické prípravky, soli do kúpeľa, 
všetky uvedené tovary na medicinálne alebo far-
maceutické účely. 
30 - Výživové doplnky, potravinové doplnky pre 
ľudí, posilňujúce prípravky, tonikum, čaje, by-
linné čaje, výťažky z rastlín ako výživové dopln- 
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ky, rastlinné sirupy ako výživové doplnky, cuk-
rovinky, drops, pastilky alebo žuvačky, všetky 
uvedené tovary nie na medicinálne účely alebo 
farmaceutické účely. 
33 - Bylinné alkoholové extrakty, liehové esen-
cie, liehové výťažky. 

(540) OPTOFITKY 
(732) FYTOPHARMA, a.s., Dukelských hrdinov 651, 

901 27 Malacky, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224480 
(151) 18.3.2009 
(156) 14.5.2018 
(180) 14.5.2028 
(210) 933-2008 
(220) 14.5.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 3, 16, 25, 35, 43, 44 
(511) 3 - Bieliace krémy na pokožku, čistiace príprav-

ky, dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, esen-
ciálne oleje, esencie, éterické oleje, kozmetické 
prípravky, kozmetické krémy, kozmetické prí-
pravky do kúpeľa, kúpeľové soli s výnimkou solí 
na liečebné účely, medicinálne mydlá, mydlá, ole-
je na kozmetické a toaletné účely, toaletné vody, 
pleťové vody, šampóny, toaletné prípravky. 
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-
žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, le-
penka, katalógy, papierové kávové filtre, knihy, 
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne 
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický to-
var), obrazy, papiernický tovar, periodické a nepe-
riodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, 
prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, re- 
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, 
umelecké litografie, umelohmotné fólie na bale-
nie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, 
umelecké diela, darčekové a dekoratívne predmety 
z kartónu, z papiera alebo plastických materiálov. 
25 - Bielizeň, osobná bielizeň zabraňujúca pote-
niu, body - bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, 
čelenky, čiapky, dámske róby a šaty, gymnastické 
(telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti 
chladu, ako pokrývka hlavy), kombinézy (obleče-
nie), kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty, koše-
le, krátke nohavice, krátke kabátiky, kravaty, ko-
žušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, kovové časti 
na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, 
oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, 
odevy, opasky, peleríny, pančuchy a pančuchové 
nohavice, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), 
pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky, polokoše-
le, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pulóvre, 
pyžamá, rukavice, rukávniky, saká, sandále, spod-
ná bielizeň, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, šil-
tovky, športová obuv, športové tričká a dresy, 
spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty. 
 

35 - Administratívna správa hotelov, maloobchod-
né služby s odevmi a obuvou, galantérnym tova-
rom, textilom, nábytkom, umeleckými dekoratív-
nymi a darčekovými tovarmi, poradenské služby  
v podnikovom manažmente pri predaji tovarov  
a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, 
dekorácia a aranžovanie výkladov, obchodný ma-
nažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tova-
rov, reklama, organizovanie výstav na reklamné  
a obchodné účely, rozširovanie reklamných ozna-
mov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný 
alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklam-
ných materiálov, uverejňovanie reklamných tex-
tov, vydávanie reklamných alebo náborových tex-
tov, televízna reklama, reklamné agentúry, organi-
zovanie reklamných hier na propagáciu predaja, 
prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prená-
jom reklamných priestorov, prenájom reklamných 
plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), spraco-
vanie textov, ponuka, sprostredkovanie a výber to-
varu prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc 
pri podnikaní, podnikateľské informácie, overova-
nie obchodných transakcií, zabezpečovanie obchod-
ných transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzert-
ná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej ale-
bo informačnej siete, poskytovanie informácií  
a iných informačných produktov reklamného cha-
rakteru, prenájom reklamných informačných a ko-
munikačných miest, sprostredkovanie v obchod-
ných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, 
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi 
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), 
zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do 
počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach, obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 35, 36, 39, 41, 43 a 44. 
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie), 
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, ka-
viarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, 
penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania,  
prenájom prenosných stavieb, prenájom turistic-
kých stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné 
reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia pen-
ziónov, rezervácia prechodného ubytovania, tu-
ristické ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, 
penzióny), prenájom prechodného ubytovania. 
44 - Fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, aqua-
terapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verejné 
kúpele na hygienu, lekárske služby, manikúra, ma-
sáže, ošetrovateľské služby, salóny krásy, zota-
vovne, poskytovanie doplnkových zdravotníckych 
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej sta-
rostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich na 
regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytova-
ním zdravotnej starostlivosti, masáže, sanatóriá, 
verejné kúpele, zdravotnícka starostlivosť. 
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(540) 

  
 

(591) žltá, hnedá, čierna, modrá, biela 
(732) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Doli- 

na 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 224483 
(151) 18.3.2009 
(156) 14.5.2018 
(180) 14.5.2028 
(210) 935-2008 
(220) 14.5.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 3, 16, 25, 35, 43, 44 
(511) 3 - Bieliace krémy na pokožku, čistiace prípravky, 

dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, esenciálne 
oleje, esencie, éterické oleje, kozmetické prípravky, 
krémy kozmetické, kozmetické prípravky do kúpe-
ľa, kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, 
medicinálne mydlá, mydlá, oleje na kozmetické  
a toaletné účely, toaletné vody, pleťové vody, šam-
póny, toaletné prípravky. 
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožo-
vané knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly  
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, eti-
kety s výnimkou textilných, fotografie, grafické 
zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, ka-
talógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové 
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové 
obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický to-
var), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie  
v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický 
tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernic-
ký tovar, periodické a neperiodické publikácie, pla-
gáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papie-
ra alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené rekla-
mné materiály, umelecké litografie, umelohmotné 
fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických  
materiálov, umelecké diela, darčekové a dekoratív-
ne predmety z kartónu, z papiera alebo plastických 
materiálov. 
25 - Bielizeň, osobná bielizeň zabraňujúca poteniu, 
body - bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie, čelen-
ky, čiapky, dámske róby a šaty, gymnastické (telo-
cvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti chladu, 
ako pokrývka hlavy), kombinézy (oblečenie), kom-
binézy na vodné lyžovanie, kabáty, košele, krátke 
nohavice, krátke kabátiky, kravaty, kožušiny (oble-
čenie), kostýmy, korzety, kovové časti na obuv  
a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, oblečenie 
pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, odevy, opa-
sky, peleríny, pančuchy a pančuchové nohavice, 
plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), pletiarsky to-
var, podprsenky, podväzky, polokošele, pokrývky 
hlavy, ponožky, potníky, pulóvre, pyžamá, rukavi- 
 

ce, rukávniky, saká, sandále, spodná bielizeň, spod-
ky, sukne, svetre, šatky, šály, šiltovky, športová 
obuv, športové tričká a dresy, spodničky, tielka, 
tričká, topánky, vesty. 
35 - Administratívna správa hotelov, maloobchodné 
služby s odevmi a obuvou, galantérnym tovarom, 
textilom, nábytkom, umeleckými dekoratívnymi  
a darčekovými tovarmi, poradenské služby v podni-
kovom manažmente pri predaji tovarov a služieb, 
poradenstvo a manažment pre podniky, dekorácia  
a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, 
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, rekla-
ma, organizovanie výstav na reklamné a obchodné 
účely, rozširovanie reklamných oznamov, predvá-
dzanie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), za-
sielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov, dis-
tribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, prenájom reklamných materiálov, uve-
rejňovanie reklamných textov, vydávanie reklam-
ných alebo náborových textov, televízna reklama, 
reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier 
na propagáciu predaja, prieskum trhu, prieskum ve-
rejnej mienky, prenájom reklamných priestorov, 
prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre 
tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, spros-
tredkovanie a výber tovaru prostredníctvom kataló-
gu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské 
informácie, overovanie obchodných transakcií, za-
bezpečovanie obchodných transakcií (pre tretie oso-
by), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom 
telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskyto-
vanie informácií a iných informačných produktov 
reklamného charakteru, prenájom reklamných in-
formačných a komunikačných miest, sprostredko-
vanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľud-
ských zdrojov, vzťahy s verejnosťou (prieskum 
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločen-
ským prostredím), zásielkové reklamné služby, 
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach, obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 
36, 39, 41, 43 a 44. 
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie), 
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, ka-
viarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, 
penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, 
prenájom prenosných stavieb, prenájom turistic-
kých stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné 
reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penziónov,  
rezervácia prechodného ubytovania, turistické uby-
tovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), 
prenájom prechodného ubytovania. 
44 - Fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, aqu-
aterapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verej-
né kúpele na hygienu, lekárske služby, manikúra, 
masáže, ošetrovateľské služby, salóny krásy, zo-
tavovne, poskytovanie doplnkových zdravotníc-
kych služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej 
starostlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich 
na regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskyto-
vaním zdravotnej starostlivosti, masáže, sanatóriá, 
verejné kúpele, zdravotnícka starostlivosť. 
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(540) 

  
 

(591) žltá, hnedá, čierna,modrá, biela 
(732) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Doli- 

na 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 224488 
(151) 30.3.2009 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 848-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 7.5.2009 

 9 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-

nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) DAPRIL 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224557 
(151) 17.4.2009 
(156) 5.5.2018 
(180) 5.5.2028 
(210) 5550-2008 
(220) 5.5.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 1, 2, 3, 17 
(511) 1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, foto-

grafiu a poľnohospodárstvo; umelé a syntetické 
živice v surovom stave; hasiace zmesi; prípravky 
na kalenie a zváranie kovov; priemyselné lepidlá 
a spojivá. 
2 - Farby; fermeže; laky; ochranné prostriedky 
proti hrdzi a proti hnilobe dreva; farbivá; morid-
lá; prírodné živice. 
3 - Bieliace a pracie prípravky; prípravky na čis-
tenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie. 
17 - Tesniace izolačné tmely; tesniace hmoty a ma-
teriály, upchávkové hmoty; izolačné hmoty; umelé 
a syntetické živice (polotovary). 

(540) 

  
 

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

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

(111) 224613 
(151) 17.4.2009 
(156) 26.9.2018 
(180) 26.9.2028 
(210) 6157-2008 
(220) 26.9.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 5, 10, 35, 44 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, potravinové a diete-

tické doplnky, vitamínové prípravky, všetko na lie-
čebné účely. 
10 - Prístroje a nástroje na lekárske účely, najmä 
chirurgické a urologické. 
35 - Inzertná a reklamná činnosť. 
44 - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, najmä 
v odbore chirurgie, urológie a dermatovenerológie. 

(540) 

  
(591) modrá, čierna, biela 
(732) ON CLINIC, s.r.o., Olivova 948/6, Nové Město, 

110 00 Praha 1, CZ; 
 
 

(111) 224634 
(151) 17.4.2009 
(156) 24.4.2018 
(180) 24.4.2028 
(210) 753-2008 
(220) 24.4.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Kakao a cukrovinky. 

(540) FORTE 
(732) Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o., 

Račianska 44, 832 42 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 224683 
(151) 17.4.2009 
(156) 28.8.2018 
(180) 28.8.2028 
(210) 1635-2008 
(220) 28.8.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 19 
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(511) 19 - Tehly, mozaiková dlažba na stavebné účely; 
nekovové škridly; nekovové škridly na stavebné 
účely; nekovové obkladačky na stavebné účely; 
nekovové podlahové dlaždice na stavebné účely; 
nekovové podlahové krytiny, mozaiky; vodné 
brúsne kamene, keramické dlaždice. 

(540) 

  
 

(732) Guangdong Winto Ceramics Co., Ltd., Dalan In-
dustry Zone, Guanyao, Nanhai District, Foshan 
City, Guangdong Province, CN; 

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

 
 

(111) 224742 
(151) 17.4.2009 
(156) 8.9.2018 
(180) 8.9.2028 
(210) 6093-2008 
(220) 8.9.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 4 
(511) 4 - Mazadlá a tuky; palivá vrátane benzínu a die-

selových palív pre motorové vozidlá. 
(540) 

  
(732) Exxon Mobil Corporation, spoločnosť zriadená pod-

ľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US; 

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

(111) 224758 
(151) 22.4.2009 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 852-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 35 
 
 
 

(511) 35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) ANARGIL 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224759 
(151) 22.4.2009 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 860-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.9.2008 
(450) 5.6.2009 

 9 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-

nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) MEDOFLOXINE 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

P.O. Box 51409, CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224784 
(151) 13.5.2009 
(156) 5.5.2018 
(180) 5.5.2028 
(210) 876-2008 
(220) 5.5.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 9, 38, 42 
(511) 9 - Monitory (programy), počítače, počítače a ich 

časti, nahrané počítačové programy, počítačový 
softvér, zariadenie na elektronické platobné sys-
témy, softvér pre elektronické platobné systémy, 
elektronické databázy, programové vybavenie pre 
informačné technológie a komunikácie, progra-
mové vybavenie umožňujúce elektronické obcho-
dovanie, programové vybavenie umožňujúce ob-
chodný styk prostredníctvom počítačov, systémy 
informačných technológií zaradených v triede 9, 
systémy komunikačnej a informačnej techniky za-
radené v triede 9, informácie a záznamy v elektro-
nickej podobe, počítačové databázy, informačné 
produkty na nosičoch aj v elektronických, dáto-
vých informačných sieťach, zariadenie a príslu-
šenstvo pre elektronické a dátové siete, elektronic-
ké časopisy, elektronické periodiká a knihy v elek-
tronickej podobe. 
38 - Telekomunikačné služby, elektronická pošta, 
počítačová komunikácia, posielanie správ, prená-
jom prístrojov na prenos správ, prenájom zariadení 
na prenos informácií, prenájom telekomunikač-
ných prístrojov, telekomunikačné služby v oblasti 
prenosu, komunikácia prostredníctvom telefónu 
alebo mobilných telefónov alebo počítačov, mo-
bilných telefónov alebo počítačov a služby s tým 
spojené, šírenie, výmena a získavanie informácií  
a správ, výmena, získavanie a šírenie informácií  
a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete 
alebo dátovej siete výpočtovej, informačnej, ko-
munikačnej alebo elektronickej techniky, alebo sa- 
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telitov, alebo káblov, šírenie elektronických časo-
pisov, periodík a kníh, šírenie elektronických tla-
čovín prostredníctvom počítačovej dátovej, elek-
tronickej alebo informačnej siete, služby krátkych 
textových správ, poskytovanie informácií a iných 
informačných produktov všetkých druhov, infor-
mačné a obchodné služby na internete, služby 
konverzie prenosového protokolu, formátu a kódu, 
služby sprostredkovania správ, služby sprostred-
kovania prístupu do počítačovej siete, služby dá-
tovej siete, služby prístupu a pripojenia k dátovým 
a informačným sieťam a k internetu, prenájom in-
formačných a komunikačných miest, poskytovanie 
prístupu k online informačným službám a databá-
zam, uchovanie a spracovanie dát a informácií 
elektronickými a počítačovými prostriedkami a pros-
tredníctvom elektronickej pošty, prenos, poskyto-
vanie alebo komunikačné služby prostredníctvom 
internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších 
elektronických prostriedkov, poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia na svetovú počítačovú 
sieť, služby zabezpečujúce vstup do telekomuni-
kačných sietí, poskytovanie užívateľského prístu-
pu do svetovej počítačovej siete, elektronická poš-
ta, poskytovanie internetového servera, online ko-
munikácia prostredníctvom počítačových sietí. 
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačo-
vých programov, návrh programového vybavenia, 
prenájom prístupového času k počítačovým data-
bázam, počítačové programovanie, prenájom počí-
tačov, prenájom počítačových softvérov, poraden-
ská činnosť v oblasti spracovania dát a poskytova-
nie softvéru, výroba softvéru, tvorba softvéru, ser-
vis počítačových programov technické štúdie v ob-
lasti počítačov a programového vybavenia, údržba 
programového vybavenia, základný a aplikovaný 
výskum, prístup k počítačom s cieľom podnikať, 
návrh počítačových systémov, vytváranie a udr-
žiavanie počítačových stránok (webových) pre zá-
kazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach, 
tvorba webových stránok, interaktívnych a grafic-
kých programov, tvorba multimediálnych apliká-
cií, tvorba programových projektov, tvorba infor-
mačných databáz, elektronických časopisov, pe-
riodík, kníh v elektronickej podobe, podpora roz-
voja komerčného využitia internetu a iných počí-
tačových dátových a komunikačných sietí, vyhľa-
dávacie služby, výskum, vývoj a tvorba systému 
na elektronické obchodovanie a príslušného soft-
véru a hardvéru, know-how pre oblasť elektronic-
kého obchodovania a informačných technológií, 
zhotovenie kópií počítačových programov, prevod 
a konverzia počítačových programov a údajov 
(okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia 
údajov a dokumentov z fyzických médií na elek- 
tronické médiá, inštalácia počítačových progra-
mov, poskytovanie prístupu k počítačovým data-
bázam, serverom a sieťam, prenájom webových 
serverov, poskytovanie internetových vyhľadáva-
čov, hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach). 

(540) RegZone 
(732) EuroNET Slovakia s. r. o., M. R. Štefánika 157/45, 

017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 
 
 

(111) 224884 
(151) 13.5.2009 
(156) 4.9.2018 
(180) 4.9.2028 
(210) 6073-2008 
(220) 4.9.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 35, 44 
(511) 35 - Obchodný manažment vzťahujúci sa na veľ-

koobchod a maloobchod s farmaceutickými vý-
robkami, kozmetikou, výrobkami na starostlivosť 
o hygienu a krásu na ľudské použitie, potravino-
vými doplnkami a lekárskymi nástrojmi. 
44 - Príprava farmaceutických výrobkov, kozme-
tiky, výrobkov na starostlivosť o hygienu a krásu 
na ľudské použitie a potravinových doplnkov; le-
kárske služby; poskytovanie informácií v oblasti 
farmaceutiky a liečiv a zdravotníckej starostlivos-
ti; odborné služby profesionálov vzťahujúce sa 
na lekárstvo; zdravotnícke a hygienické služby  
a starostlivosť o krásu na ľudské použitie. 

(540) OMEGA PHARMA 
(732) Omega Pharma NV, Venecoweg 26, B-9810 Na-

zareth, BE; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 224891 
(151) 13.5.2009 
(156) 30.10.2018 
(180) 30.10.2028 
(210) 6305-2008 
(220) 30.10.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 8, 10, 21, 32, 35 
(511) 8 - Holiace čepele; holiace potreby; britvy; žilet-

ky; holiace strojčeky elektrické aj neelektrické; 
depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické; 
nožnice na strihanie vlasov, fúzov a brady; obaly 
na holiace strojčeky; puzdrá na holiace strojčeky  
a britvy; ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky 
tovar a príbory; brúsne nástroje; kazety na holiace 
strojčeky; kliešte; kulmy na kučeravenie vlasov; 
manikúrové súpravy; kliešte na nechty; pilníky na 
nechty; nožnice; ostriace nástroje; pinzety; sečné  
a bodné zbrane. 
10 - Antikoncepčné prípravky s výnimkou chemic-
kých; kondómy, prezervatívy; zariadenia na estetic-
kú masáž; masážne prístroje; rukavice na masáž; 
vibromasážne prístroje; tehotenské pásy; vaginálne 
striekačky; diagnostické prístroje na lekárske účely; 
lekárske prístroje a nástroje; zubné prístroje a ná-
stroje; prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu-
bárske a zverolekárske; brušné korzety; fyziote-
rapeutické zariadenia. 
21 - Dávkovače mydla; potreby pre domácnosť; 
držiaky na mydlo; hrebene; kefy; zubné kefky; 
kefársky tovar; elektrické zubné kefky; obaly na 
mydlá; dentálne nite; toaletné pomôcky; stojany 
na holiace štetky; stojany na zubné kefky; domáce 
a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; 
elektrické hrebene; štetky a štetce okrem maliar-
skych; materiály na výrobu kief; prostriedky a po-
môcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; suro- 
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vé sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre sta-
vebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny,  
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; aerosólové 
dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske 
účely; kovové zásobníky na papierové uteráky, 
utierky; kozmetické pomôcky; prístroje na odstra-
ňovanie zápachu na osobné použitie; rukavice pre 
domácnosť; smetiaky, nádoby na odpadky; vlasy 
na kefy a štetky; zásobníky na kotúčový toaletný 
papier. 
32 - Citronády; ovocné džúsy; nealkoholické ná-
poje; izotonické nápoje; zeleninové džúsy; mine-
rálne vody; sódová voda; prášky na prípravu šu-
mivých nápojov; príchuti na výrobu nápojov; tab-
lety na prípravu šumivých nápojov; pivo; minerál-
ne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; 
ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prí-
pravky na výrobu nápojov; nealkoholický aperitív; 
nealkoholický koktail. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s te-
hotenskými testami, ovulačnými testami, prezerva-
tívmi, kozmetikou, holiacimi potrebami, depilač-
nými potrebami, domácimi potrebami, zubnými 
kefkami, nápojmi a s ostatnými tovarmi v triedach 
3, 5, 8, 9, 10, 21 a 32; administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; reklama; reklamné čin-
nosti a služby; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; kancelárie zaoberajúce sa dovo-
zom a vývozom; zhromažďovanie rozličných to-
varov; najmä uvedených tovarov pre tretie osoby  
s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto 
tovary pohodlne prehliadať a nakupovať prostred-
níctvom katalógového predaja alebo elektronic-
kými prostriedkami, ako napr. prostredníctvom 
webových stránok alebo prostredníctvom telená-
kupu; vydávanie a aktualizovanie reklamných ale-
bo náborových materiálov; organizovanie výstav 
na reklamné a obchodné účely; odborné obchodné 
poradenstvo; poskytovanie uvedených služieb pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, 
sprostredkovanie obchodu s tovarom. 

(540) RapiClear 
(732) CLEARSKIN II, s.r.o., Antona Bernoláka 51, 

010 01 Žilina, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o., 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 224942 
(151) 14.5.2009 
(156) 6.8.2018 
(180) 6.8.2028 
(210) 5963-2008 
(220) 6.8.2008 
(442) 5.2.2009 
(450) 6.7.2009 

 9 (511) 16, 32, 33, 43 
(511) 16 - Periodické a neperiodické tlačoviny všetké-

ho druhu, papiernické výrobky, fotografie, poh-
ľadnice, kalendáre (nástenné, stolové a vreckové), 
plagáty, billboardy, prospekty, papierové etikety, 
nálepky, samolepky, obtlačky, pečiatky, paragóny; 
papierové vlajky, papierové obrúsky a obrusy, pa-
pierové prestierania, papierové uteráky, papierové 
kornúty, papierové poháriky, papierové podložky  
 

 
 

 pod poháre, papierové obaly všetkého druhu, ba-
liaci papier, papierové tašky, umelohmotné tašky; 
reklamné a ozdobné predmety neuvedené v inej 
triede. 
32 - Pivá všetkých druhov; minerálne vody; šumi-
vé nápoje a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, 
ovocné a zeleninové šťavy ako nápoje alebo na 
výrobu nealkoholických nápojov, výťažky z chme-
ľu na výrobu piva. 
33 - Destiláty a iné alkoholické nápoje (s výnimkou 
pív). 
43 - Pohostinská činnosť, bary, bufety, cukrárne, 
kaviarne, ubytovacie služby (hotely, penzióny), 
služby motelov v rámci tejto triedy, turistické noc-
ľahárne, sprostredkovateľská a obstarávateľská 
činnosť v uvedených oblastiach. 

(540) KVASAR 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225059 
(151) 12.6.2009 
(156) 29.4.2018 
(180) 29.4.2028 
(210) 809-2008 
(220) 29.4.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 12, 35 
(511) 12 - Ozdobné kryty kolies ako časti vozidiel. 

35 - Veľkoobchodné služby pre výrobky uvedené 
v triede 12; sprostredkovanie obchodu s tovarom. 

(540) 

  
(732) VERSACO s.r.o., Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa, SK; 

 
 

(111) 225066 
(151) 12.6.2009 
(156) 19.6.2018 
(180) 19.6.2028 
(210) 1223-2008 
(220) 19.6.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 16, 38, 39 
(511) 16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), noviny, poh-

ľadnice, albumy. 
38 - Telekomunikačné služby, poskytovanie prís-
tupu k online informačným službám a databázam, 
poskytovanie internetového portálu, online komu-
nikácia prostredníctvom počítačových sietí, elek-
tronická pošta, poskytnutie prístupov do počíta-
čovej siete. 
39 - Skladovanie nosičov dát a informácií ulože-
ných elektronickými a počítačovými prostriedka-
mi a prostredníctvom elektronickej pošty. 
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(540) 

  
 

(591) modrá, čierna, biela 
(732) EuroNET Slovakia s. r. o., M. R. Štefánika 157/45, 

017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 225071 
(151) 12.6.2009 
(156) 20.6.2018 
(180) 20.6.2028 
(210) 1238-2008 
(220) 20.6.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 42, 44 
(511) 42 - Vytváranie a udržiavanie webových stránok. 

44 - Poskytovanie informácií verejnosti, odbor-
níkom v medicíne a novinárom, týkajúcich sa 
diabetu, ako aj kardiovaskulárnych ochorení. 

(540) 

  
 

(732) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes ce-
dex, FR; 

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

(111) 225136 
(151) 12.6.2009 
(156) 5.11.2018 
(180) 5.11.2028 
(210) 2024-2008 
(220) 5.11.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečivé výrobky na účely liečenia a zdravot-
níckej starostlivosti, chemické výrobky pre lekár-
stvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bakte-
ricídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; 
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky pro-
ti nákaze. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) Medotrigin 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225137 
(151) 12.6.2009 
(156) 5.11.2018 
(180) 5.11.2028 
(210) 2025-2008 
(220) 5.11.2008 

(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečivé výrobky na účely liečenia a zdravot-
níckej starostlivosti, chemické výrobky pre lekár-
stvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bakte-
ricídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; prí-
pravky posilňujúce a dietetické, prípravky proti 
nákaze, výživové doplnky na lekárske účely. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) Evelor 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225138 
(151) 12.6.2009 
(156) 5.11.2018 
(180) 5.11.2028 
(210) 2026-2008 
(220) 5.11.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečivé výrobky na účely liečenia a zdravot-
níckej starostlivosti, chemické výrobky pre lekár-
stvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bakte-
ricídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; prí-
pravky posilňujúce a dietetické, prípravky proti 
nákaze, výživové doplnky na lekárske účely. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) Lauramed 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225139 
(151) 12.6.2009 
(156) 5.11.2018 
(180) 5.11.2028 
(210) 2027-2008 
(220) 5.11.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečivé výrobky na účely liečenia a zdravot-
níckej starostlivosti, chemické výrobky pre lekár-
stvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bakte-
ricídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; prí-
pravky posilňujúce a dietetické, prípravky proti 
nákaze, výživové doplnky na lekárske účely. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2018 - SK (obnovené ochranné známky) 297 
 

(540) Orissa 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225140 
(151) 12.6.2009 
(156) 5.11.2018 
(180) 5.11.2028 
(210) 2028-2008 
(220) 5.11.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečivé výrobky na účely liečenia a zdravot-
níckej starostlivosti, chemické výrobky pre lekár-
stvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bakte-
ricídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; 
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky pro-
ti nákaze, výživové doplnky na lekárske účely. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros-
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) Dias 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225142 
(151) 12.6.2009 
(156) 5.11.2018 
(180) 5.11.2028 
(210) 2029-2008 
(220) 5.11.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 

 9 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne a veteri-

nárne a ich substancie, farmaceutické drogy, lie-
čivá, liečivé výrobky na účely liečenia a zdravot-
níckej starostlivosti, chemické výrobky pre lekár-
stvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky bakte-
ricídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné; 
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky pro-
ti nákaze, výživové doplnky na lekárske účely. 
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska čin-
nosť, poradenstvo v obchodnej činnosti a spros- 
tredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) Akivas 
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constatinoupoleos Str., 

CY-3505 Limassol, CY; 
(740) Matúšková Eva, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225187 
(151) 12.6.2009 
(156) 28.3.2018 
(180) 28.3.2028 
(210) 5324-2008 
(220) 28.3.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 6.8.2009 
 

 9 (511) 16, 43 
(511) 16 - Periodické a neperiodické tlačoviny všetké-

ho druhu, papiernické výrobky, fotografie, poh-
ľadnice, kalendáre (nástenné, stolové a vreckové), 
plagáty, papierové reklamné materiály na bilbor-
dy, prospekty, papierové etikety, nálepky, samo-
lepky, obtlačky, pečiatky, papierové vlajky, papie- 
rové obrúsky a obrusy, papierové prestierania, pa-
pierové uteráky, papierové kornúty, podtácky (pa-
pierové podložky pod poháre), papierové obaly 
všetkého druhu, baliaci papier, papierové tašky, 
umelohmotné tašky ako obalový materiál. 
43 - Pohostinská činnosť, bary, bufety, reštaurácie. 

(540) ARTÉZIA 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225255 
(151) 13.7.2009 
(156) 6.3.2018 
(180) 6.3.2028 
(210) 420-2008 
(220) 6.3.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 3, 5, 16, 30, 39, 41, 44 
(511) 3 - Prípravky na čistenie, bielenie, leštenie, od-

masťovanie a brúsenie, mydlá, kozmetické prí-
pravky, vonné prípravky a parfumérie ako oleje, 
masti, krémy, vody, kôry, vosky, pasty, pomády, 
vazelíny, silice, soli, šampóny. 
5 - Farmaceutické a hygienické výrobky na lekár-
ske účely ako bylinné a živočíšne výťažky, výži-
vové doplnky, bielkovinové prípravky, balzamy, 
krémy a masti, vitamíny, minerály, stopové prvky, 
sirupy, výťažky z liečivých rastlín, bylinné čaje  
a tuky, liečivé soli, soli do kúpeľa, liečivé bahno, 
tinktúry, alkohol na liečebné účely, farmaceutické 
potraviny a potraviny určené na zvláštnu a zdra-
votnú výživu, funkčné potraviny a doplnky stravy, 
diabetické a dietetické prípravky na liečebné úče-
ly, potraviny pre dojčatá. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov, tlačiarenské výrobky ako tlačiarenské generá-
tory a reorganizátory, papierové obaly, papiernic-
ký tovar ako samolepky patriace do triedy 16, ná-
lepky, rôznofarebné lepiace prúžky, palósky, všet-
ko patriace do tejto triedy. 
30 - Potravinové doplnky okrem potravinových 
doplnkov na lekárske účely, patriace do tejto trie-
dy, obsahujúce látky rastlinného pôvodu ako čaj,  
kakao, čokoládové a čajové nápoje, potraviny z obil-
nín na ľudskú spotrebu, tyčinky, med, korenie. 
39 - Doručovanie tovaru a kuriérske služby vo 
vzťahu k výrobkom uvedeným v triedach 3, 5  
a 30, organizovanie zájazdov, ciest a služby ces-
tovnej kancelárie a prislúchajúce aktivity patriace 
do triedy 39. 
41 - Usporadúvanie kurzov, školení, škôl a vzde-
lávanie v oblasti zdravotníctva, zdravého život-
ného štýlu, telesnej výchovy. 
44 - Arómoterapeutické služby, poradenstvo v ob-
lasti farmácie, fytoterapie, zdravého životného 
štýlu, kúpeľné, liečiteľské a lekárske služby, ma-
sáže, salóny krásy, sanatóriá, zdravotné služby. 
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(540) 

  
(732) Balán Miroslav, Mgr., U Koruny 353, 284 03 

Kutná Hora - Sedlec, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 225256 
(151) 13.7.2009 
(156) 10.4.2018 
(180) 10.4.2028 
(210) 661-2008 
(220) 10.4.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Informácie, dáta a databázy na elektronic-

kých, magnetických a optických nosičoch všet-
kých druhov a v elektronických, dátových, infor-
mačných a telekomunikačných sieťach všetkých 
druhov, multimediálne aplikácie, najmä elektro-
nické informačné katalógy, časopisy a periodiká, 
knihy v elektronickej podobe, nahrané zvukové  
a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy vrátane 
softvéru na CD a DVD a magnetických nosičoch, 
počítačový softvér. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické 
a neperiodické publikácie na papierových nosi-
čoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospek-
ty, plagáty, dáta a databázy na papierových nosi-
čoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, samolep-
ky, knihárske výrobky, informačné a propagačné 
výrobky z papiera vrátane dekoračných predmetov 
z papiera patriace do tejto triedy, obalový materiál 
z papiera a baliace fólie z plastu, papierové a plas-
tové vrecká a tašky, kancelárske potreby (s vý-
nimkou nábytku). 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu 
a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, sprostred-
kovanie obchodných kontaktov, reklamná a pro-
pagačná činnosť, poskytovanie obchodných in-
formačných produktov, napr. multimediálnych in-
formácií na reklamné a obchodné účely vrátane 
ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť  
vrátane online inzercie a prezentácie užívateľov  
v počítačovej sieti internet, obchodné využitie sie-
te internet v oblasti vyhľadávacích služieb a e-bu-
siness, vydávanie reklamných a/alebo náboro-
vých textov, propagačných a inzertných tlačovín, 
rozširovanie reklamných a/alebo inzertných ma-
teriálov, obchodný prieskum a analýza trhu, mar-
keting, organizácia reklamných a obchodných pred-
vádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane obchod-
ných výstav a ich sprievodných akcií, napr. ko-
merčných módnych prehliadok, distribúcia tovarov 
a tlačovín na reklamné účely, obchodné zastúpenie 
tuzemských a zahraničných firiem, obchodný a pod-
nikateľský informačný servis, obchodné poradenské 
a konzultačné služby. 
 

38 - Šírenie elektronických informácií, správ texto-
vých, zvukových a zvukovo-obrazových, napr. 
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníc-
tvom počítačovej siete internet a satelitov, výmena 
elektronických správ a informácií, služby zabezpe-
čujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom 
informačných a telekomunikačných sietí, napr. po-
čítačovej siete internet a satelitov, šírenie audiovizu-
álnych diel, správ a informácií, ankiet a súťaží, tele-
vízne vysielanie, šírenie televíznych programov 
prostredníctvom internetu, odborná informačná  
a poradenská činnosť v daných odboroch. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických  
a neperiodických publikácií, najmä spoločenských, 
zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov,  
a to tlačených na papierových nosičoch i v elektro-
nickej podobe vrátane textových, zvukových a zvu-
kovo-obrazových správ a informácií na elektronic-
kých, magnetických a optických nosičoch všetkých 
druhov, edičná a publikačná činnosť, požičiavanie 
publikácií a nahraných zvukových a zvukovo-
obrazových nosičov, produkčná a agentúrna činnosť 
v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry a športu vrá-
tane usporadúvania zábavných a vzdelávacích súťa-
ží a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov, stret-
nutí a prednášok vrátane akcií na podporu zdravého 
životného štýlu a spoločenského uplatnenia a aktivi-
ty záujmových skupín, kultúrnych a/alebo vzdelá-
vacích výstav, informačné, konzultačné, poradenské 
a obstarávateľské služby v odbore nakladateľskej  
a vydavateľskej činnosti, produkčná a agentúrna 
činnosť v oblasti zábavy, kultúry, vzdelávania, zá-
ujmovej činnosti a spoločenských aktivít. 

(540) Telekamera 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

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

 
 

(111) 225310 
(151) 13.7.2009 
(156) 28.11.2018 
(180) 28.11.2028 
(210) 2182-2008 
(220) 28.11.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 43 
(511) 43 - Reštauračné služby (strava a nápoje), prechod-

né ubytovanie. 
(540) KFC. LIFE TASTES GREAT! 
(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings 

LLC, 7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225351 
(151) 13.7.2009 
(156) 5.3.2018 
(180) 5.3.2028 
(210) 5213-2008 
(220) 5.3.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
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(511) 9 - Informácie, dáta a databázy na elektronických, 
magnetických a optických nosičoch všetkých dru-
hov a v elektronických, dátových, informačných  
a telekomunikačných sieťach všetkých druhov, mul-
timediálne aplikácie, najmä elektronické informačné 
katalógy, časopisy a periodiká, knihy v elektronic-
kej podobe, nahrané zvukové a zvukovo-obrazové  
a obrazové záznamy vrátane softvéru na CD a DVD 
diskoch a magnetických nosičoch, počítačový soft-
vér. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické  
a neperiodické publikácie na papierových nosičoch, 
napríklad časopisy, noviny, knihy, prospekty, plagá-
ty, dáta a databázy na papierových nosičoch, kalen-
dáre, fotografie, pohľadnice, samolepky, knihárske 
výrobky, informačné a propagačné výrobky z papie-
ra vrátane dekoračných predmetov z papiera patria-
ce do tejto triedy, obalový materiál z papiera a ba-
liace fólie z plastu, papierové a plastové vrecká  
a tašky, kancelárske potreby (s výnimkou nábytku). 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu  
a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, sprostred-
kovanie obchodných kontaktov, reklamná a propa-
gačná činnosť, poskytovanie obchodných informač-
ných produktov, napr. multimediálnych informácií 
na reklamné a obchodné účely vrátane ich vyhľadá-
vania, inzertná a propagačná činnosť vrátane online 
inzercie a prezentácie užívateľov v počítačovej sieti 
internet, obchodné využitie siete internet v oblasti 
vyhľadávacích služieb a e-businessu, vydávanie re-
klamných a/alebo náborových textov, propagačných 
a inzertných tlačovín, rozširovanie reklamných 
a/alebo inzertných materiálov, obchodný prieskum  
a analýza trhu, marketing, organizácia reklamných  
a obchodných predvádzacích akcií výrobkov a slu-
žieb vrátane obchodných výstav a ich sprievodných 
akcií, napr. komerčných módnych prehliadok, dis-
tribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely, ob-
chodné zastúpenie tuzemských a zahraničných fi-
riem, obchodný a podnikateľský informačný servis, 
obchodné poradenské a konzultačné služby. 
38 - Šírenie elektronických informácií, správ texto-
vých, zvukových a zvukovo-obrazových, napr. elek-
tronických časopisov, kníh a diel prostredníctvom 
počítačovej siete internet a satelitov, výmena elek-
tronických správ a informácií, služby zabezpečujúce 
audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom infor-
mačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačo-
vej siete internet a satelitov, šírenie audiovizuálnych 
diel, správ a informácií, ankiet a súťaží, odborná in-
formačná a poradenská činnosť v daných odboroch. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických  
a neperiodických publikácií, najmä spoločenských, 
zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov,  
a to tlačených na papierových nosičoch i v elektro-
nickej podobe vrátane textových, zvukových a zvu-
kovo-obrazových správ a informácií na elektronic-
kých, magnetických a optických nosičoch všetkých 
druhov, edičná a publikačná činnosť, vrátane nahrá-
vania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov  
a programov na rozhlasové a televízne vysielanie, 
požičiavanie publikácií a nahraných zvukových  
a zvukovo-obrazových nosičov, produkčná a agen-
túrna činnosť v oblasti zábavy, vzdelávania, kultúry 
a športu vrátane usporadúvania zábavných a vzde-
lávacích súťaží a akcií, hobby súťaží, záujmových 
klubov, stretnutí a prednášok vrátane akcií na pod-
poru zdravého životného štýlu a spoločenského  
 

uplatnenia a aktivity záujmových skupín, kultúr-
nych a/alebo vzdelávacích výstav, informačné, kon-
zultačné, poradenské a obstarávateľské služby v od-
bore nakladateľskej a vydavateľskej činnosti, pro-
dukčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, kultú-
ry, vzdelávania, záujmovej činnosti a spoločen-
ských aktivít. 

(540) 

  
 

(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 
Bratislava, SK; 

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

(111) 225373 
(151) 14.7.2009 
(156) 6.3.2018 
(180) 6.3.2028 
(210) 421-2008 
(220) 6.3.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 3, 5, 16, 30, 39, 41, 44 
(511) 3 - Prípravky na čistenie, bielenie, leštenie, odmas-

ťovanie a brúsenie, mydlá, kozmetické prípravky, 
vonné prípravky a parfumérie ako oleje, masti, 
krémy, vody, kôry, vosky, pasty, pomády, vaze-
líny, silice, soli, šampóny. 
5 - Farmaceutické a hygienické výrobky na le-
kárske účely ako bylinné a živočíšne výťažky, 
výživové doplnky, bielkovinové prípravky, bal-
zamy, krémy a masti, vitamíny, minerály, stopo-
vé prvky, sirupy, výťažky z liečivých rastlín, by-
linné čaje a tuky, liečivé soli, soli do kúpeľa, lie-
čivé bahno, tinktúry, alkohol na liečebné účely, 
farmaceutické potraviny a potraviny určené na 
zvláštnu a zdravotnú výživu, funkčné potraviny  
a doplnky stravy, diabetické a dietetické príprav-
ky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov, tlačiarenské výrobky ako tlačiarenské gene-
rátory a reorganizátory, papierové obaly, papier-
nický tovar ako samolepky patriace do triedy 16, 
nálepky, rôznofarebné lepiace prúžky, palósky, všet-
ko patriace do tejto triedy. 
30 - Potravinové doplnky, okrem potravinových 
doplnkov na lekárske účely, patriace do tejto trie-
dy, obsahujúce látky rastlinného pôvodu ako čaj, 
kakao, čokoládové a čajové nápoje, potraviny  
z obilnín na ľudskú spotrebu, tyčinky, med, korenie. 
39 - Doručovanie tovaru a kuriérske služby vo 
vzťahu k výrobkom uvedeným v triedach 3, 5 a 30, 
organizovanie zájazdov, ciest a služby cestovnej 
kancelárie a prislúchajúce aktivity patriace do trie-
dy 39. 
41 - Usporadúvanie kurzov, školení, škôl a vzde-
lávanie v oblasti zdravotníctva, zdravého život-
ného štýlu, telesnej výchovy. 
44 - Arómoterapeutické služby, poradenstvo v ob-
lasti farmácie, fytoterapie, zdravého životného štý-
lu, kúpeľné, liečiteľské a lekárske služby, masá-
že, salóny krásy, sanatóriá, zdravotné služby. 
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(540) EPAM 
(732) Balán Miroslav, Mgr., U Koruny 353, 284 03 Kut-

ná Hora - Sedlec, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 225377 
(151) 14.7.2009 
(156) 28.5.2018 
(180) 28.5.2028 
(210) 1039-2008 
(220) 28.5.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 3, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 22, 25, 40 
(511) 3 - Kozmetika a drogériový tovar, prípravky na 

čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, myd-
lá, zubné pasty. 
7 - Stroje a obrábacie stroje, stroje (s výnimkou 
motorov pozemných vozidiel), spojky a transmis-
né zariadenia okrem tých, ktoré sú do pozemných 
vozidiel, poľnohospodárske stroje okrem nástro-
jov na ručný pohon. 
8 - Náradie a nástroje na ručný pohon, vidličky  
a lyžice, nože, sečné zbrane, britvy, palice patria-
ce do triedy 8. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-
tické, fotografické, filmové, optické, prístroje na 
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpek-
ciu), záchranu a prístroje na vyučovanie, prístroje 
a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, aku-
muláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prú-
du, prístroje na záznam, prevod, reprodukciu zvu-
ku alebo obrazu, zapisovacie pokladne, počítacie 
stroje, prístroje na spracovanie informácií, počítače, 
hasiace prístroje, okuliare, štíty, prilby, ochranné 
slúchadlá, ochranné rukavice, dýchacie masky, 
filtre (na dýchacie masky aj fotografické) respirá-
tory na filtráciu vzduchu, ochranné odevy a obuv 
proti úrazom, ohňu a radiácii, palice patriace do 
triedy 9. 
11 - Prístroje na osvetľovanie, kúrenie, výrobu 
pary, na varenie, chladiace prístroje, prístroje na su-
šenie, ventiláciu, rozvod vody a sanitárne zariade-
nia. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov, nezaradené v iných triedach, tlačiarenské vý-
robky, fotografie, papiernický tovar, lepidlá pre 
papiernictvo a domácnosť, materiál pre umelcov,  
štetce, písacie stroje a kancelárske potreby (okrem 
nábytku), plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté  
v iných triedach. 
17 - Kaučuk, gutaperča, azbest, sľuda a výrobky 
z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach, polotovary z plastov, materiály tesniace, 
upchávacie a izolačné, nekovové. 
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z týchto mate-
riálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ko-
ža zo zvierat, kufre a batožina, dáždniky, slneč-
níky, palice patriace do triedy 18, biče a sedlár-
ske výrobky. 
22 - Laná, povrazy, sieťky, stany, plachty patria-
ce do triedy 22, plachtoviny, vrecia (neobsiahnu-
té v iných triedach), materiál na vypchávky, (s vý-
nimkou kaučuku alebo plastov), textilné materiá-
ly zo surových vlákien. 
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar. 
 

40 - Spracovanie materiálov nezaradené v iných 
triedach, najmä služby poskytované mechanickým 
spracovaním alebo mechanickou, alebo chemickou 
transformáciou materiálov. 

(540) DEK profishop 
(732) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 225406 
(151) 14.7.2009 
(156) 23.4.2018 
(180) 23.4.2028 
(210) 5480-2008 
(220) 23.4.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 3, 5, 30, 33 
(511) 3 - Kozmetické prípravky, kozmetické krémy, koz-

metické prípravky do kúpeľa, soli do kúpeľa, vo-
ňavkárske výrobky, éterické oleje, výťažky z ras- 
tlín na kozmetické účely, prípravky na starostli-
vosť o zuby a ústnu dutinu. 
5 - Farmaceutické prípravky, výživové doplnky, 
potravinové doplnky pre ľudí, vitamínové príprav-
ky, posilňujúce prípravky, tonikum, čaje, bylinné 
čaje, byliny, výťažky z rastlín, sirupy, emulzie, 
oleje, tinktúry, spreje, cukrovinky, drops, pastilky, 
tablety alebo žuvačky, dietetické látky, dietetické 
nápoje, balzamy, krémy, masti, gély, prípravky na 
starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, kozmetické 
prípravky, soli do kúpeľa, všetky uvedené tovary 
na medicinálne alebo farmaceutické účely. 
30 - Výživové doplnky, potravinové doplnky pre 
ľudí, posilňujúce prípravky, tonikum, čaje, bylinné 
čaje, výťažky z rastlín ako výživové doplnky, rast-
linné sirupy ako výživové doplnky, cukrovinky, 
drops, pastilky alebo žuvačky, všetky uvedené to-
vary nie na medicinálne účely alebo farmaceutické 
účely. 
33 - Bylinné alkoholové extrakty, liehové esen-
cie, liehové výťažky. 

(540) Tatranská priedušková zmes 
(732) FYTOPHARMA, a.s., Dukelských hrdinov 651, 

901 27 Malacky, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225592 
(151) 17.8.2009 
(156) 22.12.2018 
(180) 22.12.2028 
(210) 6455-2008 
(220) 22.12.2008 
(442) 7.5.2009 
(450) 7.10.2009 

 9 (511) 16, 35, 42 
(511) 16 - Knihy, periodiká, tlačivá, prospekty, papie-

rové alebo kartónové vizitky, pútače z papiera 
alebo lepenky, brožúry, časopisy, plagáty, kata-
lógy, kalendáre, príručky, fotografie, grafické rep-
rodukcie, školské potreby, papierové vlajky, pe-
čiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby, ná-
lepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku, papiernický tovar, albumy, atla-
sy, umelohmotné fólie na balenie, formuláre, le-
piace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske  
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 účely a použitie v domácnosti, papierové utierky, 
vrecia a vrecká z papiera alebo plastických mate-
riálov. 
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s koz-
metikou, parfumami, CD a DVD diskami, kniha-
mi, tlačovinami, zhromažďovanie rozličných vý-
robkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom 
umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky 
pohodlne prehliadať a nakupovať, a to najmä pros-
tredníctvom webových stránok, internetu, pros-
tredníctvom maloobchodných predajní, veľkoob-
chodných predajní, prostredníctvom katalógového 
predaja alebo elektronickými prostriedkami alebo 
prostredníctvom telenákupu, kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom a vývozom, reklama, rozhlasová  
a televízna reklama, online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie 
reklamných alebo náborových materiálov, pomoc 
pri riadení obchodných aktivít, obchodný manaž-
ment a riadenie, pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti, marketingové služby, ekonomické a organi-
začné poradenstvo, prieskum trhu, vedenie karto-
ték v počítači, vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch pre zákazníkov, služby porovná-
vania cien, organizovanie komerčných alebo re-
klamných výstav a veľtrhov, podpora predaja pre 
tretie osoby, predvádzanie tovaru, prezentácia to-
varov v komunikačných médiách, na internete pre 
maloobchod, sekretárske služby, administratívne 
práce, administratívne spracovanie obchodných 
objednávok, analýzy nákladov, prepisovanie, spra-
covanie textov, obchodné rady a informácie spot-
rebiteľom, obchodné sprostredkovanie služieb koz-
metického priemyslu, poskytovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb  
v triedach 35, 38 a 42. 
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových we-
bových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na 
počítačových webových stránkach; odborné po-
radenské služby vo vzťahu k softvéru, počítačom 
a k vývoju počítačových programov, príprava  
a tvorba softvérového rozhrania cez sieť s umož-
nením špecifického zákazníckeho prístupu na 
globálnu, celosvetovú počítačovo-informačnú sieť 
kvôli prenosu a rozširovaniu informácií, tvorba soft-
véru, počítačové programovanie, prenájom počíta-
čových periférnych zariadení, prevod a konverzia  
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektro-
nické médiá, vytváranie a udržiavanie počítačových 
stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačo-
vých stránkach, grafický a priemyselný dizajn, na-
vrhovanie obalov. 

(540) GORILA 
(732) Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 225697 
(151) 17.8.2009 
(156) 23.4.2018 
(180) 23.4.2028 
(210) 5475-2008 
(220) 23.4.2008 
(442) 7.5.2009 
(450) 7.10.2009 
 

 9 (511) 9, 38, 41, 42 
(511) 9 - Vedecké, plavebné, prieskumné, fotografické, 

kinematografické, optické, vážiace, meracie, signa-
lizačné, kontrolné, záchranné a učebné zariadenia  
a prístroje; zariadenia a prístroje na vedenie, spína-
nie, transformovanie, akumuláciu, regulovanie ale-
bo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na zá-
znam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obra-
zu; magnetické dátové nosiče, záznamové disky; 
predajné automaty a mechanizmy uvádzané do čin-
nosti vhodením mincí; registračné pokladnice, počí-
tacie stroje, zariadenia a stroje na spracovanie dát  
a počítače; hasiace prístroje; zariadenia na prenos 
zvuku a obrazu; telekomunikačné zariadenia; mo-
bilné telekomunikačné zariadenia; mobilné teleko-
munikačné handsety; počítačový hardvér; počítačo-
vý softvér; počítačový softvér stiahnuteľný z inter-
netu; osobné digitálne pomocné prístroje (PDA); 
vreckové osobné počítače; mobilné telefóny; lapto-
py; telekomunikačné sieťové zariadenia; softvérové 
ovládače pre telekomunikačné siete a pre telekomu-
nikačné zariadenia; ochranný odev; ochranné hel-
my; počítačový softvér na CD-ROM-y, SD karty; 
okuliare, okuliarové sklá, slnečné okuliare, ochran-
né okuliare a ich puzdrá; kontaktné šošovky; foto-
aparáty; objektívy do fotoaparátov; MP3 prehráva-
če; audiopásky, audiokazety, audiodisky; audio-
video pásky, audio-video kazety, audio-video disky; 
videopásky, videokazety, videodisky; kompaktné 
disky (CD), digitálne videodisky (DVD); stiahnu-
teľné elektronické publikácie; podložky pod myš; 
magnety; kryty na mobilné telefóny; puzdrá na mo-
bilné telefóny; časti a súčasti uvedených tovarov. 
38 - Telekomunikácie; telekomunikačné služby; 
mobilné telekomunikačné služby; telekomunikačné 
portálové služby; informačné služby poskytované 
prostredníctvom telekomunikačnej siete vo vzťahu 
k telekomunikáciám; internetové portálové služby; 
mobilné telekomunikačné sieťové služby; teleko-
munikačné služby prostredníctvom pevných liniek, 
poskytovanie širokopásmového telekomunikačného 
prístupu; telekomunikačné širokopásmové služby; 
služby vysielania; služby televízneho vysielania; 
služby vysielania vzťahujúce sa k internetovému 
protokolu TV (IPTV); poskytovanie prístupu k IPTV; 
internetové prístupové služby; emailová a textová 
odkazová služba; monitorovacie služby vo vzťahu 
k telekomunikačným sieťam a prístrojom; služby 
sieťovej operačnej spoločnosti; informačného mak- 
léra a poskytovateľov; riadenie a prenájom času prí-
stupu k sieťam údajov, databankám a internetu; zo-
raďovanie údajov v počítačových databázach; pos-
kytovanie prístupu do databáz; informačné a pora-
denské služby týkajúce sa uvedených služieb. 
41 - Vzdelávanie; poskytovanie školenia; zábava; 
športové a kultúrne činnosti; interaktívne zábav-
né služby; služby elektronických hier poskytova-
né prostredníctvom všetkých komunikačných sie-
tí; zábavné a informačné služby poskytované 
prostredníctvom telekomunikačných sietí; posky-
tovanie nových informácií o výchove, zábave  
a vzdelávaní; poskytovanie zábavy prostredníctvom 
televízie a internetového protokolu televízie (IPTV); 
uskutočňovanie hudobných podujatí; služby zábav-
ných klubov; diskotékové služby; uskutočňova-
nie živých predstavení; nočné kluby; prenájom 
hudobných sál a arén; služby kasín; informačné  
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb. 
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42 - Vedecké a technologické služby a ich výskum 
a výstupy z nich (design relating thereto); priemy-
selné analýzy a služby výskumu; tvorba a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru; služby infor-
mačných technológií (IT); služby programovania 
počítačov; programátorské služby; obnovovanie 
počítačových databáz; konzultačné služby v oblas-
ti počítačového hardvéru; programovanie počíta-
čov; zhotovovanie kópií počítačových programov 
(duplication of computer programs), prenájom po-
čítačov; tvorba počítačového softvéru; inštalácia 
počítačového softvéru; údržba počítačového soft-
véru; aktualizácia počítačového softvéru; prená-
jom počítačového softvéru; prenájom počítačové-
ho hardvéru; tvorba počítačových systémov; ana-
lýzy počítačových systémov; konzultačná činnosť 
v oblasti počítačových softvérov; prevod a kon-
verzia údajov a dokumentov z fyzických médií na 
elektronické médiá; tvorba a údržba webových 
stránok pre tretie osoby; prevod a konverzia počí-
tačových programov a údajov (okrem fyzickej kon-
verzie); hosťovanie na počítačových stránkach 
(webových stránkach); prieskumy, expertízy (inži-
nierske práce); výskumy v oblasti technickej och-
rany obchodu; technicko-konzultačné a expertné 
činnosti; prenájom prístrojov na spracovanie úda-
jov a počítačov; zabezpečovanie práv z obchodné-
ho vlastníctva; projektovanie a navrhovanie zaria-
dení pre telekomunikácie; služby databáz; predpo-
veď počasia; výskum v oblasti telekomunikačných 
technológií; informačné a poradenské služby týka-
júce sa uvedených služieb. 

(540) POWERED BY O2 
(732) O2 Holdings Limited, Wellington Street, Slough, 

Berkshire SL1 1YP, GB; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225711 
(151) 17.8.2009 
(156) 8.12.2018 
(180) 8.12.2028 
(210) 6400-2008 
(220) 8.12.2008 
(442) 7.5.2009 
(450) 7.10.2009 

 9 (511) 1, 2, 3, 5, 35 
(511) 1 - Chemikálie na odstraňovanie nečistôt obsiah-

nuté v tejto triede; avivážne prípravky na použi-
tie v priemysle; hnojivá; namáčacie prípravky na 
bielenie a farbenie na použitie v priemysle, namá-
čacie prípravky na použitie v priemysle; umelé 
živice v nespracovanom stave; detergenty na po- 
užitie v priemysle, mydlá na priemyselné použitie. 
2 - Farby, farbivá, fermeže, laky a prírodné živice 
- všetko uvedené pre priemysel, remeselnú a ume-
leckú výrobu, ako aj na použitie v domácnosti, 
patriace do triedy 2; potravinárske farbivá. 
3 - Aromatické látky obsiahnuté v triede 3, avi-
vážne prípravky na použitie v domácnosti, bieliace 
a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne, deter-
genty na použitie v domácnosti, namáčacie prí-
pravky na použitie v domácnosti, mydlá obsiahnu-
té v triede 3, depilačné prípravky, dezodoranty na 
osobnú potrebu, odfarbovače na použitie v do-
mácnosti, farbivá na šatstvo a na použitie v do-
mácnosti, farby na vlasy a fúzy a na kozmetické  
 

účely, mydlá na holenie, prípravky na odfarbova-
nie na kozmetické účely, kozmetické prípravky 
obsiahnuté v triede 3, kozmetické krémy, krémy  
a leštidlá na obuv a kožu, kozmetické ceruzky, čis-
tiace prípravky, kozmetické farby, kozmetické taš-
tičky, kozmetické prípravky na obočie, ceruzky na 
obočie, kúpeľové peny, mydlá a prípravky do kú-
peľa, šampóny, voňavky a voňavkárske výrobky, 
lesky a rúže na pery, laky na nechty, odlakovače, 
laky na vlasy, kozmetické masky, opaľovacie prí-
pravky, toaletné prípravky, toaletné vody, ústne 
vody, čistiace, umývacie a leštiace prípravky, 
škrob na bielizeň, vosky na kozmetické účely, 
kozmetické a toaletné tampóny; pracie prípravky, 
kozmetické potreby, prípravky na čistenie po-
vrchov, prípravky na čistenie zubov, prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť, 
púder, prípravky proti poteniu, skrášľovacie mas-
ky, škrob na pranie; škrob na bielizeň, tampóny  
z vaty na kozmetické použitie, vata na kozmetické 
účely, líčidlá; čistiace mlieko na kozmetické účely; 
kozmetické prípravky určené na starostlivosť  
o pleť; ústne vody, nie na lekárske účely, vlasové 
vody, vatové tyčinky na kozmetické účely, vosky 
obsiahnuté v triede 3, kozmetika pre domáce zvie-
ratá. 
5 - Dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osob-
nú potrebu, absorpčné tampóny a tampóny napuste-
né farmaceutickým prípravkom, hygienické vlož-
ky a tampóny, medicinálne mydlá, bylinkové čaje 
na lekárske použitie; herbicídy, repelenty proti 
hmyzu, hojivé náplasti, liečivé prípravky do kúpe-
ľa, liečivé kúpeľové soli, lepiace náplasti na lekár-
ske účely, leukoplast; menštruačné nohavičky, 
prípravky na ničenie myší, prípravky proti parazi-
tom, prípravky proti poteniu nôh; obväzový mate-
riál obsiahnutý v triede 5, potrava pre dojčatá, vi-
tamínové prípravky, vonné soli. 
35 - Marketing, prieskum verejnej mienky, prie-
skum trhu, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťa-
hov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským 
prostredím), organizovanie výstav na komerčné 
alebo reklamné účely, predvádzanie tovaru na re-
klamné účely a podporu predaja, vylepovanie pla-
gátov, rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), za- 
sielanie reklamných materiálov zákazníkom, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, 
uverejňovanie reklamných textov, prenájom re-
klamných plôch, vydávanie reklamných alebo ná-
borových textov, rozhlasová reklama, televízne 
reklamy, reklamná, inzertná a propagačná činnosť 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníc-
tvom televíznej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo 
počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných 
informačných produktov komerčného alebo re-
klamného charakteru, multimediálnych informácií 
komerčného alebo reklamného charakteru, komer-
čné využitie internetu na poskytovanie služieb pat-
riacich do triedy 35, online inzercia, sprostredko-
vanie obchodu s tovarom. 
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(540) 

  
 

(591) zelená, žltá, červená, biela 
(732) Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Seni-

ca, SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225712 
(151) 17.8.2009 
(156) 8.12.2018 
(180) 8.12.2028 
(210) 6399-2008 
(220) 8.12.2008 
(442) 7.5.2009 
(450) 7.10.2009 

 9 (511) 1, 2, 3, 5, 35 
(511) 1 - Chemikálie na odstraňovanie nečistôt obsiahnuté 

v tejto triede; avivážne prípravky na použitie  
v priemysle; hnojivá; namáčacie prípravky na biele-
nie a farbenie na použitie v priemysle, namáčacie 
prípravky na použitie v priemysle; umelé živice  
v nespracovanom stave; detergenty na použitie  
v priemysle, mydlá na priemyselné použitie. 
2 - Farby, farbivá, fermeže, laky a prírodné živice - 
všetko uvedené pre priemysel, remeselnú a umelec-
kú výrobu, ako aj na použitie v domácnosti, patriace 
do triedy 2; potravinárske farbivá. 
3 - Aromatické látky obsiahnuté v triede 3, avivážne 
prípravky na použitie v domácnosti, bieliace a iné 
prípravky na pranie a čistenie bielizne, detergenty 
na použitie v domácnosti, namáčacie prípravky na 
použitie v domácnosti, mydlá obsiahnuté v triede 3, 
depilačné prípravky, dezodoranty na osobnú potre-
bu, odfarbovače na použitie v domácnosti, farbivá 
na šatstvo a na použitie v domácnosti, farby na vla-
sy a fúzy a na kozmetické účely, mydlá na holenie, 
prípravky na odfarbovanie na kozmetické účely, 
kozmetické prípravky obsiahnuté v triede 3, kozme-
tické krémy, krémy a leštidlá na obuv a kožu, koz-
metické ceruzky, čistiace prípravky, kozmetické 
farby, kozmetické taštičky, kozmetické prípravky na 
obočie, ceruzky na obočie, kúpeľové peny, mydlá  
a prípravky do kúpeľa, šampóny, voňavky a voňav- 
kárske výrobky, lesky a rúže na pery, laky na nech-
ty, odlakovače, laky na vlasy, kozmetické masky, 
opaľovacie prípravky, toaletné prípravky, toaletné 
vody, ústne vody, čistiace, umývacie a leštiace prí-
pravky, škrob na bielizeň, vosky na kozmetické úče-
ly, kozmetické a toaletné tampóny; pracie príprav-
ky, kozmetické potreby, prípravky na čistenie po-
vrchov, prípravky na čistenie zubov, prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť, pú-
der, prípravky proti poteniu, skrášľovacie masky, 
škrob na pranie; škrob na bielizeň, tampóny z vaty 
na kozmetické použitie, vata na kozmetické účely, 
líčidlá; čistiace mlieko na kozmetické účely; kozme-
tické prípravky určené na starostlivosť o pleť; ústne  
 

vody, nie na lekárske účely, vlasové vody, vatové 
tyčinky na kozmetické účely, vosky obsiahnuté  
v triede 3, kozmetika pre domáce zvieratá. 
5 - Dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osob-
nú potrebu, absorpčné tampóny a tampóny na-
pustené farmaceutickým prípravkom, hygienické 
vložky a tampóny, medicinálne mydlá, bylinkové 
čaje na lekárske použitie; herbicídy, repelenty proti 
hmyzu, hojivé náplasti, liečivé prípravky do kúpeľa, 
liečivé kúpeľové soli, lepiace náplasti na lekárske 
účely, leukoplast; menštruačné nohavičky, príprav-
ky na ničenie myší, prípravky proti parazitom, prí-
pravky proti poteniu nôh; obväzový materiál ob-
siahnutý v triede 5, potrava pre dojčatá, vitamínové 
prípravky, vonné soli. 
35 - Marketing, prieskum verejnej mienky, prie-
skum trhu, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov 
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským pros-
tredím), organizovanie výstav na komerčné alebo 
reklamné účely, predvádzanie tovaru na reklamné 
účely a podporu predaja, vylepovanie plagátov, roz-
širovanie reklamných alebo inzertných oznamov, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie re-
klamných materiálov zákazníkom, vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie 
reklamných textov, prenájom reklamných plôch, 
vydávanie reklamných alebo náborových textov, 
rozhlasová reklama, televízne reklamy, reklamná, 
inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom televíznej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete, posky-
tovanie informácií a iných informačných produktov 
komerčného alebo reklamného charakteru, multi-
mediálnych informácií komerčného alebo reklam-
ného charakteru, komerčné využitie internetu na pos-
kytovanie služieb patriacich do triedy 35, online in-
zercia, sprostredkovanie obchodu s tovarom. 

(540) 

  
 

(591) zelená, žltá, biela 
(732) Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Seni-

ca, SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225713 
(151) 17.8.2009 
(156) 8.12.2018 
(180) 8.12.2028 
(210) 6401-2008 
(220) 8.12.2008 
(442) 7.5.2009 
(450) 7.10.2009 

 9 (511) 1, 2, 3, 5, 35 
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(511) 1 - Chemikálie na odstraňovanie nečistôt obsiahnuté 
v tejto triede; avivážne prípravky na použitie  
v priemysle; hnojivá; namáčacie prípravky na biele-
nie a farbenie na použitie v priemysle, namáčacie 
prípravky na použitie v priemysle; umelé živice  
v nespracovanom stave; detergenty na použitie  
v priemysle, mydlá na priemyselné použitie. 
2 - Farby, farbivá, fermeže, laky a prírodné živice - 
všetko uvedené pre priemysel, remeselnú a umelec-
kú výrobu, ako aj na použitie v domácnosti, patriace 
do triedy 2; potravinárske farbivá. 
3 - Aromatické látky obsiahnuté v triede 3, avivážne 
prípravky na použitie v domácnosti, bieliace a iné 
prípravky na pranie a čistenie bielizne, detergenty 
na použitie v domácnosti, namáčacie prípravky na 
použitie v domácnosti, mydlá obsiahnuté v triede 3, 
depilačné prípravky, dezodoranty na osobnú potre-
bu, odfarbovače na použitie v domácnosti, farbivá 
na šatstvo a na použitie v domácnosti, farby na vla-
sy a fúzy a na kozmetické účely, mydlá na holenie, 
prípravky na odfarbovanie na kozmetické účely, 
kozmetické prípravky obsiahnuté v triede 3, kozme-
tické krémy, krémy a leštidlá na obuv a kožu, koz-
metické ceruzky, čistiace prípravky, kozmetické 
farby, kozmetické taštičky, kozmetické prípravky na 
obočie, ceruzky na obočie, kúpeľové peny, mydlá  
a prípravky do kúpeľa, šampóny, voňavky a voňav-
kárske výrobky, lesky a rúže na pery, laky na nech-
ty, odlakovače, laky na vlasy, kozmetické masky, 
opaľovacie prípravky, toaletné prípravky, toaletné 
vody, ústne vody, čistiace, umývacie a leštiace prí-
pravky, škrob na bielizeň, vosky na kozmetické úče-
ly, kozmetické a toaletné tampóny; pracie príprav-
ky, kozmetické potreby, prípravky na čistenie po-
vrchov, prípravky na čistenie zubov, prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť, pú-
der, prípravky proti poteniu, skrášľovacie masky, 
škrob na pranie; škrob na bielizeň, tampóny z vaty 
na kozmetické použitie, vata na kozmetické účely, 
líčidlá; čistiace mlieko na kozmetické účely; kozme-
tické prípravky určené na starostlivosť o pleť; ústne 
vody nie na lekárske účely, vlasové vody, vatové 
tyčinky na kozmetické účely, vosky obsiahnuté  
v triede 3, kozmetika pre domáce zvieratá. 
5 - Dezodoranty s výnimkou dezodorantov na 
osobnú potrebu, absorpčné tampóny a tampóny na-
pustené farmaceutickým prípravkom, hygienické 
vložky a tampóny, medicinálne mydlá, bylinkové 
čaje na lekárske použitie; herbicídy, repelenty proti 
hmyzu, hojivé náplasti, liečivé prípravky do kúpeľa, 
liečivé kúpeľové soli, lepiace náplasti na lekárske 
účely, leukoplast; menštruačné nohavičky, príprav-
ky na ničenie myší, prípravky proti parazitom, prí-
pravky proti poteniu nôh; obväzový materiál ob-
siahnutý v triede 5, potrava pre dojčatá, vitamínové 
prípravky, vonné soli. 
35 - Marketing, prieskum verejnej mienky, prie-
skum trhu, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov 
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským pros- 
tredím), organizovanie výstav na komerčné alebo 
reklamné účely, predvádzanie tovaru na reklamné 
účely a podporu predaja, vylepovanie plagátov, roz-
širovanie reklamných alebo inzertných oznamov, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie re-
klamných materiálov zákazníkom, vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov, uverejňovanie 
reklamných textov, prenájom reklamných plôch,  
 

vydávanie reklamných alebo náborových textov, 
rozhlasová reklama, televízne reklamy, reklamná, 
inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom televíznej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete, posky-
tovanie informácií a iných informačných produktov 
komerčného alebo reklamného charakteru, multi-
mediálnych informácií komerčného alebo reklam-
ného charakteru, komerčné využitie internetu na pos-
kytovanie služieb patriacich do triedy 35, online in-
zercia, sprostredkovanie obchodu s tovarom. 

(540) 

  
 

(591) zelená, žltá, biela 
(732) Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Seni-

ca, SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 225780 
(151) 18.8.2009 
(156) 20.2.2018 
(180) 20.2.2028 
(210) 318-2008 
(220) 20.2.2008 
(442) 6.6.2008 
(450) 7.10.2009 

 9 (511) 40, 42 
(511) 40 - Rámovanie umeleckých diel. 

42 - Architektonické poradenstvo; architektúra; gra-
fické dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové di-
zajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; výskum a vý-
voj nových výrobkov (pre zákazníkov). 

(540) red red 
(732) redred.sk s.r.o., Teplická 2296/74, 921 01 Pieš-

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

 
 

(111) 225808 
(151) 14.9.2009 
(156) 7.5.2018 
(180) 7.5.2028 
(210) 5581-2008 
(220) 7.5.2008 
(442) 5.6.2009 
(450) 5.11.2009 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Magnetické a optické nosiče údajov; záznamové 

disky; magnetické disky; optické disky; MP3 pre-
hrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; 
diapozitívy; elektronické publikácie stiahnuté z te-
lekomunikačnej siete; zariadenia a prístroje na pre-
nos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, 
obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie 
alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; nosiče  
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 zvukových a obrazových nahrávok; videokazety; 
DVD disky; CD disky; počítače; notebooky; peri-
férne zariadenia počítačov; počítačový softvér; za-
riadenia na úpravu a spracovanie textu; prístroje  
a nástroje fotografické. 
16 - Časopisy; noviny; periodická a neperiodická 
tlač; tlačoviny; knihy; brožúry; prospekty; kalendá-
re; príručky; plagáty; katalógy; papier, kartón, le-
penka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; papiernický tovar; pred-
mety z kartónu; albumy; atlasy; fotografie; tlačivá; 
formuláre; grafické reprodukcie; grafiky; spisové 
obaly (zaraďovače); papierové vlajky; pútače z pa-
piera alebo lepenky; netextilné etikety; pečiatky; 
pečate; pečatné vosky; písacie potreby; školské po-
treby; písacie stroje a kancelárske potreby s výnim-
kou nábytku; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky 
na kancelárske účely a použitie v domácnosti; vre-
cia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Reklama; reklamné činnosti a reklamné služby; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo nábo-
rových materiálov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); 
organizovanie výstav na reklamné a obchodné úče-
ly; podpora predaja pre tretie osoby; poradenstvo  
a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné 
obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; 
obchodná administratíva; služby ako záznam, pre-
pis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia 
písomných oznámení a záznamov; kompilácia ma-
tematických alebo štatistických údajov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie, 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre zákazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov 
do počítačových databáz; prieskum trhu; poskyto-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu; obchodné sprostredko-
vanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41 a 42; 
sprostredkovanie obchodu s tovarom v triede 16; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovi-
nami, časopismi, CD a DVD diskami. 
38 - Telekomunikačné služby; tlačové kancelárie; 
počítačová komunikácia; elektronická pošta; posie-
lanie správ; prenosy správ a obrazových informácií 
pomocou počítača; výzvy (rádiom, telefónom alebo 
inými elektronickými komunikačnými prostriedka-
mi); služby zabezpečujúce vstup do telekomunikač-
ných sietí; poskytovanie telekomunikačného pripo-
jenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej sie-
te; telefónna komunikácia; prenájom zariadení na 
prenos informácií; poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodic-
kých a neperiodických publikácií s výnimkou vydá-
vania reklamných a náborových textov; vydávanie  
kníh, časopisov; organizovanie hier, zábavy; orga-
nizovanie a vedenie konferencií, kongresov, semi-
nárov, školení; výcvik; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií, 
plesov, športových súťaží, živých vystúpení; orga-
nizovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, 
výcvikov; informácie o možnostiach zábavy; zába-
va, pobavenie, obveselenie; služby zamerané na  
 
 

rekreáciu osôb (rekreačné služby); výchovno-zá-
bavné klubové služby; služby v oblasti estrád, zá-
bavy, hier a kultúrnych podujatí; tvorba videofil-
mov; poskytovanie uvedených služieb prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webo-
vých stránkach); prevádzkovanie webového portálu 
a webových stránok; udržiavanie a vytváranie we-
bových stránok pre zákazníkov; aktualizovanie po-
čítačových programov; grafický dizajn; prevod  
a konverzia počítačových programov a údajov ok-
rem fyzickej konverzie; prevod a konverzia údajov 
a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá; návrh počítačových systémov; tvorba softvé-
ru; poradenské služby v oblasti počítačového hard-
véru a softvéru; inštalácia počítačových programov; 
servis počítačových programov; zhotovovanie kópií 
počítačových programov; obnovovanie počítačo-
vých databáz; poskytovanie uvedených služieb pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) cas.sk 
(732) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievoz-

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

 
 

(111) 225918 
(151) 16.9.2009 
(156) 28.5.2018 
(180) 28.5.2028 
(210) 1037-2008 
(220) 28.5.2008 
(442) 5.6.2009 
(450) 5.11.2009 

 9 (511) 16, 35 
(511) 16 - Papier a výrobky z papiera, periodické a ne-

periodické publikácie, časopisy, brožúry, tlačené 
informácie (papierové výrobky), letáky, postery, 
tlačené reklamné a propagačné materiály vyro-
bené z papiera, papiernický tovar. 
35 - Elektronický a internetový obchod s nasledov-
nými výrobkami: chemické výrobky na priemy-
selné účely, prostriedky na hasenie požiaru, pros-
triedky na vytvrdzovanie a spájanie kovov, lepidlá 
na priemyselné účely, umelé živice v surovom sta-
ve, plastické hmoty v surovom stave, farby, náte-
ry, fermeže, laky, ochranné prostriedky na drevo, 
konzervačné prostriedky na drevo, ochranné vý-
robky proti korózii a proti deteriorizácii dreva, 
farbiace prostriedky, moridlá, kovové fólie a ko-
vy v prášku, prírodné živice v surovom stave, 
stavebné materiály z kovu, prenosné stavby z ko-
vu, káble a drôty z kovu (nie na elektrické účely), 
zámočnícky a železničiarsky tovar, kovové pot-
reby pre klampiarov, kovové rúry, motorové ná-
stroje na stavebné účely, stavebné stroje, čerpad-
lá, ručné nástroje, ručné prístroje na stavebné  
účely a pre stavebnú techniku, náradie na ručný 
pohon, nožiarsky tovar, vodoodolné hmoty, izo-
lačné materiály vrátane izolačných lakov, olejov, 
náterov, omietok, papiera, tkanín, plsti a pások, vlny 
na izolačné účely, materiály na tepelnú a zvukovú 
izoláciu, hydroizolácie, kovové fólie na izolačné 
účely, materiály na izoláciu stavieb proti vlhkosti, 
izolátory na káble, minerálna vlna, použitá ako izo- 
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lačný materiál, sklená vlna ako izolačný materiál, 
izolačné materiály použité na zabránenie tepelného  
žiarenia, tkaniny zo sklených vlákien použité na izo-
láciu, chemické zlúčeniny na izolačné účely, čias-
točne spracované plastické materiály, guma, kau-
čuk, gutaperča, guma a výrobky vyrobené z týchto 
materiálov, čiastočne spracované plastické materiá-
ly vrátane polyuretánu, polypropylénu, polyesteru  
a polyamidu, najmä vo forme fólií, dosiek a pási-
kov, nite a vlákna z plastických materiálov s vý-
nimkou na textilné účely, polystyrén, polystyrénová 
pena a polystyrénové dosky na izolačné účely, pe-
nové materiály z gumy a plastov, tesniace a izolačné 
materiály, azbestová bridlica, celulóza ako čiastočne 
spracovaná látka, stavebné materiály nekovové, sta-
vebné drevo, nekovové okná a dvere, nekovové rúry 
na stavebné účely, asfalt, smola a bitúmen, nekovo-
vé prenosné stavby, nekovové pomníky, reklamná, 
inzertná, marketingová a propagačná činnosť, pos-
kytovanie informácií a iných informačných produk-
tov komerčného alebo reklamného charakteru, onli-
ne inzercia, organizovanie predajných výstav a ko-
merčných veľtrhov s cieľom propagovať výrobky, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy a ob-
chodu, všetko v rámci tejto triedy. 

(540) Moje-stavebniny.cz s.r.o. 
(732) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 225919 
(151) 16.9.2009 
(156) 28.5.2018 
(180) 28.5.2028 
(210) 1038-2008 
(220) 28.5.2008 
(442) 5.6.2009 
(450) 5.11.2009 

 9 (511) 17, 19, 37, 41, 42 
(511) 17 - Výrobky a polotovary z plastických hmôt. 

19 - Nekovové stavebné materiály. 
37 - Poradenská činnosť v stavebníctve. 
41 - Vzdelávacia činnosť v stavebníctve. 
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve, projekto-
vá činnosť v stavebníctve. 

(540) DEKLIGHT 
(732) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 225920 
(151) 16.9.2009 
(156) 28.5.2018 
(180) 28.5.2028 
(210) 1040-2008 
(220) 28.5.2008 
(442) 5.6.2009 
(450) 5.11.2009 

 9 (511) 6, 37, 40, 41, 42 
(511) 6 - Bežné kovy a ich zliatiny, kovové stavebné 

materiály, prenosné kovové stavebné materiály, 
kovové materiály pre železnice, kovové káble  
a drôty nie elektrické, zámočnícke a klampiarske 
kovové potreby, kovové rúry, sejfy, kovové vý-
robky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach, ru-
dy, kovové dosky, plechy a zvitky, kovové rúrky 
a profily, nepoťahované alebo poťahované vý-
robky z kovu, najmä profilované plechy, kovové  
 

 stavebné materiály najmä kovové strešné krytiny,  
kovové obklady stien, fasádne kazety, fasádne la- 
mely, ostatné doplnky pre kovové strešné krytiny, 
perforované plechy. 
37 - Stavebný dozor, poradenská činnosť v sta-
vebníctve. 
40 - Tvárnenie plechov vrátane profilovania plechov, 
lisovanie plechov, ohýbanie plechov, delenie ple-
chov, farbenie plechov. 
41 - Vzdelávacia činnosť v stavebníctve. 
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve, projekto-
vá činnosť v stavebníctve. 

(540) LINEDEK 
(732) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 226038 
(151) 17.9.2009 
(156) 28.5.2018 
(180) 28.5.2028 
(210) 1036-2008 
(220) 28.5.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 5.11.2009 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Kozmetika a drogériový tovar, prípravky na 

čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, myd-
lá, zubné pasty, všetky uvedené výrobky s vý-
nimkou pre zvieratá. 

(540) DEKCLEAN 
(732) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 226085 
(151) 13.10.2009 
(156) 25.8.2018 
(180) 25.8.2028 
(210) 6032-2008 
(220) 25.8.2008 
(442) 6.7.2009 
(450) 7.12.2009 

 9 (511) 17, 19, 35, 37, 42 
(511) 17 - Izolačné materiály; tepelnoizolačné materiá-

ly; tesniace materiály. 
19 - Nekovové stavebné materiály patriace do 
tejto triedy. 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obcho-
du s výrobkami v triedach 17 a 19; podnikateľské 
a obchodné poradenstvo v oblasti energetiky; spros-
tredkovanie služieb v oblasti izolovania stavieb, 
izolovania proti vlhkosti, odborného poradenstva 
v oblasti izolovania stavieb. 
37 - Izolovanie stavieb; izolovanie proti vlhkosti; 
odborné poradenstvo v oblasti izolovania stavieb. 
42 - Energetické audity. 
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(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(732) IP IZOPLACE POLNÁ, s.r.o., Tyršova 405, 588 13 

Polná, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 226205 
(151) 14.10.2009 
(156) 16.4.2018 
(180) 16.4.2028 
(210) 699-2008 
(220) 16.4.2008 
(442) 6.7.2009 
(450) 7.12.2009 

 9 (511) 29, 30, 35 
(511) 29 - Zakysané mlieko, mliečne nápoje (s vysokým 

obsahom mlieka) - všetko na báze zakysaného mlie-
ka. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje zo zakysaného mlie-
ka, mliečne kakaové nápoje zo zakysaného mlieka, 
mliečne kávové nápoje zo zakysaného mlieka. 
35 - Reklama. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, zelená, červená, žltá, hnedá, čierna 
(732) TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s., Nad traťou 26, 

060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 226206 
(151) 14.10.2009 
(156) 16.4.2018 
(180) 16.4.2028 
(210) 700-2008 
(220) 16.4.2008 
(442) 6.7.2009 
(450) 7.12.2009 
 

 9 (511) 29, 30, 35 
(511) 29 - Zakysané mlieko, mliečne nápoje s vysokým 

obsahom mlieka. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje zo zakysaného mlie-
ka, mliečne kakaové nápoje zo zakysaného mlieka, 
mliečne kávové nápoje zo zakysaného mlieka. 
35 - Reklama. 

(540) TATRANSKÝ BIO ZÁKYS 
(732) TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s., Nad traťou 26, 

060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 226207 
(151) 14.10.2009 
(156) 16.4.2018 
(180) 16.4.2028 
(210) 701-2008 
(220) 16.4.2008 
(442) 6.7.2009 
(450) 7.12.2009 

 9 (511) 29, 30, 35 
(511) 29 - Mlieko, mliečne nápoje (s vysokým obsa-

hom mlieka). 
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakao-
vé nápoje, mliečne kávové nápoje. 
35 - Reklama. 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, zelená, červená, žltá, hnedá, čierna 
(732) TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s., Nad traťou 26, 

060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 226208 
(151) 14.10.2009 
(156) 16.4.2018 
(180) 16.4.2028 
(210) 702-2008 
(220) 16.4.2008 
(442) 6.7.2009 
(450) 7.12.2009 

 9 (511) 29, 30, 35 
(511) 29 - Mlieko, mliečne nápoje s vysokým obsahom 

mlieka. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakao-
vé nápoje, mliečne kávové nápoje. 
35 - Reklama. 
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(540) TATRANSKÉ BIO MLIEKO 
(732) TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s., Nad traťou 26, 

060 01 Kežmarok, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 226508 
(151) 11.12.2009 
(156) 3.2.2019 
(180) 3.2.2029 
(210) 164-2009 
(220) 3.2.2009 
 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 3, 9, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43 
(511) 3 - Šampóny; laky na vlasy; parfumy; mydlá. 

9 - Batérie. 
16 - Písacie potreby; pohľadnice; mapy; noviny; 
časopisy. 
28 - Hry a hračky. 
29 - Jedlý olej; vajcia; zemiakové lupienky (chipsy); 
polievky; salámy; párky; údeniny; mäsové konzer-
vy; paštéta; tukové nátierky na chlieb; ryby s vý-
nimkou živých; sterilizovaná zelenina a huby; kom-
póty; mrazené ovocie a zelenina; mlieko a mliečne 
výrobky vrátane mliečnych nápojov; konzervované, 
sušené strukoviny. 
30 - Pečivo; dezerty ako cukrovinky; ryža; výrobky 
v prášku ako palacinky, kaše, knedle; cestoviny; tr-
vanlivé pečivo; sušienky; krekery; cukor; cukrovin-
ky; čokoláda; bonboniéry; žuvačky; káva; čaj; kore-
niny; droždie; kečup; horčica; ocot; výrobky racio-
nálnej výživy najmä chlieb; obilninové lupienky; 
obilné kaše; chrumky; cereálne tyčinky; burizóny. 
31 - Čerstvá zelenina; ovocie; čerstvé strukoviny. 
32 - Nealkoholické nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje. 
34 - Cigarety. 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu; 
obchodné sprostredkovanie stávkových služieb pros-
tredníctvom online terminálu. 
41 - Poskytovanie stávkových služieb prostredníc-
tvom online terminálu. 
43 - Reštauračné a pohostinské služby; stánky 
rýchleho občerstvenia. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
(732) CAFE EXPRES s.r.o., Chodovská 3/228, 141 00 

Praha 4, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 226597 
(151) 11.12.2009 
(156) 4.4.2018 
(180) 4.4.2028 
(210) 5372-2008 
(220) 4.4.2008 
 

(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 9, 38, 41, 42 
(511) 9 - Vedecké, plavebné, prieskumné, fotografické, 

kinematografické, optické, vážiace, meracie, signa-
lizačné, kontrolné, záchranné a učebné zariadenia  
a prístroje; zariadenia a prístroje na vedenie, spína-
nie, transformovanie, akumuláciu, regulovanie ale-
bo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na zá-
znam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obra-
zu; magnetické dátové nosiče, záznamové disky; 
predajné automaty a mechanizmy uvádzané do čin-
nosti vhodením mincí; registračné pokladnice, počí-
tacie stroje, zariadenia a stroje na spracovanie dát  
a počítače; hasiace prístroje; zariadenia na prenos 
zvuku a obrazu; telekomunikačné zariadenia; mo-
bilné telekomunikačné zariadenia; mobilné teleko-
munikačné handsety; počítačový hardvér; počítačo-
vý softvér; počítačový softvér stiahnuteľný z inter-
netu; osobné digitálne pomocné prístroje (PDA); 
vreckové osobné počítače; mobilné telefóny; lapto-
py; telekomunikačné sieťové zariadenia; softvérové 
ovládače pre telekomunikačné siete a pre telekomu-
nikačné zariadenia; ochranný odev; ochranné hel-
my; počítačový softvér na CD-ROM-och, SD-karty; 
okuliare, okuliarové sklá, slnečné okuliare, ochran-
né okuliare a ich puzdrá; kontaktné šošovky; foto-
aparáty; objektívy do fotoaparátov; MP3 prehráva-
če; audiopásky, audiokazety, audiodisky; audio-
video pásky, audio-video kazety, audio-video disky; 
videopásky, videokazety, videodisky; kompaktné 
disky (CD), digitálne videodisky (DVD); stiahnu-
teľné elektronické publikácie; podložky pod myš; 
magnety; kryty na mobilné telefóny; puzdrá na mo-
bilné telefóny; časti a súčasti uvedených tovarov. 
38 - Telekomunikácie; telekomunikačné služby; 
mobilné telekomunikačné služby; telekomunikačné 
portálové služby; internetové portálové služby; mo-
bilné telekomunikačné sieťové služby; telekomuni-
kačné služby prostredníctvom pevných liniek, po-
skytovanie širokopásmového telekomunikačného 
prístupu; telekomunikačné širokopásmové služby; 
služby vysielania; služby televízneho vysielania; 
služby vysielania vzťahujúce sa k internetovému 
protokolu TV (IPTV); poskytovanie prístupu k IPTV; 
internetové prístupové služby; emailová a textová 
odkazová služba; monitorovacie služby vo vzťahu  
k telekomunikačným sieťam a prístrojom; infor-
mačné služby poskytované prostredníctvom tele-
komunikačných sietí vo vzťahu k telekomuniká-
ciám; služby sieťovej operačnej spoločnosti, infor-
mačného makléra a poskytovateľov; riadenie a pre-
nájom prístupového času k dátovým sieťam, data-
bankám a internetu; komunikačné služby na prístup 
k databáze; zisťovanie prístupu do počítačovej data-
bázy; prenájom prístupového času do počítačovej 
databázy; informačné a poradenské služby týkajúce 
sa uvedených služieb. 
41 - Vzdelávanie; poskytovanie školenia; zábava; 
športové a kultúrne činnosti; interaktívne zábavné 
služby; služby elektronických hier poskytované pros-
tredníctvom všetkých komunikačných sietí; zábav-
né a informačné služby poskytované prostredníc-
tvom telekomunikačných sietí; poskytovanie no-
vých informácií; poskytovanie zábavy prostredníc-
tvom televízie a internetovému protokolu televízie 
(IPTV); uskutočňovanie hudobných podujatí; služ-
by zábavných klubov; diskotékové služby; uskutoč- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2018 - SK (obnovené ochranné známky) 309 
 

ňovanie živých predstavení; nočné kluby; prenájom 
hudobných sál a arén; služby kasín; informačné  
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb. 
42 - Vedecké a technologické služby a ich výskum 
a výstupy z nich (design relating thereto); priemy-
selné analýzy a služby výskumu; tvorba a vývoj po-
čítačového hardvéru a softvéru; služby informač-
ných technológií (IT); služby programovania počí-
tačov; programátorské služby; obnovovanie počíta-
čových databáz; konzultačné služby v oblasti počí-
tačového hardvéru; programovanie počítačov; zho-
tovovanie kópií počítačových programov (duplica-
tion of computer programs), prenájom počítačov; 
tvorba počítačového softvéru; inštalácia počítačové- 
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; aktuali-
zácia počítačového softvéru; prenájom počítačové-
ho softvéru; prenájom počítačového hardvéru; tvor-
ba počítačových systémov; analýzy počítačových 
systémov; konzultačná činnosť v oblasti počítačo-
vých softvérov; prevod a konverzia údajov a doku-
mentov z fyzických médií na elektronické médiá; 
tvorba a údržba webových stránok pre tretie osoby; 
prevod a konverzia počítačových programov a úda-
jov (okrem fyzickej konverzie); hosťovanie na počí-
tačových stránkach (webových stránkach); expertí-
zy (inžinierske práce); výskumy v oblasti technickej 
ochrany obchodu; technicko-konzultačné a expertné 
činnosti; prenájom prístrojov na spracovanie údajov 
a počítačov; projektovanie a navrhovanie zariadení 
pre telekomunikácie; predpoveď počasia; výskum  
v oblasti telekomunikačných technológií; informačné 
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb. 

(540) O2 PRE FIRMU 
(732) O2 Holdings Limited, Wellington Street, Slough, 

Berkshire SL1 1YP, GB; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226598 
(151) 11.12.2009 
(156) 4.4.2018 
(180) 4.4.2028 
(210) 5373-2008 
(220) 4.4.2008 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 9, 38, 41, 42 
(511) 9 - Vedecké, plavebné, prieskumné, fotografické, 

kinematografické, optické, vážiace, meracie, signa-
lizačné, kontrolné, záchranné a učebné zariadenia  
a prístroje; zariadenia a prístroje na vedenie, spína-
nie, transformovanie, akumuláciu, regulovanie ale-
bo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na zá-
znam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obra-
zu; magnetické dátové nosiče, záznamové disky; 
predajné automaty a mechanizmy uvádzané do čin-
nosti vhodením mincí; registračné pokladnice, počí-
tacie stroje, zariadenia a stroje na spracovanie dát  
a počítače; hasiace prístroje; zariadenia na prenos 
zvuku a obrazu; telekomunikačné zariadenia; mo-
bilné telekomunikačné zariadenia; mobilné teleko-
munikačné handsety; počítačový hardvér; počítačo-
vý softvér; počítačový softvér stiahnuteľný z inter-
netu; osobné digitálne pomocné prístroje (PDA); 
vreckové osobné počítače; mobilné telefóny; lapto-
py; telekomunikačné sieťové zariadenia; softvérové 
ovládače pre telekomunikačné siete a pre telekomu- 
 

 nikačné zariadenia; ochranný odev; ochranné hel-
my; počítačový softvér na CD-ROM-och, SD-karty; 
okuliare, okuliarové sklá, slnečné okuliare, ochran-
né okuliare a ich puzdrá; kontaktné šošovky; fotoa-
paráty; objektívy do fotoaparátov; MP3 prehrávače; 
audiopásky, audiokazety, audiodisky; audio-video 
pásky, audio-video kazety, audio-video disky; vi-
deopásky, videokazety, videodisky; kompaktné dis-
ky (CD), digitálne videodisky (DVD); stiahnuteľné 
elektronické publikácie; podložky pod myš; magne-
ty; kryty na mobilné telefóny; puzdrá na mobilné te-
lefóny; časti a súčasti uvedených tovarov. 
38 - Telekomunikácie; telekomunikačné služby; 
mobilné telekomunikačné služby; telekomunikač- 
né portálové služby; internetové portálové služby; 
mobilné telekomunikačné sieťové služby; teleko-
munikačné služby prostredníctvom pevných liniek, 
poskytovanie širokopásmového telekomunikačného 
prístupu; telekomunikačné širokopásmové služby; 
služby vysielania; služby televízneho vysielania; 
služby vysielania vzťahujúce sa k internetovému 
protokolu TV (IPTV); poskytovanie prístupu k IPTV; 
internetové prístupové služby; emailová a textová 
odkazová služba; monitorovacie služby vo vzťahu  
k telekomunikačným sieťam a prístrojom; infor-
mačné služby poskytované prostredníctvom tele-
komunikačných sietí vo vzťahu k telekomuniká-
ciám; služby sieťovej operačnej spoločnosti, infor-
mačného makléra a poskytovateľov; riadenie a pre-
nájom prístupového času k dátovým sieťam, data-
bankám a internetu; komunikačné služby na prístup 
k databáze; zisťovanie prístupu do počítačovej data-
bázy; prenájom prístupového času do počítačovej 
databázy; informačné a poradenské služby týkajúce 
sa uvedených služieb. 
41 - Vzdelávanie; poskytovanie školenia; zábava; 
športové a kultúrne činnosti; interaktívne zábavné 
služby; služby elektronických hier poskytované pros-
tredníctvom všetkých komunikačných sietí; zábav-
né a informačné služby poskytované prostredníc-
tvom telekomunikačných sietí; poskytovanie no-
vých informácií; poskytovanie zábavy prostredníc-
tvom televízie a internetovému protokolu televízie 
(IPTV); uskutočňovanie hudobných podujatí; služ-
by zábavných klubov; diskotékové služby; uskutoč-
ňovanie živých predstavení; nočné kluby; prenájom 
hudobných sál a arén; služby kasín; informačné  
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb. 
42 - Vedecké a technologické služby a ich výskum 
a výstupy z nich (design relating thereto); priemy-
selné analýzy a služby výskumu; tvorba a vývoj po-
čítačového hardvéru a softvéru; služby informač-
ných technológií (IT); služby programovania počí-
tačov; programátorské služby; obnovovanie počíta-
čových databáz; konzultačné služby v oblasti počí-
tačového hardvéru; programovanie počítačov; zho-
tovovanie kópií počítačových programov (duplica-
tion of computer programs), prenájom počítačov; 
tvorba počítačového softvéru; inštalácia počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; aktuali-
zácia počítačového softvéru; prenájom počítačové-
ho softvéru; prenájom počítačového hardvéru; tvor-
ba počítačových systémov; analýzy počítačových 
systémov; konzultačná činnosť v oblasti počítačo-
vých softvérov; prevod a konverzia údajov a doku-
mentov z fyzických médií na elektronické médiá; 
tvorba a údržba webových stránok pre tretie osoby; 
prevod a konverzia počítačových programov a úda- 
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jov (okrem fyzickej konverzie); hosťovanie na počí-
tačových stránkach (webových stránkach); expertí-
zy (inžinierske práce); výskumy v oblasti technickej 
ochrany obchodu; technicko-konzultačné a expertné 
činnosti; prenájom prístrojov na spracovanie údajov 
a počítačov; projektovanie a navrhovanie zariadení 
pre telekomunikácie; predpoveď počasia; výskum  
v oblasti telekomunikačných technológií; informačné 
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb. 

(540) O2 PRE MŇA 
(732) O2 Holdings Limited, Wellington Street, Slough, 

Berkshire SL1 1YP, GB; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226599 
(151) 11.12.2009 
(156) 23.4.2018 
(180) 23.4.2028 
(210) 5477-2008 
(220) 23.4.2008 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Bylinné čaje na podporu tvorby materského 

mlieka na medicínske použitie. 
30 - Bylinné čaje na podporu tvorby materského 
mlieka na nemedicínske použitie. 

(540) MATERNITEA 
(732) Fytopharma, a. s., Dukelských hrdinov 651, 901 27 

Malacky, SK; 
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226600 
(151) 11.12.2009 
(156) 23.4.2018 
(180) 23.4.2028 
(210) 5479-2008 
(220) 23.4.2008 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 3, 5, 30, 33 
(511) 3 - Kozmetické prípravky, kozmetické krémy, 

kozmetické prípravky do kúpeľa, soli do kúpeľa, 
voňavkárske výrobky, éterické oleje, výťažky z ras-
tlín na kozmetické účely, prípravky na starostli-
vosť o zuby a ústnu dutinu. 
5 - Farmaceutické prípravky, výživové doplnky, 
potravinové doplnky pre ľudí, vitamínové prí-
pravky, posilňujúce prípravky, tonikum, čaje, by-
linné čaje, byliny, výťažky z rastlín, sirupy, emul-
zie, oleje, tinktúry, spreje, cukrovinky, drops, pas-
tilky, tabletky alebo žuvačky, dietetické látky, die-
tetické nápoje, balzamy, krémy, masti, gély, prí-
pravky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, 
kozmetické prípravky, soli do kúpeľa, všetky uve-
dené tovary na medicinálne alebo farmaceutické 
účely. 
30 - Výživové doplnky, potravinové doplnky pre 
ľudí, posilňujúce prípravky, tonikum, čaje, bylinné 
čaje, výťažky z rastlín ako výživové doplnky, ras-
tlinné sirupy ako výživové doplnky, cukrovinky, 
drops, pastilky alebo žuvačky, všetky uvedené to-
vary nie na medicinálne účely alebo farmaceutické 
účely. 
 
 

33 - Bylinné alkoholové extrakty, liehové esencie, 
liehové výťažky. 

(540) FIGURAN 
(732) Fytopharma, a. s., Dukelských hrdinov 651, 901 27 

Malacky, SK; 
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226706 
(151) 15.12.2009 
(156) 14.4.2018 
(180) 14.4.2028 
(210) 677-2008 
(220) 14.4.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 8.2.2010 
 

 9 (511) 35, 41 
(511) 35 - Organizovanie súťaží na reklamné účely. 

41 - Organizovanie súťaží, diskusných fór, festiva-
lov, konferencií s výnimkou súťaží na reklamné 
účely. 

(540) 

  
 

(591) tmavomodrá, svetlomodrá 
(732) Tristan, spol. s r. o., Štefunkova 23, 821 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226728 
(151) 14.1.2010 
(156) 6.2.2019 
(180) 6.2.2029 
(210) 182-2009 
(220) 6.2.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny všetkých druhov patriace do trie-

dy 16, najmä časopisy, periodiká, knihy. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho-
du a maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 16 prostredníctvom 
internetu, reklama, propagácia, inzercia všetkými 
druhmi médií, marketing, usporadúvanie výstav 
komerčného a reklamného charakteru, konzultačná 
a sprostredkovateľská činnosť v uvedených oblas-
tiach, obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triede 41. 
41 - Vydavateľská, nakladateľská, výchovná a vzde-
lávacia činnosť, usporadúvanie súťaží, kurzov, sym-
pózií, všetko najmä v oblasti zdravotníctva, pora-
denská činnosť v uvedených oblastiach. 
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(540) 

  
 

(591) zelená, biela 
(732) EDUKAFARM, s.r.o., V Lipkách 647, 154 00 Pra-

ha 5, Slivenec, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 226930 
(151) 26.1.2010 
(156) 30.4.2018 
(180) 30.4.2028 
(210) 5522-2008 
(220) 30.4.2008 
(442) 5.3.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 5, 29, 30, 35, 39, 41, 44 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky; dietetické látky a potra-

viny prispôsobené na lekárske účely; dietetické  
a zdravotnícke výrobky na liečebné účely, zdravot-
nú prevenciu a rekondíciu (patriace do tejto triedy), 
najmä medicinálne a dietetické čaje a čajové zmesi 
všetkých druhov, napr. čaje ovocné, bylinné a čaje  
z iných prírodných produktov, dietetické a vitamí-
nové preparáty na humánne a veterinárne použitie, 
najmä vitamínové nápoje a povzbudzujúce príprav-
ky z ovocia, bylín a iných prírodných produktov, 
napr. výluhy, výťažky štiav, farmaceutické odvary  
a liečebné roztoky, bylinkové čaje; liečivé bylinky; 
rastlinné extrakty na farmaceutické a lekárske účely; 
diagnostické prípravky na lekárske účely; liečivé 
korene; liečivé cukríky, pastilky; liečivé nápoje; 
masti na lekárske účely; minerálne vody na liečenie; 
posilňujúce prípravky, toniká; prípravky na upoko-
jenie; výživové doplnky na lekárske účely; čajové 
extrakty prírodné i ochutené, na lekárske účely; čaje 
všetkých druhov vrátane ich zmesí, sypané, porcio-
vané, vrecúškované, lisované a instantné, napr. z ovo-
cia, bylín a iných prírodných produktov, prírodné  
i aromatizované vrátane s prídavkom vitamínov 
chemických prvkov a minerálnych vlákien na lekár-
ske účely. 
29 - Sušené, konzervované a varené ovocie, zeleni-
na, byliny a iné prírodné produkty vrátane ich zmesí. 
30 - Čaje všetkých druhov vrátane ich zmesí, sypa-
né, porciované, vrecúškované, lisované a instantné, 
napr. z ovocia, bylín a iných prírodných produktov, 
prírodné i aromatizované vrátane s prídavkom vita-
mínov chemických prvkov a minerálnych vlákien 
nie na lekárske účely, čajové extrakty prírodné  
i ochutené nie na lekárske účely; čajové výťažky, 
náhradky čaju, čajové príchute, rastlinné výživové 
prípravky, doplnky stravy s obsahom rastlín, ras-
tlinné extrakty, nie na lekárske účely. 
 
 

35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-
chodná správa, obchodná administratíva, adminis-
tratívne práce; podnikové poradenstvo; obchodná 
činnosť; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
podpora predaja pre tretie osoby; public relations; 
prezentácia tovarov a služieb v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
materiálov; maloobchodná činnosť s uvedenými to-
varmi poskytovaná aj prostredníctvom internetu; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklamná a propagačná činnosť; marketing; vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; analýzy nákladov; distribúcia vzoriek to-
varov; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 5, 29 a 30; maloobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 5, 29 a 30 poskytované pros-
tredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu  
s tovarmi v triede 5, 29 a 30; poskytovanie služieb 
uvedených v triede 35 aj prostredníctvom internetu. 
39 - Balenie, skladovanie, expedícia a preprava to-
varov uvedených v triedach 5, 29 a 30, a to najmä 
čajov, sušených bylín, ovocia, zeleniny, vitamíno-
vých prípravkov a iných prírodných a liečivých 
produktov. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov 
a školení; zábava, športová a kultúrna činnosť; or-
ganizovanie a vedenie výcvikov, kurzov, sympózií, 
kolokvií, seminárov a školení zameraných najmä na 
starostlivosť o zdravie; vzdelávanie v oblasti zdra-
via, najmä výučba o zdraviu prospešných produk-
toch, ktoré slúžia na posilnenie a/alebo zregenero-
vanie, a/alebo zotavenie organizmu; organizovanie 
hudobných a tanečných akcií; organizovanie plesov 
a banketov; organizovanie živých vystúpení a hu-
dobných koncertov; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; poskytovanie služieb uvedených v trie-
de 41 aj prostredníctvom internetu. 
44 - Lekárske služby; arómoterapeutické služby; 
farmaceutické poradenstvo; masáže; psychologické 
služby; starostlivosť o zdravie ľudí; konzultácie  
v oblasti ľudského zdravia; poradenstvo v oblasti 
výživy; zdravotná starostlivosť; poskytovanie in-
formácií o zdraviu prospešných produktoch a služ-
bách na internete; poskytovanie služieb uvedených 
v triede 44 aj prostredníctvom internetu. 

(540) SINOMED 
(732) SINOMED, spol. s r. o., Ľadová 3, 811 05 Brati-

slava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227292 
(151) 16.3.2010 
(156) 29.4.2018 
(180) 29.4.2028 
(210) 1204-2009 
(220) 29.4.2008 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 12, 35, 37 
(511) 12 - Pneumatiky, motocyklové pneumatiky, pneu-

matiky pre pozemné vozidlá, automobilové pneu-
matiky, pneumatiky pre nákladné vozidlá, pneuma-
tiky pre poľnohospodárske vozidlá; duše pre pneu-
matiky; pásy pre vozidlá; behúne na protektorova-
nie pneumatík; materiály na protektorovanie pneu- 
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 matík; kolesá; ráfiky kolies; náboje kolies; ozubené 
kolesá a ozubené prevody pre pozemné vozidlá; la-
pače nečistôt; materiál a súpravy na opravu pneu-
matiky a duše pneumatiky; protišmykové prostried-
ky pre vozidlá; brzdy; hadice pre vozidlá; závažie 
na vyváženie kolies vozidiel; prístroje na hustenie 
pneumatík pre vozidlá; bandáže; diely na vozidlá 
vyrobené čiastočne z kaučuku; súčiastky a vybave-
nie na všetky uvedené tovary. 
35 - Reklama a propagácia pneumatík, duší pneu-
matík, pásov pre vozidlá, behúňov pre vozidlá, be-
húňov na protektorovanie pneumatík, kolies, nábo-
jov kolies, krytov náboja, materiálov na opravu 
pneumatík a duší pneumatík a častí a doplnkov pre 
motorové vozidlá; reklama a propagácia pneumatík, 
duší pneumatík, pásov pre vozidlá, behúňov pre vo-
zidlá, behúňov na protektorovanie pneumatík, ko-
lies, nábojov kolies, krytov náboja, materiálov na  
opravu pneumatík a duší pneumatík a častí a dopln-
kov pre motorové vozidlá s využitím elektronických 
komunikačných sietí, internetu, extranetu, intranetu 
a LAN sietí; sprostredkovateľské služby, ktoré na-
pomáhajú tretím stranám pri zaobstarávaní pneuma-
tík, duší pneumatík, pásov pre vozidlá, behúňov pre 
vozidlá, behúňov na protektorovanie pneumatík, ko-
lies, nábojov kolies, krytov náboja, materiálov na 
opravu pneumatík a duší pneumatík a častí a dopln-
kov pre motorové vozidlá; sprostredkovateľské 
služby, poskytované elektronickými prostriedkami, 
ktoré napomáhajú tretím stranám pri zaobstarávaní 
pneumatík, duší pneumatík, pásov pre vozidlá, be-
húňov pre vozidlá, behúňov na protektorovanie 
pneumatík, kolies, nábojov kolies, krytov náboja, 
materiálov na opravu pneumatík a duší pneumatík  
a častí a doplnkov pre motorové vozidlá; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby v oblasti predaja 
pneumatík, duší pneumatík, pásov pre vozidlá, be-
húňov pre vozidlá, behúňov na protektorovanie 
pneumatík, kolies, nábojov kolies, krytov náboja, 
materiálov na opravu pneumatík a duší pneumatík  
a dielov a doplnkov pre motorové vozidlá; zhro-
mažďovanie, v prospech druhých, rôznych tovarov 
(okrem ich prepravy), najmä pneumatík, duší pneu-
matík, pásov pre vozidlá, behúňov pre vozidlá, be-
húňov na protektorovanie pneumatík, kolies, nábo-
jov kolies, krytov náboja, materiálov na opravu 
pneumatík a duší pneumatík a dielov a doplnkov pre 
motorové vozidlá v maloobchodných predajniach, 
veľkoobchodných predajniach, prostredníctvom in-
ternetovej stránky alebo televíznych nákupných 
programov; podnikateľské poradenstvo a poraden-
stvo v oblasti pneumatík, duší pneumatík, pásov pre 
vozidlá, behúňov pre vozidlá, behúňov na protekto-
rovanie pneumatík, kolies, nábojov kolies, krytov 
náboja, materiálov na opravu pneumatík a duší 
pneumatík a častí pneumatík a častí a doplnkov pre 
motorové vozidlá; služby maloobchodnej predajne 
pneumatík; maloobchodné služby v oblasti pneuma-
tík; informácie poskytované na internete v uvedenej 
oblasti; poradenské a informačné služby vzťahujúce 
sa na uvedené služby; poskytovanie uvedených slu-
žieb s využitím internetu a iných elektronických sie-
tí; komerčné služby v oblasti pneumatík, riadiace 
služby v oblasti pneumatík, obchodný manažment, 
reklama, kancelárske činnosti, konzultácie, pomoc 
pri komerčnom alebo priemyselnom manažmente, 
komerčný alebo priemyselný manažment v oblasti 
pneumatík, predvádzanie tovarov, propagácia pre-
daja, obstarávacie služby pre klientov. 

37 - Údržba a opravy vozidiel; služby opravy pneu-
matík; protektorovanie pneumatík; montáž pneu-
matík; konzultácie, poradenstvo a poskytovanie in-
formácií v oblasti konštrukcie, údržby, opravy, in-
štalácie, montáže a protektorovania pneumatík, pá-
sov pre vozidlá, behúňov pre vozidlá, behúňov na 
protektorovanie pneumatík, kolies, nábojov kolies  
a krytov nábojov kolies; konzultácie, poradenstvo  
a poskytovanie informácií v oblasti opravy a protek-
torovania pneumatík a duší pneumatík s využitím 
materiálov na opravu pneumatík a duší; poskytova-
nie uvedených služieb prostredníctvom interaktívnej 
databázy, internetu a elektronických komunikač-
ných sietí; konzultačné, informačné a poradenské 
služby súvisiace s uvedenými službami; informácie 
poskytované na internete, alebo iných elektronic-
kých komunikačných sieťach týkajúce sa uvede-
ných služieb; technické služby súvisiace s pneuma-
tikami, oprava, montážne služby, údržbárske služby, 
inštalácia strojov, údržba motorových vozidiel, op-
rava motorových vozidiel, protektorovanie pneuma-
tík, oprava pneumatík, autoservisy, vulkanizovanie 
pneumatík. 

(540) 

  
 

(591) žltá, modrá, biela, sivá, červená 
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 In-

novation Way, Akron, Ohio 44316, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 227306 
(151) 14.4.2010 
(156) 16.6.2018 
(180) 16.6.2028 
(210) 5761-2008 
(220) 16.6.2008 
(442) 7.1.2010 
(450) 7.6.2010 

 9 (511) 22, 24 
(511) 22 - Textilné hmoty vláknité, surové; textilné vlák-

na; umelohmotné vlákna na textilné účely. 
24 - Tkaniny, látky na textilné použitie; textílie; džer-
zej (pleteniny); plastické materiály (náhradky tka-
nín); pleteniny. 

(540) MOIRA 
(732) Vlček Mario, Seidlova 472, 140 00 Praha, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228313 
(151) 26.8.2010 
(156) 25.8.2018 
(180) 25.8.2028 
(210) 1602-2008 
(220) 25.8.2008 
(442) 7.1.2009 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 1, 17, 41, 42 
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(511) 1 - Celulóza; celulózový substrát; celulóza vo for-
me prášku, pasty, tekutín, emulzií, disperzií a granúl 
na priemyselné účely; drevená kaša - drvina; dreve-
né trieslo s obsahom cementu. 
17 - Izolačné hmoty; farby, laky, oleje, nátery, 
omietky, papier, tkaniny, obklady, plste, pásky, 
vata na tesnenie, všetko na izolačné účely; pro-
striedky a materiály na tepelnú a hlukovú izoláciu; 
kovové izolačné fólie; látky na izolácie proti vlh-
kosti stavieb; materiály na izoláciu káblov; mine-
rálna vlna ako izolačný materiál; izolačný papier; 
sklená vata ako izolačný materiál; izolačné mate-
riály zabraňujúce sálaniu; tkaniny zo sklených 
vlákien na izoláciu; chemické zmesi na izolačné 
účely; polotovary z plastických hmôt; kaučuk, gu-
taperča, guma a výrobky z týchto materiálov; plas-
tické hmoty a polotovary z plastických hmôt (PVC, 
polyuretán, polypropylén, polyester, polyamid a pod.) 
najmä v tvare fólie, dosiek a tyčí; nite a vlákna  
z umelej hmoty okrem vlákien na textilné účely; 
penové materiály na báze gumy a plastických 
hmôt; fólie z umelých hmôt na poľnohospodárske 
účely; materiály na tesnenie, upchávanie a izolá-
ciu; gumové vrecia a vrecká na balenie; hadice na 
polievanie. 
41 - Vzdelávacia činnosť v stavebníctve v oblasti 
izolácií. 
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve v oblasti 
izolácií; projektová činnosť v stavebníctve v ob-
lasti izolácií. 

(540) ISODEK 
(732) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 229409 
(151) 18.2.2011 
(156) 25.2.2018 
(180) 25.2.2028 
(210) 349-2008 
(220) 25.2.2008 
(442) 7.7.2008 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 40, 42 
(511) 40 - Rámovanie umeleckých diel. 

42 - Architektonické poradenstvo; architektúra; 
grafické dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalo-
vé dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; výskum 
a vývoj výrobkov (pre zákazníkov). 

(540) redred 
(732) redred.sk s.r.o., Teplická 2296/74, 921 01 Pieš-

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

 
 

(111) 229420 
(151) 10.3.2011 
(156) 17.4.2018 
(180) 17.4.2028 
(210) 5427-2008 
(220) 17.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 9, 35, 36, 38 
(511) 9 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úve-

rové karty, ako sú magnetické zakódované karty 
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom 
(elektronické karty). 

35 - Poskytovanie poradenských služieb vo ve-
ciach podnikania; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových bankových súboroch pre zákazníkov. 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického ban-
kovníctva; home banking; bankové služby vrátane 
služieb prostredníctvom elektronických komuni-
kačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie 
účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v ob-
lasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskyto-
vanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov 
na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk 
a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platob- 
né prevody vykonávané elektronicky; vydávanie  
a správa platobných prostriedkov, napr. platobných 
kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; posky-
tovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie 
akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa 
cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie  
bankových informácií; finančné analýzy a informá-
cie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie 
vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť 
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvi-
siacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funk-
cie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie 
na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými 
hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (fu-
tures) a opcií (options) vrátane kurzových a úroko-
vých obchodov, s prevoditeľnými cennými papier-
mi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými 
mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obeho-
vých mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; 
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho 
účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva 
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou 
alebo stavebným sporením, služby kreditných, de-
betných, platobných, splátkových a úverových ka-
riet, služby elektronických kariet. 
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elek-
tronickými tabuľami - telekomunikačné služby; 
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom te-
lefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez 
svetovú počítačovú sieť. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, zelená 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229422 
(151) 10.3.2011 
(156) 17.4.2018 
(180) 17.4.2028 
(210) 5429-2008 
(220) 17.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 6.5.2011 
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 9 (511) 9, 35, 36, 38 
(511) 9 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úve-

rové karty, ako sú magnetické zakódované karty 
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom 
(elektronické karty). 
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach 
podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových 
bankových súboroch pre zákazníkov. 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov-
níctva; home banking; bankové služby vrátane slu-
žieb prostredníctvom elektronických komunikač-
ných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie účtov; 
klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti 
bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie 
pôžičiek; investovanie do cenných papierov na 
vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk  
a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platob- 
né prevody vykonávané elektronicky; vydávanie  
a správa platobných prostriedkov, napr. platobných 
kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; posky-
tovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie 
akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa 
cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie 
bankových informácií; finančné analýzy a informá-
cie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie 
vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť 
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvi-
siacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funk-
cie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie 
na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými 
hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (fu-
tures) a opcií (options) vrátane kurzových a úroko-
vých obchodov, s prevoditeľnými cennými papier-
mi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými 
mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obeho-
vých mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; 
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho 
účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva 
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou 
alebo stavebným sporením, služby kreditných, de-
betných, platobných, splátkových a úverových ka-
riet, služby elektronických kariet. 
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elek-
tronickými tabuľami - telekomunikačné služby; 
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom te-
lefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez sve-
tovú počítačovú sieť. 

(540) 

  
(591) oranžová, zelená 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229423 
(151) 10.3.2011 
(156) 17.4.2018 
(180) 17.4.2028 
(210) 5430-2008 
(220) 17.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 9, 35, 36, 38 
(511) 9 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úve-

rové karty, ako sú magnetické zakódované karty 
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom 
(elektronické karty). 
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach 
podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých bankových súboroch pre zákazníkov. 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov-
níctva; home banking; bankové služby vrátane slu-
žieb prostredníctvom elektronických komunikač-
ných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie účtov; 
klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti 
bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie 
pôžičiek; investovanie do cenných papierov na 
vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk  
a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platob- 
né prevody vykonávané elektronicky; vydávanie  
a správa platobných prostriedkov, napr. platobných 
kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; posky-
tovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie 
akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa 
cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie 
bankových informácií; finančné analýzy a informá-
cie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie 
vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť 
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvi-
siacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funk-
cie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie 
na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými 
hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (fu-
tures) a opcií (options) vrátane kurzových a úroko-
vých obchodov, s prevoditeľnými cennými papier-
mi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými 
mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obeho-
vých mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; 
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho 
účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva 
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou 
alebo stavebným sporením, služby kreditných, de-
betných, platobných, splátkových a úverových ka-
riet, služby elektronických kariet. 
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elek-
tronickými tabuľami - telekomunikačné služby; 
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom te-
lefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez sve-
tovú počítačovú sieť. 

(540) 

  
(591) oranžová, zelená 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229425 
(151) 10.3.2011 
(156) 17.4.2018 
(180) 17.4.2028 
(210) 5433-2008 
(220) 17.4.2008 
(442) 5.8.2008 
(450) 6.5.2011 
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 9 (511) 9, 35, 36, 38 
(511) 9 - Kreditné, debetné, platobné, splátkové a úve-

rové karty, ako sú magnetické zakódované karty 
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom 
(elektronické karty). 
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach 
podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých bankových súboroch pre zákazníkov. 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov-
níctva; home banking; bankové služby vrátane slu-
žieb prostredníctvom elektronických komunikač-
ných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie účtov; 
klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti 
bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie 
pôžičiek; investovanie do cenných papierov na 
vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk  
a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platob-
né prevody vykonávané elektronicky; vydávanie  
a správa platobných prostriedkov, napr. platobných 
kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; posky-
tovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie 
akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa 
cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie 
bankových informácií; finančné analýzy a informá-
cie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie 
vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť 
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvi-
siacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funk-
cie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie 
na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými 
hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (fu-
tures) a opcií (options) vrátane kurzových a úroko-
vých obchodov, s prevoditeľnými cennými papier-
mi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými 
mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obeho-
vých mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; 
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho 
účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva 
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou 
alebo stavebným sporením, služby kreditných, de-
betných, platobných, splátkových a úverových ka-
riet, služby elektronických kariet. 
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elek-
tronickými tabuľami - telekomunikačné služby; 
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom te-
lefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez sve-
tovú počítačovú sieť. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, zelená 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229426 
(151) 10.3.2011 
(156) 17.4.2018 
(180) 17.4.2028 
(210) 5436-2008 
(220) 17.4.2008 
(442) 5.6.2009 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach 

podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých bankových súboroch pre zákazníkov. 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankov-
níctva; home banking; bankové služby vrátane slu-
žieb prostredníctvom elektronických komunikač-
ných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie účtov; 
klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti 
bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie 
pôžičiek; investovanie do cenných papierov na 
vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk  
a zúčtovanie; elektronický prevod kapitálu; platob- 
né prevody vykonávané elektronicky; vydávanie  
a správa platobných prostriedkov, napr. platobných 
kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; posky- 
tovanie záruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie 
akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa 
cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie 
bankových informácií; finančné analýzy a informá-
cie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie 
vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť 
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvi-
siacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funk-
cie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie 
na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými 
hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (fu-
tures) a opcií (options) vrátane kurzových a úroko-
vých obchodov, s prevoditeľnými cennými papier-
mi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými 
mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obeho-
vých mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; 
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho 
účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva 
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou 
alebo so stavebným sporením, služby kreditných, 
debetných, platobných, splátkových a úverových 
kariet. 
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elek-
tronickými tabuľami - telekomunikačné služby; 
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom te-
lefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez sve-
tovú počítačovú sieť. 

(540) flexibiznis účet 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229584 
(151) 31.3.2011 
(156) 28.3.2018 
(180) 28.3.2028 
(210) 5331-2008 
(220) 28.3.2008 
(442) 5.12.2008 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 16, 32, 33, 42, 43 
(511) 16 - Periodické a neperiodické tlačoviny všetké-

ho druhu, papierenské výrobky, fotografie, pohľad-
nice, kalendáre (nástenné, stolový a vreckové), pla-
gáty, papierové reklamné materiály na bilbordy, 
prospekty, papierové etikety, nálepky, samolepky, 
obtlačky, pečiatky, papierové preukazy; papierové 
vlajky, papierové obrúsky a obrusy, papierové pre-
stierania, papierové uteráky, papierové kornuty, pa- 
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 pierové podložky pod poháre, papierové obaly všet-
kého druhu, baliaci papier, papierové tašky, ume-
lohmotné tašky ako obalový materiál. 
32 - Pivá všetkých druhov; výťažky z chmeľu na 
výrobu piva. 
33 - Destiláty a iné alkoholické nápoje (s výnimkou 
piva a vína). 
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti pi-
vovarníctva, sladovníctva, nealkoholických nápojov 
a sirupov; odborné poradenstvo v oblasti pivovar-
níctva, sladovníctva. 
43 - Pohostinská činnosť, bary, bufety, reštaurácie; 
odborné poradenstvo v oblasti nealkoholických ná-
pojov a sirupov. 

(540) MONTE NEGRO 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 230692 
(151) 13.10.2011 
(156) 18.8.2018 
(180) 18.8.2028 
(210) 2026-2010 
(220) 18.8.2008 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 25 
(511) 25 - Obuv, odevy, klobučnícky tovar (pokrývky 

hlavy). 

(540) EASYTONE 
(732) REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 4th Floor, 

11-12 Pall Mall, London SW1Y 5LU, GB; 
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 236406 
(151) 17.1.2014 
(156) 31.7.2018 
(180) 31.7.2028 
(210) 1504-2008 
(220) 31.7.2008 
(442) 2.10.2013 
(450) 4.3.2014 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Finančné služby, najmä súkromné investovanie; 

financovanie rizikového kapitálu; poradenstvo a fi-
nancovanie fúzií a akvizícií; správa fondov; tvorba 
fondov; investičné bankové činnosti; equity spon-
zoring pri prevzatí cudzím kapitálom (leveraged 
buyout). 

(540) SUN CAPITAL 
(732) Sun Capital Partners, Inc., 5200 Town Center Cir-

cle, Suite 600, Boca Raton, Florida 33486, US; 
(740) Frolkovič Ľuboš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 236943 
(151) 12.3.2014 
(156) 15.9.2018 
(180) 15.9.2028 
(210) 1211-2013 
(220) 15.9.2008 
(442) 2.12.2013 
(450) 6.5.2014 

 10 (511) 36 
(511) 36 - Finančné služby, konkrétne súkromné inves-

tovanie; rizikový a rozvojový kapitál, tzv. "ven-
ture capital"; aktivity v oblasti zlúčení a akvizí-
cií; tvorba fondov; správa fondov; aktivity v ob-
lasti bankových investícií; a sponzorstvo imania pre 
účelové odkupy, t. j. pre tzv. "leveraged buy-outs". 

(540) 

  
 

(732) Sun Capital Partners, Inc., 5200 Town Center Cir-
cle, Suite 600, Boca Raton, Florida 33486, US; 

(740) Frolkovič Ľuboš, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237918 
(151) 10.9.2014 
(156) 24.4.2018 
(180) 24.4.2028 
(210) 1009-2013 
(220) 24.4.2008 
(442) 3.6.2014 
(450) 4.11.2014 

 10 (511) 17, 19 
(511) 17 - Fólie z plastov (nie na balenie). 

19 - Nekovové stavebné materiály. 

(540) Keder-Flex 
(732) Icopal Danmark A/S, Lyskær 5, 2730 Herlev, DK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratisla-

va, SK; 
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Prevody a prechody práv 
 
 

(210) 4482 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 10279 
(732) GO Steel Frýdek Místek a.s., Míru 3777, Frýdek, 

738 01 Frýdek-Místek, CZ; 
(770) Válcovny plechu, a. s., Křižíkova 1377, 738 05 

Frýdek-Místek, CZ; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(210) 26718 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) The Procter and Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, 
Ohio, US; 

(580) 2.5.2018 
 
 

(210) 34884 
(732) GO Steel Frýdek Místek a.s., Míru 3777, Frýdek, 

738 01 Frýdek-Místek, CZ; 
(770) ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 

Ostrava - Kunčice, CZ; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(210) 41925 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, 
Ohio, US; 

(580) 15.5.2018 
 
 

(210) 52526 
(732) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(770) MSD Consumer Care, Inc., Memphis, Tennessee, 

US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 52526 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 52497 
(732) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(770) MSD Consumer Care, Inc., Memphis, Tennessee, 

US; 
(580) 18.4.2018 

 
 
 

(210) 52497 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 52553 
(732) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(770) MSD Consumer Care, Inc., Memphis, Tennessee, 

US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 52553 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 52647 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 55828 
(732) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(770) MSD CONSUMER CARE, INC., 3030 Jackson 

Avenue, Memphis, Tennessee 38151, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 55828 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Strasse 

84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 56524 
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS Plaza, 

Cnr. La Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU; 
(770) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 
(580) 2.5.2018 

 
 

(210) 58792 
(732) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(770) MSD Consumer Care, Inc., Memphis, Tennessee, 

US; 
(580) 18.4.2018 
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(210) 58792 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 60014 
(732) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(770) MSD CONSUMER CARE, INC., 3030 Jackson 

Avenue, Memphis, Tennessee 38151, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 60014 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 61205 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard, 

Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 63576 
(732) TopRidge Pharma Limited, Unit A, 11/F, Chung 

Pont Commercial Building, 300 Hennessy Road, 
Wanchai, HK; 

(770) AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, SE; 
(580) 16.4.2018 

 
 

(210) 68877 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(580) 2.5.2018 
 
 

(210) 71218 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard, 

Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 73672 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(580) 2.5.2018 
 
 
 
 

(210) 247-93 
(732) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(770) MSD CONSUMER CARE, INC., 3030 Jackson 

Avenue, Memphis, Tennessee 38151, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 247-93 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 68455 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(580) 2.5.2018 
 
 

(210) 2084-95 
(732) Exchangelaw (703) Limited, c/o Macdonald Hen-

derson Limited, Standard Buildings, 94 Hope Street, 
Glasgow, G2 6PH, GB; 

(770) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
GB; 

(580) 2.5.2018 
 
 

(210) 581-95 
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS Plaza, 

Cnr. La Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU; 
(770) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 
(580) 2.5.2018 

 
 

(210) 2738-95 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard, 

Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 3596-95 
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS Plaza, 

Cnr. La Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU; 
(770) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 
(580) 2.5.2018 

 
 

(210) 747-96 
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábře- 

ží 670/17, 186 00 Praha 8, Karlín, CZ; 
(770) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 16.4.2018 
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(210) 3369-95 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Strasse 

84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard, 

Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 3370-95 
(732) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(770) MSD CONSUMER CARE, INC., 3030 Jackson 

Avenue, Memphis, Tennessee 38151, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 3370-95 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100 Bayer 

Boulevard, Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 1474-97 
(732) Madleňáková Katarína, Mgr., Pod Rovnicami 28, 

841 04 Bratislava, SK; 
(770) ORADATA spol. s r. o., Einsteinova 9, 851 01 

Bratislava, SK; 
(580) 4.5.2018 

 
 

(210) 3287-97 
(732) Madleňáková Katarína, Mgr., Pod Rovnicami 28, 

841 04 Bratislava, SK; 
(770) ORADATA spol. s r. o., Einsteinova 9, 851 01 

Bratislava, SK; 
(580) 4.5.2018 

 
 

(210) 709-98 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard, 

Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 2568-98 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3rd floor, flat 301, 
3090 Limassol, CY; 

(580) 26.4.2018 
 
 

(210) 3002-98 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard, 

Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 
 
 
 

(210) 2464-2001 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 2495-2000 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(580) 2.5.2018 
 
 

(210) 1450-2001 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 1879-2003 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 2550-2002 
(732) 100Mega Slovakia s.r.o., Estónska 43, 821 07 

Bratislava - mestská časť Vrakuňa, SK; 
(770) ASM Slovakia, spol. s r. o., Estónska 43, 821 07 

Bratislava, SK; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 332-2004 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 911-2004 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 10.5.2018 

 
 

(210) 912-2004 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 10.5.2018 
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(210) 1362-2005 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 1366-2005 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 2002-2005 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 2116-2005 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 2181-2006 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 105-2007 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 2074-2007 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios 

Antonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 2142-2007 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 

 
 
 
 
 
 

(210) 395-2007 
(732) LOGOS MEDIA, s.r.o., Okružná 3, 071 01 Mi-

chalovce 1, SK; 
(770) ZEMPLIN MEDIA s.r.o., Ukrajinská 8, 071 01 

Michalovce, SK; 
(580) 17.5.2018 

 
 

(210) 5585-2008 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) Galenica, spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 Pieš-

ťany, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 5586-2008 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) Galenica, spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 Pieš-

ťany, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 2388-2007 
(732) MILÉNIUM Šípoš sedacie súpravy, s.r.o., Luda-

nická 354/35, 955 01 Chrabrany, SK; 
(770) Šípoš Peter, MILÉNIUM, Ludanická 354/35, 955 01 

Chrabrany, SK; 
(580) 2.5.2018 

 
 

(210) 1536-2008 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 1537-2008 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 1539-2008 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 1548-2008 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(770) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Li-

perti Street, Kotsapas Building, 3090 Limassol, CY; 
(580) 27.4.2018 
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(210) 6372-2008 
(732) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Stras- 

se 84, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard, 

Whippany, New Jersey 07981, US; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 420-2009 
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábře- 

ží 670/17, 186 00 Praha 8, Karlín, CZ; 
(770) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 

735 81 Bohumín, CZ; 
(580) 16.4.2018 

 
 

(210) 434-2009 
(732) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

Bratislava, SK; 
(770) REJA CORPORATION, s.r.o., Cukrovarská 26, 

075 01 Trebišov, SK; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(210) 435-2009 
(732) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

Bratislava, SK; 
(770) REJA CORPORATION, s.r.o., Cukrovarská 26, 

075 01 Trebišov, SK; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(210) 437-2009 
(732) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

Bratislava, SK; 
(770) REJA CORPORATION, s.r.o., Cukrovarská 26, 

075 01 Trebišov, SK; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(210) 1343-2009 
(732) SAJADO s. r. o., Učiteľská 30, 821 06 Bratisla-

va, SK; 
(770) Sajado - sk, s.r.o., Stará Vajnorská 17/B, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 15.5.2018 

 
 

(210) 1344-2009 
(732) SAJADO s. r. o., Učiteľská 30, 821 06 Bratisla-

va, SK; 
(770) Sajado - sk, s.r.o., Stará Vajnorská 17/B, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 15.5.2018 

 
 

(210) 1345-2009 
(732) SAJADO s. r. o., Učiteľská 30, 821 06 Bratisla-

va, SK; 
(770) Sajado - sk, s.r.o., Stará Vajnorská 17/B, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 15.5.2018 

 
 
 
 
 
 

(210) 149-2011 
(732) BOY AWARDS a.s., Na Florenci 1332/23, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, CZ; 
(770) Fincentrum Media s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 

Praha 8, CZ; 
(580) 11.5.2018 

 
 

(210) 1577-2011 
(732) BOY AWARDS a.s., Na Florenci 1332/23, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, CZ; 
(770) Fincentrum Media s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 

Praha 8, CZ; 
(580) 11.5.2018 

 
 

(210) 5403-2012 
(732) Slovenská ľudová majolika, a. s., Šúrska 32/B, 

900 01 Modra, SK; 
(770) RS fin, s.r.o., Strojnícka 2675/6, 052 01 Spišská 

Nová Ves, SK; 
(580) 17.4.2018 

 
 

(210) 1849-2012 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 1851-2012 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 264-2013 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 168-2013 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 662-2013 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 
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(210) 1761-2013 
(732) AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 

Košice, SK; 
(770) AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Koši-

ce, SK; 
(580) 26.4.2018 

 
 

(210) 1762-2013 
(732) AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 

Košice, SK; 
(770) AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Koši-

ce, SK; 
(580) 25.4.2018 

 
 

(210) 1763-2013 
(732) AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 

Košice, SK; 
(770) AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Koši-

ce, SK; 
(580) 25.4.2018 

 
 

(210) 5811-2011 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 10.5.2018 

 
 

(210) 5466-2007 
(732) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(770) Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námes-

tie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
(580) 10.5.2018 

 
 

(210) 1127-2014 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 1523-2014 
(732) 100Mega Slovakia s.r.o., Estónska 43, 821 07 

Bratislava - mestská časť Vrakuňa, SK; 
(770) ASM Slovakia, spol. s r. o., Estónska 43, 821 07 

Bratislava, SK; 
(580) 18.4.2018 

 
 
 

(210) 117-2015 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 
 
 
 

(210) 5098-2015 
(732) M+D MEDIA, s.r.o., Pražská 11, 811 04 Brati-

slava, SK; 
(770) Postoy, o.z., Pri mlyne 56, 831 07 Bratislava, 

SK; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 1167-2015 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 1504-2015 
(732) Košické zlaté srdce, Maurerova 20, 040 22 Koši-

ce, SK; 
(770) Griščík Filip, Maurerova 20, 040 22 Košice, SK; 
(580) 17.5.2018 

 
 

(210) 5543-2015 
(732) M+D MEDIA, s.r.o., Pražská 11, 811 04 Brati-

slava, SK; 
(770) Postoy, o.z., Holíčska 1023/25, 851 05 Bratisla-

va, SK; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(210) 2418-2015 
(732) Soundset, s.r.o., Ďumbierska 3/C, 831 01 Brati-

slava, SK; 
(770) Akcie na mlynoch, občianske združenie, Na ka-

rasiny 65/12, 971 01 Prievidza, SK; 
(580) 11.5.2018 

 
 

(210) 2409-2015 
(732) TERSSONIAS, spol. s r.o., Klimkovičova 1, 040 23 

Košice, SK; 
(770) Daniš Dušan, doc. MUDr., CSc., Drieňova 1H, 

821 01 Bratislava, SK; 
(580) 16.4.2018 

 
 

(210) 477-2016 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 592-2016 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 
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(210) 593-2016 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 594-2016 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 

 
 

(210) 750-2016 
(732) SAJADO s. r. o., Učiteľská 30, 821 06 Bratisla-

va, SK; 
(770) Sajado-sk, s.r.o., Čajakova 26, 831 01 Bratislava, 

SK; 
(580) 15.5.2018 

 
 

(210) 1072-2016 
(732) SAJADO s. r. o., Učiteľská 30, 821 06 Bratisla-

va, SK; 
(770) Sajado-sk, s.r.o., Čajakova 26, 831 01 Bratislava, 

SK; 
(580) 15.5.2018 

 
 

(210) 596-2016 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
(770) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(580) 27.4.2018 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 95000 
(210) 24696 
(732) CNH Industrial America LLC, 700 State Street, 

Racine, Wisconsin, US; 
(580) 17.4.2018 

 
 

(111) 120003 
(210) 17383 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 120093 
(210) 16902 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(111) 120098 
(210) 432 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(111) 153419 
(210) 16501 
(732) SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 11299 Pra-

ha 1, CZ; 
(580) 18.4.2018 

 
 

(111) 158256 
(210) 41918 
(732) Mitsubishi Corporation, 3-1, Marunouchi 2-Cho-

me, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, JP; 
(580) 21.5.2018 

 
 

(111) 158257 
(210) 41778 
(732) PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, 235 East 

42nd Street, New York, NY 10017, US; 
(580) 25.4.2018 

 
 

(111) 158290 
(210) 41917 
(732) Mitsubishi Corporation, 3-1, Marunouchi 2-Cho-

me, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, JP; 
(580) 21.5.2018 

 
 

(111) 162176 
(210) 47456 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 

Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 
60654, US; 

(580) 17.4.2018 
 
 

(111) 162250 
(210) 47457 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 

Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 
60654, US; 

(580) 17.4.2018 
 
 

(111) 165381 
(210) 52495 
(732) CNH Industrial America LLC, 700 State Street, 

Racine, Wisconsin, US; 
(580) 17.4.2018 

 
 

(111) 167366 
(210) 55703 
(732) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, US; 
(580) 25.4.2018 

 
 

(111) 170499 
(210) 60354 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(111) 170500 
(210) 60355 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 172459 
(210) 478-93 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 174714 
(210) 66116 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP 

LLC, Corporation Service Company, 251 Little 
Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 177209 
(210) 2781-96 
(732) CELLTEX s. r. o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 3.5.2018 

 
 

(111) 181116 
(210) 949-95 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2018 - SK (zmeny v údajoch OZ) 325 
 

(111) 181869 
(210) 2084-95 
(732) The Glenallachie Distillers Co Limited, Glenal-

lachie Distillery, Glenallachie, Aberlour, Banff-
shire, AB38 9LR, GB; 

(580) 2.5.2018 
 
 

(111) 182073 
(210) 1085-95 
(732) OATH Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, 

US; 
(580) 2.5.2018 

 
 

(111) 182074 
(210) 1086-95 
(732) OATH Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, 

US; 
(580) 26.4.2018 

 
 

(111) 182196 
(210) 2425-95 
(732) OATH Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, 

US; 
(580) 2.5.2018 

 
 

(111) 182357 
(210) 704-94 
(732) Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
Delaware 19808, US; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 182630 
(210) 2719-95 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. Mer-

chandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 
60654, US; 

(580) 17.4.2018 
 
 

(111) 182631 
(210) 2720-95 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. Mer-

chandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 
60654, US; 

(580) 17.4.2018 
 
 

(111) 183027 
(210) 3402-95 
(732) Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
Delaware 19808, US; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 184351 
(210) 233-96 
(732) OATH Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, 

US; 
(580) 2.5.2018 

 
 

(111) 185058 
(210) 1651-96 
(732) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-

pany, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Dela-
ware 19808, US; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 186270 
(210) 53-99 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(111) 190416 
(210) 1085-98 
(732) J.K. Ansell Private Limited, Plot No. G-35 & 36 

MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad, 431136, 
IN; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 190789 
(210) 900-98 
(732) Fuji Denki Kabushiki Kaisha (Fuji Electric Co. 

Ltd.), 1-1, Tanabe-Shinden, Kawasaki-ku, Kawa-
saki-city, Kanagawa, JP; 

(580) 25.4.2018 
 
 

(111) 191507 
(210) 1482-98 
(732) Days Inns Worldwide, Inc., 22 Sylvan Way, Par-

sippany, New Jersey 07054, US; 
(580) 10.5.2018 

 
 

(111) 191885 
(210) 1553-98 
(732) Mastercard International Incorporated, 2000 Pur-

chase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
US; 

(580) 9.5.2018 
 
 

(111) 193717 
(210) 1559-98 
(732) Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 

Bratislava, SK; 
(580) 7.5.2018 

 
 

(111) 194834 
(210) 1485-98 
(732) Days Inns Worldwide, Inc., 22 Sylvan Way, Par-

sippany, New Jersey 07054, US; 
(580) 10.5.2018 

 
 

(111) 195990 
(210) 3051-99 
(732) DEL a.s., Biskupský dvůr 1146/7, Nové Město, 

110 00 Praha 1, CZ; 
(580) 25.4.2018 
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(111) 197960 
(210) 3143-2000 
(732) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Com-

pany, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Dela-
ware 19808, US; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 200357 
(210) 1649-2001 
(732) ViiV Healthcare Company, Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
Delaware 19808, US; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 204590 
(210) 953-2002 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 

Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 
60654, US; 

(580) 17.4.2018 
 
 

(111) 205342 
(210) 954-2002 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 

Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 
60654, US; 

(580) 17.4.2018 
 
 

(111) 205560 
(210) 3601-2002 
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 

Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 
60654, US; 

(580) 17.4.2018 
 
 

(111) 207820 
(210) 2579-2003 
(732) Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
Delaware 19808, US; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 212500 
(210) 1648-2005 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 214070 
(210) 2267-2005 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 214071 
(210) 2268-2005 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 215759 
(210) 6132-2005 
(732) Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
Delaware 19808, US; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 215760 
(210) 6133-2005 
(732) Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
Delaware 19808, US; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 215761 
(210) 6134-2005 
(732) Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
Delaware 19808, US; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 216440 
(210) 1428-2006 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 217024 
(210) 2269-2005 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(111) 217045 
(210) 843-2006 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(111) 221120 
(210) 6251-2007 
(732) Kocaman Atilla, Sigistmac Sokak 21/A3, Osma-

niye-Bakirköy, 34146 Istanbul, TR; 
(580) 9.5.2018 

 
 

(111) 221175 
(210) 5406-2007 
(732) OATH Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, 

US; 
(580) 2.5.2018 

 
 

(111) 221223 
(210) 5847-2007 
(732) BIOGENA CB spol. s r.o., U Pily 702, 370 01 

České Budějovice, CZ; 
(580) 18.4.2018 
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(111) 223180 
(210) 506-2008 
(732) Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, 

811 07 Bratislava, SK; 
(580) 25.4.2018 

 
 

(111) 223181 
(210) 511-2008 
(732) Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, 

811 07 Bratislava, SK; 
(580) 25.4.2018 

 
 

(111) 223318 
(210) 5325-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(580) 9.5.2018 

 
 

(111) 223319 
(210) 5326-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(580) 9.5.2018 

 
 

(111) 223320 
(210) 5328-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(580) 10.5.2018 

 
 

(111) 223321 
(210) 5329-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(580) 10.5.2018 

 
 

(111) 223322 
(210) 5330-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(580) 10.5.2018 

 
 

(111) 223564 
(210) 5212-2008 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 223565 
(210) 5214-2008 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 223566 
(210) 5216-2008 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 223567 
(210) 5217-2008 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 223580 
(210) 5327-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(580) 9.5.2018 

 
 

(111) 223582 
(210) 5334-2008 
(732) J.A.M. FILM 1999, s.r.o., Palárikova 22, 811 04 

Bratislava, SK; 
(580) 10.5.2018 

 
 

(111) 223588 
(210) 5397-2008 
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 

Neckarsulm, DE; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(111) 223593 
(210) 5422-2008 
(732) OMNIA HOLDING, SE, Václavské náměstí 802/56, 

11 000 Praha, CZ; 
(580) 17.5.2018 

 
 

(111) 223694 
(210) 5385-2008 
(732) J.A.M. FILM 1999, s.r.o., Palárikova 22, 811 04 

Bratislava, SK; 
(580) 10.5.2018 

 
 

(111) 223858 
(210) 5323-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(580) 9.5.2018 

 
 

(111) 223859 
(210) 5332-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 

Černá Hora, CZ; 
(580) 10.5.2018 
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(111) 223931 
(210) 879-2008 
(732) EKOLAS, s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 

Jaslovské Bohunice, SK; 
(580) 10.5.2018 

 
 

(111) 224066 
(210) 5215-2008 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 224250 
(210) 1310-2008 
(732) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., 

Ltd., No.555, Qianmo Road, Binjiang District, 
Hangzhou, Zhejiang, CN; 

(580) 17.5.2018 
 
 

(111) 224403 
(210) 5713-2008 
(732) UNIDEKOR.SK s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 16.4.2018 

 
 

(111) 224450 
(210) 5939-2008 
(732) Rotam Limited, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 

Cheung Lee Street, Chai Wan, HK; 
(580) 25.4.2018 

 
 

(111) 225059 
(210) 809-2008 
(732) VERSACO s.r.o., Hlavná 941, 981 01 Hnúšťa, SK; 
(580) 21.5.2018 

 
 

(111) 225250 
(210) 1292-2008 
(732) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-

tain View, CA 94043, US; 
(580) 2.5.2018 

 
 

(111) 225252 
(210) 844-2006 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 225256 
(210) 661-2008 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 225310 
(210) 2182-2008 
(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings 

LLC, 7100 Corporate Drive, Plano, TX 75024, US; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(111) 225351 
(210) 5213-2008 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 225507 
(210) 6272-2008 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8, CZ; 
(580) 25.4.2018 

 
 

(111) 226804 
(210) 1088-2009 
(732) AXASOFT, a. s., Panenská 7, 811 03 Bratislava, 

SK; 
(580) 25.4.2018 

 
 

(111) 232732 
(210) 5056-2012 
(732) Stiefel Laboratories Inc., Corporation Service Com-

pany, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Dela-
ware 19808, US; 

(580) 16.4.2018 
 
 

(111) 234464 
(210) 5716-2012 
(732) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-

tain View, CA 94043, US; 
(580) 26.4.2018 

 
 

(111) 234465 
(210) 5717-2012 
(732) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-

tain View, CA 94043, US; 
(580) 26.4.2018 

 
 

(111) 234466 
(210) 5718-2012 
(732) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-

tain View, CA 94043, US; 
(580) 26.4.2018 

 
 

(111) 234467 
(210) 5719-2012 
(732) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-

tain View, CA 94043, US; 
(580) 26.4.2018 
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(111) 235039 
(210) 471-2011 
(732) AXASOFT, a. s., Panenská 7, 811 03 Bratislava, 

SK; 
(580) 24.4.2018 

 
 

(111) 236086 
(210) 5715-2012 
(732) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-

tain View, CA 94043, US; 
(580) 26.4.2018 

 
 

(111) 236483 
(210) 5204-2013 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 236775 
(210) 5233-2013 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 237918 
(210) 1009-2013 
(732) Icopal Danmark A/S, Lyskær 5, 2730 Herlev, 

DK; 
(580) 25.4.2018 

 
 

(111) 238029 
(210) 1659-2013 
(732) CELLTEX s. r. o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 3.5.2018 

 
 

(111) 238426 
(210) 5356-2013 
(732) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-

tain View, CA 94043, US; 
(580) 2.5.2018 

 
 

(111) 240154 
(210) 5853-2014 
(732) CELLTEX s. r. o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 3.5.2018 

 
 

(111) 241764 
(210) 1772-2015 
(732) AXASOFT, a. s., Panenská 7, 811 03 Bratislava, 

SK; 
(580) 25.4.2018 

 
 
 
 

(111) 242625 
(210) 2584-2015 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 242626 
(210) 2585-2015 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 242800 
(210) 2596-2015 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 242801 
(210) 2597-2015 
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
(580) 23.4.2018 

 
 

(111) 244348 
(210) 1341-2016 
(732) BIELA NOC, o.z., Floriánska 1362/9, 040 01 

Košice, SK; 
(580) 17.4.2018 

 
 

(111) 245570 
(210) 150-2017 
(732) SKY PARK s. r. o., Digital Park II, Einsteino- 

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
(580) 30.4.2018 

 
 

(111) 245571 
(210) 151-2017 
(732) SKY PARK s. r. o., Digital Park II, Einsteino- 

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
(580) 30.4.2018 

 
 

(111) 245657 
(210) 1605-2016 
(732) AXASOFT, a. s., Panenská 7, 811 03 Bratislava, 

SK; 
(580) 25.4.2018 

 
 

(111) 246244 
(210) 815-2017 
(732) SKY PARK s. r. o., Digital Park II, Einsteino- 

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
(580) 30.4.2018 
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Licenčné zmluvy registrované 
 
 

(111) 191951 
(210) 2568-98 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) Salutem Pharma s.r.o., Nádražní 1088, Frýdek, 

738 01 Frýdek - Místek, CZ; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2017 
(580) 26.4.2018 

 
 

(111) 193478 
(210) 149-99 
(732) Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 

010 26 Žilina, SK; 
(791) Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity  

v Žiline, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 22.12.2017 
(580) 19.4.2018 

 
 
 

(111) 193479 
(210) 150-99 
(732) Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 

010 26 Žilina, SK; 
(791) Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity  

v Žiline, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 22.12.2017 
(580) 19.4.2018 

 
 

(111) 218725 
(210) 2181-2006 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) Salutem Pharma s.r.o., Nádražní 1088, Frýdek, 

738 01 Frýdek - Místek, CZ; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2017 
(580) 27.4.2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
 
 

(111) 181869 
(210) 2084-95 
(732) The Glenallachie Distillers Co Limited, Glenal-

lachie Distillery, Glenallachie, Aberlour, Banff-
shire, AB38 9LR, GB; 

(791) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew Road, 
Paisley PA3 4DY, GB; 

(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 2.10.2017 
(580) 2.5.2018 

 
 

(111) 191951 
(210) 2568-98 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 26.4.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(111) 193478 
(210) 149-99 
(732) Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 

010 26 Žilina, SK; 
(791) Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity  

v Žiline, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 15.1.2016 
(580) 19.4.2018 

 
 

(111) 193479 
(210) 150-99 
(732) Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 

010 26 Žilina, SK; 
(791) Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity  

v Žiline, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 15.1.2016 
(580) 19.4.2018 
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(111) 214799 
(210) 1362-2005 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 

 
 

(111) 214803 
(210) 1366-2005 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 

 
 

(111) 215612 
(210) 2002-2005 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 

 
 

(111) 218478 
(210) 2116-2005 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 

 
 

(111) 218725 
(210) 2181-2006 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 

 
 

(111) 219710 
(210) 105-2007 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
 
 

(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 

 
 

(111) 222092 
(210) 2074-2007 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 

 
 

(111) 222103 
(210) 2142-2007 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 

 
 

(111) 224307 
(210) 1536-2008 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 

 
 

(111) 224308 
(210) 1537-2008 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 

 
 

(111) 224309 
(210) 1539-2008 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 
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(111) 225084 
(210) 1548-2008 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon, 5, ´Agios An-

tonios 1015, Lefkosia, CY; 
(791) W A L M A R K, spol. s r.o., Na stanicu 22, 010 09 

Žilina, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 20.3.2015 
(580) 27.4.2018 

 
 

(111) 226520 
(210) 434-2009 
(732) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

Bratislava, SK; 
(791) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 17.12.2014 
(580) 24.4.2018 

 
 

(111) 226521 
(210) 435-2009 
(732) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

Bratislava, SK; 
(791) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 17.12.2014 
(580) 24.4.2018 

 
 

(111) 226522 
(210) 437-2009 
(732) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

Bratislava, SK; 
(791) Gold-Plus Company, s.r.o., Bohrova 1, 851 01 

Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 17.12.2014 
(580) 24.4.2018 

 
 

 
 
 
 

 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 
 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Zvolenská mliekareň s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 28.2.2018 
(580) 4.5.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 
 
 

(111) 191044 
(210) 3216-97 
(732) TATRAVAGÓNKA, a. s., Štefánikova 887/553, 

058 01 Poprad, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 

Bratislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 23.4.2018 
(580) 24.6.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 191044 
(210) 3216-97 
(732) TATRAVAGÓNKA, a. s., Štefánikova 887/553, 

058 01 Poprad, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Poštová banka, a. s., Gorkého 3, 814 99 Bratisla-

va, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 23.4.2018 
(580) 24.6.2004 
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(111) 191044 
(210) 3216-97 
(732) TATRAVAGÓNKA, a. s., Štefánikova 887/553, 

058 01 Poprad, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 UniBanka, a. s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava, 

SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 23.4.2018 
(580) 24.6.2004 

 
 

(111) 191044 
(210) 3216-97 
(732) TATRAVAGÓNKA, a. s., Štefánikova 887/553, 

058 01 Poprad, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 23.4.2018 
(580) 24.6.2004 

 
 

(111) 209188 
(210) 3597-2003 
(732) SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Silicon Valley Bank, Alphabeta 14- 18 Finsbury 

Square, London, EC2A 1 BR, GB; 
 Dátum zániku záložného práva: 30.11.2017 
(580) 5.10.2017 

 
 

(111) 209189 
(210) 3598-2003 
(732) SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Silicon Valley Bank, Alphabeta 14- 18 Finsbury 

Square, London, EC2A 1 BR, GB; 
 Dátum zániku záložného práva: 30.11.2017 
(580) 5.10.2017 

 
 

(111) 209190 
(210) 3600-2003 
(732) SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Silicon Valley Bank, Alphabeta 14- 18 Finsbury 

Square, London, EC2A 1 BR, GB; 
 Dátum zániku záložného práva: 30.11.2017 
(580) 5.10.2017 

 
 

(111) 209191 
(210) 3601-2003 
(732) SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Silicon Valley Bank, Alphabeta 14- 18 Finsbury 

Square, London, EC2A 1 BR, GB; 
 Dátum zániku záložného práva: 30.11.2017 
(580) 5.10.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 1647-2017 
(220) 27.6.2017 
(800) 1 402 163, 19.12.2017 

 
 

(210) 1755-2017 
(220) 12.7.2017 
(800) 1 400 434, 11.1.2018 

 
 

(210) 1832-2017 
(220) 21.7.2017 
(800) 1 400 509, 18.1.2018 

 
 

(210) 1906-2017 
(220) 31.7.2017 
(800) 1 398 375, 26.1.2018 

 
 

(210) 2804-2017 
(220) 24.11.2017 
(800) 1 402 175, 13.12.2017 

 
 

(111) 179317 
(210) 1383-97 
(220) 21.5.1997 
(800) 1 397 348, 15.12.2017 

 
 

(111) 234833 
(210) 1073-2012 
(220) 2.7.2012 
(800) 1 400 149, 31.10.2017 

 
 

(111) 245297 
(210) 2257-2016 
(220) 17.10.2016 
(800) 1 397 346, 21.12.2017 

 
 

(111) 245702 
(210) 5481-2016 
(220) 1.12.2016 
(800) 1 401 959, 25.10.2017 

 
 

(111) 245703 
(210) 5482-2016 
(220) 1.12.2016 
(800) 1 398 604, 25.10.2017 

 
 

(111) 245704 
(210) 5483-2016 
(220) 1.12.2016 
(800) 1 397 845, 25.10.2017 
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
5066-2015 
1607-2016 

  921-2017 
1164-2017 

2007-2017 
2132-2017 

2135-2017 

 
 
 
 

Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
  93636 25.07.2017 
  96481 16.07.2017 
  97307 22.07.2017 
108962 13.07.2017 
119663 11.07.2017 
157448 17.07.2017 
157466 17.07.2017 
157467 17.07.2017 
157658 29.07.2017 
157659 29.07.2017 
157660 17.07.2017 
157668 17.07.2017 
157669 17.07.2017 
157955 04.07.2017 
157985 20.07.2017 
163542 28.07.2017 
163669 07.07.2017 
166849 06.07.2017 
166855 30.07.2017 
166856 30.07.2017 
166898 30.07.2017 
166951 09.07.2017 
167050 07.07.2017 
167161 03.07.2017 
179884 02.07.2017 
179887 15.07.2017 
179921 17.07.2017 
179922 17.07.2017 
179930 28.07.2017 
180026 25.07.2017 
187544 07.07.2017 
187551 09.07.2017 
187553 09.07.2017 
187557 14.07.2017 
187558 14.07.2017 
187559 14.07.2017 
187560 14.07.2017 
187573 16.07.2017 
187575 16.07.2017 
187635 24.11.2015 
187920 03.07.2017 
187931 09.07.2017 
187941 22.07.2017 
187952 23.07.2017 
187962 25.07.2017 
187963 25.07.2017 
188352 01.07.2017 
188376 18.07.2017 
188386 21.07.2017 
188392 28.07.2017 
188400 31.07.2017 

188839 01.07.2017 
188845 03.07.2017 
188851 09.07.2017 
188852 10.07.2017 
188853 10.07.2017 
188856 11.07.2017 
188859 11.07.2017 
188861 11.07.2017 
188862 11.07.2017 
188863 11.07.2017 
188866 14.07.2017 
188867 14.07.2017 
188876 15.07.2017 
189360 03.07.2017 
189362 03.07.2017 
189363 03.07.2017 
189366 03.07.2017 
189367 03.07.2017 
189371 18.07.2017 
189372 18.07.2017 
189373 18.07.2017 
189374 18.07.2017 
189376 30.07.2017 
189701 07.07.2017 
189703 10.07.2017 
189704 10.07.2017 
189705 11.07.2017 
189713 30.07.2017 
189714 31.07.2017 
190132 16.07.2017 
190133 18.07.2017 
190134 18.07.2017 
190679 07.07.2017 
190680 07.07.2017 
190683 11.07.2017 
190686 21.07.2017 
191040 28.07.2017 
191393 28.07.2017 
191394 28.07.2017 
191396 28.07.2017 
191790 15.07.2017 
191792 17.07.2017 
191793 18.07.2017 
193702 11.07.2017 
194373 25.07.2017 
208976 03.07.2017 
209958 04.04.2017 
212066 27.09.2017 
218475 18.10.2016 
219482 31.01.2017 
219925 16.07.2017 

219926 16.07.2017 
220138 16.07.2017 
220419 03.07.2017 
220546 12.07.2017 
220547 12.07.2017 
220550 16.07.2017 
220613 02.07.2017 
220616 04.07.2017 
220618 09.07.2017 
220619 09.07.2017 
220620 09.07.2017 
220621 09.07.2017 
220622 09.07.2017 
220623 09.07.2017 
220624 12.07.2017 
220626 25.07.2017 
220718 04.07.2017 
220719 09.07.2017 
220720 09.07.2017 
220721 09.07.2017 
220722 11.07.2017 
220724 18.07.2017 
220725 18.07.2017 
220726 18.07.2017 
220727 20.07.2017 
220728 20.07.2017 
220730 23.07.2017 
220731 23.07.2017 
220733 24.07.2017 
220735 24.07.2017 
220736 24.07.2017 
220769 20.07.2017 
220854 06.07.2017 
220856 13.07.2017 
220857 13.07.2017 
220858 16.07.2017 
220859 19.07.2017 
220861 20.07.2017 
220862 20.07.2017 
220863 20.07.2017 
220864 23.07.2017 
220866 23.07.2017 
220867 23.07.2017 
220868 23.07.2017 
220869 23.07.2017 
220870 23.07.2017 
220871 23.07.2017 
220872 23.07.2017 
220873 23.07.2017 
220874 23.07.2017 
220875 23.07.2017 

220876 23.07.2017 
220877 23.07.2017 
220878 23.07.2017 
220879 23.07.2017 
220880 23.07.2017 
220881 23.07.2017 
220882 23.07.2017 
220883 23.07.2017 
220886 26.07.2017 
220887 26.07.2017 
220889 27.07.2017 
220934 10.07.2017 
220935 10.07.2017 
220936 11.07.2017 
220937 11.07.2017 
220939 16.07.2017 
220940 20.07.2017 
220993 02.07.2017 
221045 12.07.2017 
221048 23.07.2017 
221049 23.07.2017 
221053 27.07.2017 
221054 31.07.2017 
221055 31.07.2017 
221056 31.07.2017 
221059 31.07.2017 
221060 31.07.2017 
221061 31.07.2017 
221062 31.07.2017 
221063 31.07.2017 
221064 31.07.2017 
221065 31.07.2017 
221066 31.07.2017 
221067 31.07.2017 
221068 31.07.2017 
221069 31.07.2017 
221070 31.07.2017 
221071 31.07.2017 
221072 31.07.2017 
221073 31.07.2017 
221074 31.07.2017 
221075 31.07.2017 
221076 31.07.2017 
221077 31.07.2017 
221078 31.07.2017 
221079 31.07.2017 
221080 31.07.2017 
221081 31.07.2017 
221082 31.07.2017 
221083 31.07.2017 
221084 31.07.2017 
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(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
221085 31.07.2017 
221199 04.07.2017 
221201 13.07.2017 
221202 13.07.2017 
221203 13.07.2017 
221204 13.07.2017 
221205 13.07.2017 
221206 13.07.2017 
221208 16.07.2017 
221217 18.07.2017 
221218 18.07.2017 
221223 24.07.2017 
221225 27.07.2017 
221226 27.07.2017 
221227 27.07.2017 
221229 27.07.2017 
221245 30.07.2017 
221246 31.07.2017 
221248 31.07.2017 
221361 09.07.2017 
221362 09.07.2017 
221365 11.07.2017 

221366 11.07.2017 
221368 13.07.2017 
221370 16.07.2017 
221373 17.07.2017 
221374 17.07.2017 
221375 18.07.2017 
221376 18.07.2017 
221377 18.07.2017 
221378 18.07.2017 
221379 18.07.2017 
221380 19.07.2017 
221382 19.07.2017 
221383 20.07.2017 
221385 23.07.2017 
221394 24.07.2017 
221395 24.07.2017 
221396 24.07.2017 
221397 24.07.2017 
221398 24.07.2017 
221400 25.07.2017 
221401 24.07.2017 
221402 25.07.2017 

221406 27.07.2017 
221407 30.07.2017 
221534 04.07.2017 
221535 06.07.2017 
221536 09.07.2017 
221539 17.07.2017 
221540 17.07.2017 
221541 18.07.2017 
221542 18.07.2017 
221545 18.07.2017 
221549 31.07.2017 
221550 31.07.2017 
221551 31.07.2017 
221622 09.07.2017 
221623 09.07.2017 
221684 24.09.2017 
221685 24.09.2017 
221739 04.07.2017 
221769 06.07.2017 
221770 06.07.2017 
221772 06.07.2017 
221773 10.07.2017 

221778 27.07.2017 
221872 09.07.2017 
222042 23.07.2017 
222043 23.07.2017 
222044 23.07.2017 
222454 09.07.2017 
222455 09.07.2017 
222459 19.07.2017 
222461 11.09.2017 
222587 19.07.2017 
222588 19.07.2017 
222942 10.07.2017 
223404 24.07.2017 
223504 24.07.2017 
223754 24.07.2017 
224753 04.07.2017 
225246 20.07.2017 
228808 27.07.2017 
231324 02.07.2017 
238475 10.05.2018 

 
 
 
 
 

 Ochranné známky vyhlásené za neplatné 
 
 

(111) 229850 
(210) 5542-2010 
(220) 23.7.2010 
(580) 21.5.2018 

 
 

(111) 233118 
(210) 5744-2011 
(220) 7.11.2011 
(580) 21.5.2018 

 
 

 
 
 
 

Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 223931 
(210) 879-2008 

 9 (511) 1, 5, 8, 9, 36, 44 
(511) 1 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhrad-

níctvo a lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, 
insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; 
priemyselné chemikálie. 
5 - Chemicko-farmaceutické prípravky; chemic-
ké prípravky na farmaceutické účely; chemické 
prípravky na zverolekárske účely; dentifikačné 
prípravky; farmaceutické prípravky; fungicídy; 
herbicídy; insekticídy; jedy; lepiace prípravky na 
chytanie múch (mucholapky); oleje proti ova-
dom; prípravky proti parazitom; pesticídy; che-
mické prípravky na ošetrovanie plesní; otrava na 
potkany; preháňadlá; protiparazitické prípravky; 
prípravky na ničenie lariev a parazitov; prípravky 
na ničenie myší, potkanov a iných rastlinných  
a živočíšnych škodcov; uspávacie prípravky; vi-
tamínové prípravky; zverolekárske prípravky. 

8 - Ručné rozprašovače insekticídov; lovecké no-
že; nožnice; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie 
(ručné náradie); sekáče, sekačky, rezačky. 
9 - Elektrické hlásiče; elektrické zariadenia na 
vábenie a ničenie hmyzu a hlodavcov; počítače; 
počítačový softvér. 
36 - Daňové odhady (služby); finančné analýzy; 
finančné informácie; finančné poradenstvo; pre-
nájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; 
prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností. 
44 - Chov zvierat; liečenie stromov; ničenie bu-
riny; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, zá-
hradníctve a lesníctve); prenájom poľnohospo-
dárskych nástrojov a zariadení; rastlinné škôlky; 
služby záhradných architektov; vzdušné a pozem-
né rozptyľovanie hnojív a iných poľnohospodár-
skych chemických látok; záhradkárske služby; zá-
hradníctvo; údržba trávnikov. 

(580) 10.5.2018 
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Opravy adries 
 
 

(111) 216060 
(210) 855-2005 
(732) Maxell Holdings, Ltd., 1 Koizumi, Oyamazaki, 

Oyamazaki-Cho, Otokuni-Gun, Kyoto, JP; 
 Vestník č. 4/2018 - str. 320 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
 
 

(111) 103781 
(210) 8542 

(540) KORYLAN 
 Vestník č. 5/2001 - str. 219 
 Vestník č. 2/2010 - str. 196 
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