
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

OCHRANNÉ ZNÁMKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (ochranné známky) 127 

 
 

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 znám-

ky Spoločenstva, premenou ktorej vznikla prihláš-
ka národnej ochrannej známky 

(646) Číslo a dátum podania ochrannej známky Spolo-
čenstva, premenou ktorej vznikla prihláška národ-
nej 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 
každý rok a vstupuje do platnosti vždy 1. januára príslušného roka. Prihlášky podané v roku 2014 sa zatrieďujú podľa verzie 10. vydania 
triedenia, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2014 s označením NCL (10-2014). 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
1033-2008 
5047-2011 
  823-2013 
1791-2013 
1844-2013 
1867-2013 
2015-2013 
2099-2013 
2169-2013 
2238-2013 
2279-2013 
2375-2013 
2458-2013 
2459-2013 
2460-2013 
2461-2013 
2471-2013 
2472-2013 
2483-2013 
5369-2013 
5462-2013 
5480-2013 
5635-2013 
5643-2013 
5644-2013 
5692-2013 
5693-2013 
5694-2013 
5695-2013 
5696-2013 
5712-2013 
5713-2013 
5714-2013 
5715-2013 
      2-2014 
    90-2014 
    97-2014 
  147-2014 
  163-2014 
  206-2014 
  207-2014 
  208-2014 
  209-2014 
  210-2014 
  211-2014 
  258-2014 
  264-2014 
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  317-2014 
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  444-2014 
  445-2014 
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475-2014 
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513-2014 
514-2014 
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516-2014 
525-2014 
548-2014 
551-2014 
552-2014 
553-2014 
559-2014 
560-2014 
562-2014 
602-2014 
604-2014 
605-2014 
628-2014 
638-2014 
664-2014 
670-2014 
679-2014 
680-2014 
681-2014 
690-2014 
701-2014 
714-2014 
721-2014 
722-2014 
723-2014 
724-2014 
726-2014 
765-2014 
766-2014 
773-2014 
776-2014 
778-2014 
779-2014 
780-2014 
782-2014 
796-2014 
798-2014 
804-2014 
805-2014 
809-2014 
826-2014 
827-2014 
828-2014 
841-2014 
853-2014 
861-2014 
862-2014 
863-2014 
864-2014 
865-2014 
866-2014 
869-2014 

  889-2014 
  890-2014 
  891-2014 
  892-2014 
  896-2014 
  898-2014 
  899-2014 
  900-2014 
  921-2014 
  922-2014 
  932-2014 
  943-2014 
  951-2014 
  959-2014 
  964-2014 
  965-2014 
  966-2014 
  968-2014 
  970-2014 
  971-2014 
  972-2014 
  973-2014 
  974-2014 
  975-2014 
  976-2014 
  988-2014 
1001-2014 
1008-2014 
1014-2014 
1032-2014 
1036-2014 
1045-2014 
1046-2014 
1052-2014 
1061-2014 
1063-2014 
1066-2014 
1069-2014 
1071-2014 
1072-2014 
1073-2014 
1092-2014 
1127-2014 
1130-2014 
1152-2014 
1153-2014 
1163-2014 
1171-2014 
1172-2014 
1173-2014 
1175-2014 
1177-2014 
1178-2014 
1179-2014 
1266-2014 
1267-2014 
5017-2014 
5084-2014 

5085-2014 
5179-2014 
5191-2014 
5192-2014 
5196-2014 
5201-2014 
5203-2014 
5217-2014 
5218-2014 
5219-2014 
5258-2014 
5259-2014 
5260-2014 
5262-2014 
5263-2014 
5265-2014 
5266-2014 
5267-2014 
5268-2014 
5270-2014 
5297-2014 
5314-2014 
5324-2014 
5325-2014 
5330-2014 
5337-2014 
5338-2014 
5358-2014 
5373-2014 
5374-2014 
5378-2014 
5379-2014 
5380-2014 
5386-2014 
5399-2014 
5400-2014 
5411-2014 
5412-2014 
5413-2014 
5441-2014 
5447-2014 
5448-2014 
5481-2014 
5482-2014 
5491-2014 
5492-2014 
5493-2014 
5497-2014 
5498-2014 
5499-2014 
5500-2014 
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(210) 1033-2008 
(220) 27.5.2008 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Cukrovinky; cukríky; kandis ako potrava; 

čokoládové cukrovinky; čokolády; napolitánky; 
čokoládové tyčinky; koláče; sušienky. 

(540) 

  
 

(731) Jutrzenka Colian Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 1, 62-860 
Opatówek, PL; 

(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5047-2011 
(220) 26.1.2011 

 9 (511) 37 
(511) 37 - Opravy úžitkových a športových štvorkoliek, 

servisné stanice pre úžitkové a športové štvor-
kolky. 

(540) GLADIATOR 
(731) Fabián Petr, Podjavorinské 1607/18, 149 00 Pra-

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

SK; 
 
 

(210) 823-2013 
(220) 10.5.2013 

 10 (511) 19, 35, 40, 42 
(511) 19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové ne-

ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bi-
túmen; nekovové prenosné stavby; nekovové pom-
níky; alabaster; dlažby s výnimkou kovových; 
dlaždice s výnimkou kovových; dlaždice, obkla-
dačky stavebné (nekovové); dlaždicová podlaha  
s výnimkou kovovej; výrobky z kameňa a mra-
moru patriace do tejto triedy; granit; kameň; ná-
hrobné kamene; kamenárske výrobky; kameniny 
pre stavebníctvo; kremeň; mramor; nekovové ná-
hrobné dosky; nekovové náhrobné tabule; obkla-
dový materiál na budovy s výnimkou kovového; 
obklady stien a priečok s výnimkou kovových; 
obloženia s výnimkou kovového (stavebné kon-
štrukcie); pamätné tabule s výnimkou kovových; 
pomníky s výnimkou kovových; schodiská s vý-
nimkou kovových; sochy a sošky z kameňa, be-
tónu a mramoru; stavebný kameň; stavebný ma-
teriál s výnimkou kovového; umelecké diela z ka-
meňa, betónu a mramoru. 
35 - Obchodný manažment, obchodná správa; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce; admi-
nistratívne riadenie obchodného podniku; analý-
zy nákladov; fakturačné služby; hospodárske 
alebo ekonomické predpovede; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; inzertné služby; kopí-
rovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; re-
klama; on-line propagácia a reklama; marketin-
gové štúdie; prieskum verejnej mienky; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; 
obchodné odhady; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov, vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; poradenské služby v oblasti obchodného  
 

alebo podnikateľského riadenia; poskytovanie po-
moci pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; odborné obchodné poradenstvo 
týkajúce sa najmä úpravy materiálov ako je ka-
meň a mramor; obchodný manažment a podniko-
vé poradenstvo; organizovanie komerčných alebo 
reklamných veľtrhov; organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav; personálne poraden-
stvo; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); roz-
širovanie vzoriek tovarov; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné pod-
niky); inzercia prostredníctvom všetkých druhov 
médií; maloobchodné služby s kameňom a mra-
morom; maloobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triede 19 tohto zoznamu, s kameňom  
a mramorom, a to aj prostredníctvom internetu; 
obchodné poradenstvo v oblasti služieb uvede-
ných v triedach 35, 40 a 42 tohto zoznamu; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
dach 35, 40 a 42 tohto zoznamu; poradenstvo  
a konzultácie v oblasti služieb uvedených v tejto 
triede poskytované prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu; sprostredkovanie po-
radenstva a konzultácií v oblasti služieb uvede-
ných v tejto triede prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu; poradenské a konzul-
tačné služby patriace do tejto triedy. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov; spracovanie 
a úprava kameňa a mramoru; informácie o úpra-
ve a spracovaní materiálov; montovanie na ob-
jednávku (pre tretie osoby); rytie, gravírovanie. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; priemyselné dizaj-
nérstvo; grafické dizajnérstvo; navrhovanie oba-
lov (obalové dizajnérstvo); výzdoba interiérov; 
interiérové dizajnérstvo. 

(540) MARBLE FUSIONS 
(731) Marble Fusions s.r.o., Podkolibská 2170/10, 831 01 

Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1791-2013 
(220) 30.9.2013 

 10 (511) 16, 24, 25, 32, 35, 41 
(511) 16 - Papierové servítky; papierové kalendáre; pa-

pierové podložky pod pivové poháre; letáky; vý-
robky z papiera, lepenky a z plastov patriace do 
tejto triedy: bloky s účtenkami, kruhové a ozdob-
né podložky pod poháre, ceruzky, vývesné tabule 
(papierové alebo kartónové), potlačené papierové 
štítky určené na zavesenie na tovar, pohľadnice, 
jedálne lístky, plagáty. 
24 - Tkaniny a textilné výrobky. 
25 - Odevy; obuv; klobučnícky tovar, a to čiapky, 
šatky a šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze 
piva. 
35 - Propagačná činnosť; reklama; organizovanie 
súťaží na reklamné účely. 
41 - Organizovanie zábavnej činnosti; vzdeláva-
nie a výchova; zábava; organizovanie športových 
a kultúrnych aktivít. 
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(540) STAROPRAMEN JEDNO 
 NÁS SPÁJA 
(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

150 00 Praha, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1844-2013 
(220) 4.10.2013 

 10 (511) 18, 24, 25, 26 
(511) 18 - Koža, imitácie kože, výrobky z týchto mate-

riálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ako 
sú batohy, dáždniky, kabelky, kľúčenky, nákupné 
tašky, opasky, peňaženky, cestovná batožina, plá-
žové tašky; kožušiny a imitácie kožušín. 
24 - Tkaniny napodobňujúce kožu a kožušiny  
a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných 
triedach. 
25 - Odevy a časti odevov; kožušinové a kožené 
odevy a časti kožených a kožušinových odevov; 
odevy a časti odevov z imitácie koží a kožušín; 
obuv; bielizeň; spodná bielizeň. 
26 - Kožená galantéria a galantéria z imitácie ko-
že; galantéria z kožušín a galantéria z imitácie 
kožušín. 

(540) KARA 
(731) KARA Trutnov, a. s., Bohuslavická 84, 541 03 

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

 
 

(210) 1867-2013 
(220) 8.10.2013 

 10 (511) 37 
(511) 37 - Izolovanie stavieb; stavebníctvo (stavebná 

činnosť); stavebné informácie; stavebné poraden-
stvo; stavebný dozor; prenájom stavebných stro-
jov a zariadení; tesárske služby; utesňovanie bu-
dov; inštalácia a opravy výťahov. 

(540) 

  
 

(731) balkonsystem s.r.o., Liptovská 7478/1C, 911 08 
Trenčín, SK; 

 
 

(210) 2015-2013 
(220) 25.10.2013 

 10 (511) 10, 20, 35 
(511) 10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverole-

kárske prístroje a nástroje; umelé končatiny; umelé 
oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; mate-
riály na zašívanie rán; matrace na sedenie a na 
gauč, vrátane vankúšov, podušiek, matracov a vr-
chných matracov so stredovými penovými vrst-
vami na zníženie tlaku a prevod tepla pre nemoc-
ničný a opatrovateľský sektor. 
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; výrobky 
(ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach) z dreva, 
korku, trstiny, prútia, kosti, rohoviny, slonoviny, 
veľrybích kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, 
morskej peny a náhradiek týchto materiálov ale-
bo z plastických hmôt; matrace na sedenie na  
 

gauč, vrátane vankúšov, podušiek, matracov a vr-
chných matracov so stredovými penovými vrs-
tvami na zníženie tlaku a prevod tepla (nie na le-
kárske účely). 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s mat-
racmi na sedenie a na gauč, vrátane vankúšov, 
podušiek, matracov a vrchných matracov so stre-
dovými penovými vrstvami na zníženie tlaku  
a prevod tepla, ako aj s matracmi na sedenie a na 
gauč, vrátane vankúšov, podušiek, matracov a vr-
chných matracov so stredovými penovými vrs-
tvami na zníženie tlaku a prevod tepla pre ne-
mocničný a opatrovateľský sektor. 

(540) 

  
 

(731) Artline corporation s.r.o., Na Vysočině 829, 104 00 
Praha - Uhříněves, CZ; 

 
 

(210) 2099-2013 
(220) 7.11.2013 

 10 (511) 11, 19, 20, 35 
(511) 11 - Vykurovacia technika; plynové sporáky a boj-

lery; vodárenské zariadenia; odsávače pár; svie-
tidlá; acetylénové horáky; bidety; bojlery, ohrie-
vače vody; chladiace prístroje a zariadenia; fon-
tány; klimatizačné prístroje; klimatizačné zaria-
denia; komínové dúchadlo, ventilátor; komínové 
rúry, dymovody; kúpeľové vane; kúpeľňové ar-
matúry; lustre; odparovače; ohrievadlá; pisoáre; 
filtre na vodu; plynové bojlery; plynové horáky; 
ponorné ohrievače; potrubné kohútiky a kohúty; 
prístroje na chladenie vzduchu; radiátorové uzá-
very; elektrické radiátory; radiátory ústredného 
kúrenia; saunovacie zariadenia; soláriá ako prí-
stroje; solárne kolektory; splachovače, splacho-
vacie zariadenia; teplovodné vykurovacie zaria-
denia; tlakové zásobníky vody; toaletné (zácho-
dové) misy; sušiče na ruky pre umyvárne; umý-
vadlá; kúpacie vane; vaňové príslušenstvo (arma-
túry); vaňové zariadenie; vetracie zariadenia; vy-
kurovacie telesá; zariadenia na dezinfikovanie; 
zariadenia na sušenie; zariadenia na zmäkčovanie 
vody; záchody; žiarivky; žiariče; žiarovky. 
19 - Nekovové stavebné materiály; asfaltové (bi-
túmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy; 
asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníc-
tvo; asfaltové dlažby; bazény (nekovové kon-
štrukcie); betón (dielce); prefabrikáty z bitúmenu, 
asfaltu a živice; bridlica (strešná krytina); bridli-
ce; dlažba (osvetľovacia); dlažba (svetelná); dlaž-
by s výnimkou kovových; dlaždice; obkladačky 
stavebné (nekovové); dlaždicová podlaha s vý-
nimkou kovovej; dlaždicové podlahy s výnimkou 
kovových; dlážka (parketová); dlážky s výnim-
kou kovových; drevené dlážky; drevené dyhy; 
drevené podlahové dosky; drevené stenové oblo-
ženia ; drevo (polotovar); drevo (spracované); dve-
re s výnimkou kovových; dverové prahy s výnim-
kou kovových; dverové rámy s výnimkou kovo-
vých; granit; granuly na značkovanie ciest (skle-
nené); kameň; kameň (žiaruvzdorný); kamenárske 
výrobky; kameninové rúry; kameniny pre staveb-
níctvo; klapky, ventily drenážnych rúrok (s vý-
nimkou kovových a plastových); nekovové ko- 
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míny; dymovody s výnimkou kovových; kon-
štrukcie (stavebné) s výnimkou kovových; kon-
štrukcie s výnimkou kovových; konštrukčné ma-
teriály s výnimkou kovových; korok (lisovaný); 
krištáľ; mozaiky (stavebníctvo); mramor; mriež-
ky s výnimkou kovových; nárožia (strešné); ná-
rožia striech; nekovové schodiskové stupne (časti 
schodísk); nekovové obkladačky; dlaždice sta-
vebné (nekovové); obkladový materiál na budo-
vy s výnimkou kovového; obklady (nekovové – 
stavebné konštrukcie); obklady (nekovové - sta-
vebné konštrukcie); obklady stien a priečok s vý-
nimkou kovových; obloženia s výnimkou kovo-
vého (stavebné, konštrukcie); obloženie (dreve-
né); obloženie (lamelové) s výnimkou kovového; 
parketová dlážka; parketové výlisky; parkety 
(parketové podlahy) s výnimkou kovových; sklo 
(alabastrové); sklo (izolačné stavebné); sklo (sta-
vebné); spojivá do muriva; stavebné sklo; sta-
vebný kameň; stavebný materiál s výnimkou ko-
vového. 
20 - Nábytok; busty z dreva, vosku, sadry alebo 
plastických hmôt; drevené alebo plastové nádo-
by; drobný nekovový materiál na dvere; dvierka 
na nábytok; háčiky na záclony; interiérové žalú-
zie a rolety lamelové; kolieska na nábytok s vý-
nimkou kovových; zásuvkové kontajnery, bieliz-
níky; kovanie na okná s výnimkou kovového; 
koše s výnimkou kovových; koľajnice na záclony 
a závesy; kreslá; lavice, pulty; masážne stoly; ne-
kovové skrutky; novinové stojany; podstavce na 
kvety; podstavce, kostry, stojany pre počítače; 
príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovového; 
príslušenstvo postelí s výnimkou kovového; prú-
tený tovar, košikársky tovar; pulty; rámy na ob-
razy; servírovacie stolíky; stojany na dáždniky; 
stojany na kabáty; stojany na klobúky; stojany na 
kvety; taburetky; toaletné stolíky; skrinky pre 
umývadlá (nábytok); vešiaky na kľúče; vešiaky 
na odevy; vitríny; zrkadlá. 
35 - Obchodná sprostredkovateľská činnosť s uve-
denými výrobkami; informačné komerčné kance-
lárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; kopírovanie dokumentov pre tretie osoby; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organi-
zovanie výstav na komerčné alebo reklamné úče-
ly; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; predvá-
dzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; 
prieskum trhu; reklamné agentúry; účtovníctvo. 

(540) 

  
 

(731) DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 
921 01 Piešťany, SK; 

(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
 
 

(210) 2169-2013 
(220) 19.11.2013 

 10 (511) 12, 16, 35, 36, 37, 39 
(511) 12 - Autá; automobilové pneumatiky; automobi-

lové podvozky; automobilové reťaze; automobi-
lové strechy; automobily; autopoťahy; autose-
dadlá; batožinové kufre pre motocykle; batoži-
nové nosiče na vozidlá; bezpečnostné sedačky  
 

 pre deti do automobilov; brzdové čeľuste na vo-
zidlá; brzdové diely do vozidiel; brzdové lamely 
do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; brz-
dové obloženia do dopravných prostriedkov; 
brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; čapy na 
pneumatiky; čelné sklá; dopravné prostriedky na 
pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajni-
ciach; duše na kolesá automobilov; dvere na do-
pravné prostriedky; hnacie motory do pozem-
ných vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; 
kamióny; nákladné vozidlá; karosérie doprav-
ných prostriedkov; klaksóny automobilov; kolesá 
automobilov; kolesá vozidiel; motocykle; motory 
motocyklov; motory pozemných vozidiel; náboje 
kolies automobilov; nafukovacie vankúše (och-
ranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); ná-
kladné autá; nárazníky automobilov; nosiče lyží 
na autá; okenné tabule na okná automobilov; 
opierky hlavy na sedadlá automobilov; pneuma-
tikové plášte; pneumatiky; podvozky automobi-
lov; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; 
prevodovky do pozemných vozidiel; snehové re-
ťaze; spätné zrkadlá; športové autá; tienidlá proti 
slnku do automobilov; tlmiace pružiny na vozid-
lá; tlmiče automobilov; torzné tyče vozidiel; uzá-
very palivových nádrží vozidiel; zabezpečovacie 
poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; 
zariadenia do automobilov proti oslneniu. 
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-
žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy; etikety (nie tex-
tilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; 
grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; pa-
pier na balenie darčekov; knihy; lepenkové alebo 
papierové škatule; lepenkové alebo papierové oba-
ly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); 
lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre do-
mácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický to-
var); obaly (papiernický tovar); obrazy; papier-
nický tovar; tlačené periodické a neperiodické 
publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospek-
ty; pútače z papiera alebo z lepenky; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické 
reprodukcie; tlačené reklamné materiály; ume-
lecké litografie; plastové fólie na balenie; papie-
rové alebo plastové vrecká a tašky na balenie. 
35 - Maloobchodná činnosť s automobilmi, s ná-
kladnými autami a s náhradnými dielmi k auto-
mobilom a s autopríslušenstvom; marketingové 
štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
organizovanie audiovizuálnych predstavení na 
komerčné a reklamné účely; organizovanie vý-
stav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; predvádzanie 
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu 
predaja; prenájom reklamných materiálov; rekla-
ma; reklamná a propagačná činnosť; reklamné agen-
túry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie 
obchodu s tovarom; sprostredkovanie služieb 
uvedených v triede 35 tohto zoznamu; televízna 
reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov a reklamných zvukovo-obrazových 
záznamov a reklamných periodických a neperio-
dických publikácií; vydávanie a rozširovanie re- 
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klamných textov; vydávanie reklamných alebo 
náborových textov; zásielkové reklamné služby; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach. 
36 - Inkasovanie nájomného; kancelárie zaobera-
júce sa inkasovaním pohľadávok; oceňovanie  
a odhady nehnuteľností; prenájom bytov; prená-
jom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa 
nehnuteľnosti; sprostredkovateľská činnosť s ne-
hnuteľnosťami; sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triede 36 tohto zoznamu; vedenie nájom-
ných domov. 
37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankova-
nie); autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); 
čalúnnické opravy; čistenie automobilov; infor-
mácie o opravách; inštalácia a opravy klimati-
začných zariadení; inštalácia a opravy poplašných 
systémov proti vlámaniu; klampiarstvo a inštala-
térstvo; lakovanie; glazovanie; leštenie vozidiel; 
mazanie vozidiel; inštalácia a opravy vykurova-
cích zariadení v automobiloch; inštalačné služby; 
údržba a opravy strojov; odrušovanie elektric-
kých prístrojov a zariadení; oprava opotrebova-
ných alebo poškodených motorov; oprava opot-
rebovaných alebo poškodených strojov; oprava 
pneumatík vulkanizáciou; opravy púmp a čerpa-
diel; pieskovanie; prenájom zametacích vozidiel; 
protektorovanie pneumatík; protihrdzová úprava; 
ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; spros-
tredkovanie služieb uvedených v triede 37 tohto 
zoznamu; údržba a opravy motorových vozidiel; 
údržba automobilov; umývanie automobilov; 
umývanie dopravných prostriedkov. 
39 - Autobusová doprava; automobilová prepra-
va; informácie o preprave; nákladná kamiónová 
doprava; prenájom automobilov; prenájom doprav-
ných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom 
miesta na parkovanie; služby v doprave a prepra-
ve patriace do triedy 39; sprostredkovanie dopra-
vy; sprostredkovanie prepravy; sprostredkovanie 
služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu; 
ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov 
pri poruchách. 

(540) 

  
 

(731) LION CAR, s. r. o., Námestie Ľudovíta Štúra 31, 
974 01 Banská Bystrica, SK; 

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

(210) 2238-2013 
(220) 29.11.2013 

 10 (511) 5, 29, 35 
(511) 5 - Vitamínové a multivitamínové prípravky; vý-

živové doplnky stravy na lekárske účely; výťaž-
ky z liečivých bylín a kombinované prípravky vi-
tamínov, minerálov, stopových prvkov a výťaž-
kov z liečivých bylín; sirupy na farmaceutické 
použitie; liečivé nápoje; potrava na farmaceutic-
ké účely; diétne potraviny; medicinálne sirupy; 
vitamínová a minerálna výživa vo forme koncen-
trátov; bielkovinová potrava na lekárske účely; 
biologické prípravky na lekárske účely; bylinko-
vé čaje na lekárske použitie; diétne nápoje upra-
vené na lekárske účely; diétne potraviny uprave- 
 

 né na lekárske účely; enzymatické prípravky na 
lekárske účely; enzýmy na lekárske účely; far-
maceutické prípravky; prísady do krmív na lekár-
ske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivé ča-
je; liečivé rastliny; zverolekárske prípravky; mi-
nerálne vody upravené na lekárske účely; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne a nut-
ričné prípravky na lekárske účely a liečivá; mine-
rálne potravinové doplnky a rastlinné vlákna na 
lekárske účely; proteínové koncentráty ako výži-
vové prídavky k potravinám na lekárske účely; 
potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo 
minerálmi, alebo stopovými prvkami na lekárske 
účely; tabletky na potlačenie hladu a chuti do 
jedla na lekárske účely; lekárske prípravky na zo-
štíhlenie; bakteriálne a bakteriologické prípravky 
na lekárske a zverolekárske účely; biologické 
prípravky na zverolekárske účely; enzymatické 
prípravky a enzýmy na zverolekárske účely; ho-
jivé hubky a náplasti; chemické prípravky na far-
maceutické a lekárske účely; prípravky na niče-
nie hmyzu; herbicídy; fungicídy; proteínové vý-
živové doplnky; kazeínové výživové doplnky. 
29 - Bielkoviny na kulinárske účely; mäso; ryby; 
hydina; zverina; mäsové výťažky; konzervova-
né, mrazené, sušené a tepelne spracované ovocie 
a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné 
zaváraniny; ovocné pretlaky; vajcia; mlieko a mlieč-
ne výrobky; jedlé oleje a tuky; výťažky z rias na 
potravinárske účely; jedlá želatína. 
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť  
s doplnkami stravy, výživovými látkami, lieči-
vami, farmaceutickými prípravkami, nápojmi, vý-
živovými doplnkami, energetickými nápojmi a po-
silňujúcimi prípravkami, s potravinami; zhromaž-
ďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby 
(okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, 
aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať  
a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchod-
ných predajní, veľkoobchodných predajní, pro-
stredníctvom katalógového predaja alebo elek-
tronickými prostriedkami, prostredníctvom we-
bových stránok alebo prostredníctvom telenáku-
pu; reklama a propagácia výživových doplnkov, 
liečiv, zdravej stravy, posilňujúcich prípravkov  
a energetických nápojov; prenájom predajných 
automatov; odborné obchodné alebo podnikateľ-
ské poradenstvo, predovšetkým obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo v oblasti výživových 
doplnkov, v zdravotníctve a farmácii; organizo-
vanie výstav a verejných prezentácií na obchodné 
alebo reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom alebo vývozom; reklama; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie 
a aktualizovanie reklamných alebo náborových 
materiálov a reklamných alebo náborových tex-
tov; poskytovanie informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 

(540) 

  
 

(731) Caliaplus, s.r.o., Československých letcov 53A, 
080 06 Ľubotice, SK; 
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(210) 2279-2013 
(220) 5.12.2013 

 10 (511) 12, 35, 37, 39, 42 
(511) 12 - Vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné do-

pravné prostriedky; obojživelné lietadlá a do-
pravné prostriedky; bicykle; skútre; motocykle; 
mopedy; trojkolky; náhradné súčiastky a príslu-
šenstvo pre všetky uvedené výrobky, diely a prí-
slušenstvá týchto tovarov neobsiahnuté v iných 
triedach; osobné automobily; automobily na elek-
trický pohon; automobily s pohonom na všetky 
štyri kolesá; motory a pohony do pozemných vo-
zidiel; podvozky do pozemných vozidiel a vzduš-
ných dopravných prostriedkov; pneumatiky; duše 
na jazdenie; protišmykové zariadenia pre kolesá 
vozidiel; opravárske náradie na opravu pneuma-
tík; samolepiaca guma na lepenie defektu na op-
ravu duší pneumatík; pneumatiky kolies vozidiel; 
protišmykové reťaze; snehové reťaze; disky na 
kolesá vozidiel; kolesá vozidiel; tlmiče doprav-
ných prostriedkov; tlmiace pružiny na vozidlá; 
opierky na sedadlá automobilov; sedadlá auto-
mobilov; spätné zrkadlá; poplašné zariadenia pro-
ti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariade-
nia proti odcudzeniu vozidiel. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 
obchodná administratíva; kancelárske práce; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby týkajúce sa 
motorových vozidiel a vzdušných dopravných 
prostriedkov, dielov motorových vozidiel a prí-
slušenstva motorových vozidiel a vzdušných do-
pravných prostriedkov; maloobchodné a veľko-
obchodné služby pre zásielkový obchod týkajúce 
sa motorových vozidiel, častí motorových vozi-
diel a príslušenstva motorových vozidiel; služby 
maloobchodu a veľkoobchodu cez internet týka-
júce sa motorových vozidiel, častí motorových 
vozidiel a príslušenstva pre motorové vozidlá; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby pomo-
cou teleshoppingových vysielaní týkajúci sa mo-
torových vozidiel, častí motorových vozidiel  
a príslušenstva motorových vozidiel; sprostred-
kovanie nákupu a predaja vozidiel, pozemných, 
vzdušných alebo vodných dopravných prostried-
kov, obojživelných lietadiel a dopravných pro-
striedkov, bicyklov, skútrov, motocyklov, mope-
dov, trojkoliek, náhradných súčiastok a príslu-
šenstva pre všetky uvedené výrobky, dielov a prí-
slušenstiev týchto tovarov, osobných automobi-
lov, automobilov na elektrický pohon, automobi-
lov s pohonom na všetky štyri kolesá, motorov  
a pohonov do pozemných vozidiel, podvozkov 
do pozemných vozidiel a vzdušných dopravných 
prostriedkov, pneumatík, duší na jazdenie, proti-
šmykových zariadení pre kolesá vozidiel, opra-
várskeho náradia na opravu pneumatík, samole-
piacej gumy na lepenie defektu pre opravu duší 
pneumatík, pneumatík kolies vozidiel, protišmy-
kových reťazí, snehových reťazí, diskov pre ko-
lesá vozidiel, kolies vozidiel, tlmičov doprav-
ných prostriedkov, tlmiacich pružín na vozidlá, 
opierok na sedadlá automobilov, sedadiel auto-
mobilov, spätných zrkadiel, poplašných zariadení 
proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacích za-
riadení proti odcudzeniu vozidiel; sprostredkova-
nie obchodných zmlúv o predaji vozidiel, po-
zemných, vzdušných alebo vodných dopravných 
prostriedkov, obojživelných lietadiel a doprav- 
 

ných prostriedkov, bicyklov, skútrov, motocyk-
lov, mopedov, trojkoliek, náhradných dielov a prí-
slušenstva pre všetky uvedené výrobky, dielov  
a príslušenstiev týchto tovarov, osobných auto-
mobilov, automobilov na elektrický pohon, au-
tomobilov s pohonom na všetky štyri kolesá, mo-
torov a pohonov pre pozemné vozidlá, podvoz-
kov pre pozemné vozidlá a pre vzdušné dopravné 
prostriedky, pneumatík, duší na jazdenie, proti-
šmykových zariadení pre kolesá vozidiel, opra-
várskeho náradia na opravu pneumatík, samole-
piacej gumy na lepenie defektu pre opravu duší 
pneumatík, pneumatík kolies vozidiel, protišmy-
kových reťazí, snehových reťazí, diskov pre ko-
lesá vozidiel, kolies vozidiel, tlmičov doprav-
ných prostriedkov, tlmiacich pružín na vozidlá, 
opierok na sedadlá automobilov, sedadiel auto-
mobilov, spätných zrkadiel, poplašných zariadení 
proti odcudzeniu vozidiel, zabezpečovacích za-
riadení proti odcudzeniu vozidiel; sprostredkova-
nie zmlúv pre tretie subjekty o predaji motoro-
vých vozidiel, častí motorových vozidiel a prí-
slušenstva motorových vozidiel; správa spoloč-
ností a organizačná správa jazdného parku moto-
rových vozidiel pre tretie subjekty; reklama, or-
ganizovanie výstav na reklamné a obchodné úče-
ly; rozširovanie reklamných oznamov; predvá-
dzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom, (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky); zasielanie reklamných materiálov zákazní-
kom; vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; distribúcia reklamných vzoriek; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum. 
37 - Montáž (inštalačné práce), opravy a údržba 
lietadiel a motorových vozidiel a ich súčastí; 
montáž (inštalačné práce), opravy a údržba elek-
trických automobilov a trojkoliek, mopedov, skút-
rov a motocyklov; starostlivosť, čistenie a lako-
vacie práce na automobiloch, motoroch a ich prí-
slušenstve; montáž (inštalačné práce) motorov 
a/alebo elektromotorov a ich častí pre tretie sub-
jekty; úprava karosérie, podvozku a iných čas- 
tí automobilu na žiadosť zákazníka, pokiaľ ide  
o služby zahrnuté v triede 37; lakovanie, glazo-
vanie; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení. 
39 - Doprava, preprava; automobilová a letecká 
doprava; osobná doprava; riadenie/pilotovanie 
lietadiel; informácie o možnostiach prepravy; pre-
nájom dopravných prostriedkov; sprostredkova-
nie prepravy. 
42 - Technický výskum; výskum a vývoj nových 
výrobkov pre zákazníkov; grafické dizajnérstvo. 

(540) AEROMOBIL 
(731) AeroMobil, s.r.o., Búdková 28, 811 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2375-2013 
(220) 17.12.2013 
(310) 507321 
(320) 5.9.2013 
(330) CZ 

 10 (511) 3, 5, 16, 18, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 
41, 42, 43, 45 
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(511) 3 - Vlasové vody; prípravky na čistenie zubov; 

mydlá; kozmetické prípravky; voňavkárske prí-
pravky zaradené v tejto triede; balenia kozmetic-
kých a voňavkárskych výrobkov ako darčekové, 
spomienkové a reklamné predmety. 
5 - Liečivá ; farmaceutické prípravky humánne aj 
veterinárne; homeopatické a vitamínové príprav-
ky; liečivé výrobky s obsahom bylín; liečivé ča-
je; dietetické prípravky na liečebné účely; potra-
vinové doplnky na liečebné účely patriace do tej-
to triedy vrátane doplnkov potravy slúžiacich na 
posilnenie imunity organizmu a zlepšenie fyzic-
kého zdravia; potravinové doplnky obsahujúce 
látky živočíšneho pôvodu; potravinové doplnky 
obsahujúce látky rastlinného pôvodu; balenia 
homeopatických, vitamínových prípravkov, po-
travinových doplnkov a liečivých čajov ako dar-
čekové, spomienkové a reklamné predmety. 
16 - Papier; lepenka; umelecké diela a figúrky  
z papiera; papierové filtračné materiály; predme-
ty z kartónu; časopisy; tlačoviny; periodiká; kni-
hy; knihárske výrobky; fotografie; pohľadnice; 
papiernický tovar; pivné tácky; lepidlá na kance-
lárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre 
umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske po-
treby učebné a školské potreby a pomôcky; tla-
čiarenské typy, štočky; obalové materiály z pa-
piera a z plastických hmôt patriace do tejto trie-
dy; všetky uvedené tovary v triede 16 tohto zoz-
namu aj ako umelecké, darčekové, spomienkové 
a reklamné predmety. 
18 - Koža; imitácia kože; kože zo zvierat; kožená 
galantéria; brašnárske výrobky; kabelky; tašky; 
batohy; kožené puzdrá na vizitky a kľúče; obaly 
z kože; kufre a batožina, ako nákupné tašky, ces-
tovné tašky, školské aktovky, školské batohy; 
doplnky z kože a ich imitácií, ako remienky  
a šnúry; dáždniky; slnečníky a palice; biče, sedlá 
a iné sedlárske výrobky; všetky uvedené tovary  
v triede 18 tohto zoznamu aj ako umelecké, dar-
čekové, spomienkové a reklamné predmety. 
20 - Nábytok; zrkadlá; umelecké predmety z dre-
va a skla, ktoré patria do tejto triedy; všetky uve-
dené tovary v triede 20 tohto zoznamu aj ako 
darčekové, spomienkové a reklamné predmety. 
21 - Kuchynské náradie a riad, jedálenské servi-
sy, servírovacie súpravy, taniere, výrobky pre 
stolovanie (všetko z nehrdzavejúcej kovových 
materiálov, porcelánu, varného skla, keramiky  
a plastu); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky 
pre kuchyňu, interiéry a stolovanie patriace do 
tejto triedy; porcelánové, keramické, kameninové 
alebo sklenené umelecké predmety; všetky uve-
dené tovary v triede 21 tohto zoznamu aj ako 
darčekové, spomienkové a reklamné predmety. 
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uve-
dené v iných triedach, obrusy a pokrývky, pri-
krývky posteľné, obliečky, posteľná bielizeň; 
všetky uvedené tovary v triede 24 tohto zoznamu 
aj ako umelecké, darčekové, spomienkové a re-
klamné predmety. 
29 - Mäso; ryby; hydina; zverina; konzervované 
výrobky z mäsa, rýb, ovocia a zeleniny; mrazené 
výrobky z mäsa, rýb, ovocia a zeleniny; mrazené 
a konzervované hotové pokrmy a polotovary je-
dál obsahujúce prevažne mäso, ryby, zeleninu; 
sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly a zavá-
ranina; vajcia; mlieko a iné mliečne výrobky;  
 

jedlé oleje a tuky; nálevy na šaláty; šaláty ovocné 
a zeleninové balené alebo v konzervách; ovocné 
drene a koncentráty; mrazené ovocné drene; všet-
ky uvedené potravinové výrobky v triede 29 toh-
to zoznamu aj ako umelecké, darčekové, spo-
mienkové a reklamné predmety. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; cukor; ryža; ta-
pioka; ságo; kávové náhradky; múka a obilnino-
vé výrobky; chlieb; sušienky; sucháre; koláče; 
jemné pečivo a cukrovinky; zmrzlina; med; sirup; 
melasy; kvasnice; prášky do pečiva; soľ; horčica; 
ocot; chuťové omáčky; korenie; ľad na chladenie 
a osvieženie; všetky uvedené potravinové výrob-
ky v triede 30 tohto zoznamu aj ako umelecké, 
darčekové, spomienkové a reklamné predmety. 
31 - Nespracované poľnohospodárske plodiny; 
krmiva pre zvieratá, pre dobytok, pre kone, psy  
a mačky; výrobky záhradnícke, lesnícke; živé 
zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená; živé 
rastliny a prírodné kvety; slad; drevo surové (ne-
spracované); všetky uvedené výrobky v triede 31 
tohto zoznamu aj ako umelecké, darčekové, spo-
mienkové a reklamné predmety. 
32 - Pivo; ľahké pivá a ležiaky; nealkoholické 
nápoje; vody minerálne a šumivé; sirupy a iné 
prípravky na prípravu nápojov; džúsy; šťavy ovoc-
né a nápoje z ovocných štiav nealkoholických 
(nekvasených); šumivé ovocné nápoje (nealkoho-
lické); šumivé nápoje s ovocnou šťavou; nealko-
holické nápoje a pivá ako darčekové, spomien-
kové a reklamné predmety. 
33 - Alkoholické nápoje; víno; liehoviny; alkoho-
lické nápoje ako darčekové, spomienkové a re-
klamné predmety. 
34 - Tabak v surovom alebo spracovanom stave; 
cigarety; cigary; fajčiarske potreby patriace do 
tejto triedy; zápalky; cigaretový papier; tabakové 
výrobky ako darčekové, spomienkové a reklamné 
predmety. 
38 - Spravodajské kancelárie; elektronická pošta; 
prenos informácií, najmä reklamy a inzercie cez 
internet; poskytovanie telekomunikačných slu-
žieb cez internet; poskytovanie internetového 
prístupu na spravodajské servery; vysielanie rá-
dia cez internet; vysielanie televízie cez internet; 
poskytovanie prístupu do internetovej fotogalé-
rie; poskytovanie prístupu do internetových dis-
kusných fór; poskytovanie prístupu k databázam; 
prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača; tlačové agentúry; tlačové kancelárie; 
služby zasielania elektronických správ prostred-
níctvom newsletteru; prenos elektronických ča-
sopisov, informácií, elektronických periodík, kníh 
v elektronickej podobe, audio alebo audiovizuál-
nych diel prostredníctvom informačnej alebo dá-
tovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, 
alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, 
najmä internetu, pomocou satelitov; prenájom 
komunikačných miest. 
41 - On line vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov. 
42 - Tvorba internetových aplikácií (softvéru) pre 
tretie osoby. 
43 - Ubytovacie služby; hotelové služby; penzió-
ny; reštaurácie; bary; kaviarne; vinárne; prevádz-
ka cukrární; bufety; jedálne; samoobslužné reš-
taurácie; hromadné stravovanie; rýchle občerstve-
nie; kiosky s rýchlym občerstvením; poskytova- 
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nie občerstvenia, prechodného ubytovania a stra-
vovania. 
45 - On line služby sociálnych sietí; registrácia 
doménových mien (právne služby). 

(540) KiKiRiKi 
(731) SMART myMONEY a.s., Nad Ovčírnou V 1778, 

760 01 Zlín, CZ; 
 
 

(210) 2458-2013 
(220) 23.12.2013 

 10 (511) 3, 5, 8, 10, 21, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 44 
(511) 3 - Parfuméria; vonné oleje; kozmetika; vlasové 

vody; zubné pasty; deodoranty; emulzie, vody, 
gély, mlieka na osobnú kozmetickú potrebu; toa-
letné prípravky; vlasové a ústne vody; pasty, 
prášky a vodičky na ošetrovanie vlasov ako kon-
dicionéry, pomády, tužidlá, spreje; prostriedky na 
ošetrovanie pokožky, ako krémy na opaľovanie  
a krémy po opaľovaní, masážne krémy a emul-
zie, regeneračné krémy a vody nie na lekárske 
použitie; osviežovače vzduchu. 
5 - Farmaceutické prípravky; liečivá; lieky; ab-
sorpčné tampóny a buničina; potraviny na lekár-
ske účely; potravinové doplnky na lekárske úče-
ly; vitamíny na lekárske účely; alkaloidy na le-
kárske účely; analgetiká; antikoncepčné príprav-
ky (chemické a biochemické); liečivé bylinné ča-
je; liečivé byliny; čapíky; roztoky na kontaktné 
šošovky; dezinfekčné prípravky na hygienické 
účely; diagnostické prípravky na lekárske aj vete-
rinárne účely; dietetické prípravky na lekárske 
účely; enzýmy a enzymatické prípravky na lekár-
ske účely; fungicídy; hormóny na lekárske účely; 
náplasti; chemické prípravky na lekárske účely; 
nohavičky pre inkontinentných pacientov; vložky 
pre inkontinentných pacientov; zdravotné noha-
vičky; laxatíva; prenosné lekárničky vrátane ob-
sahu; masti na farmaceutické účely; kozmetika 
na liečebné účely; potrava pre dojčatá, potrava 
pre batoľatá patriace do tejto triedy; obväzový 
materiál; antiparazitiká; farmaceutické prípravky 
na starostlivosť o pokožku; antireumatiká; repe-
lenty proti hmyzu; sedatíva; vakcíny; jedlá rast-
linná vláknina (nie na výživu); žuvacie gumy na 
liečebné účely; žuvačky proti nevoľnosti pri ces-
tovaní; prípravky proti zápachu, iné ako na osob-
nú potrebu; potravinové doplnky na báze vajec, 
mlieka, peľu a proteínov, nie na lekárske účely; 
proteínové výživové doplnky; výživové doplnky 
pre deti na báze upravenej zeleniny, ovocia, mäsa 
a rýb; potraviny pre dojčatá na báze upravenej 
zeleniny, ovocia, mäsa a rýb; výživové doplnky 
pre deti na báze obilnín; potraviny pre dojčatá na 
báze obilnín. 
8 - Nožničky; skalpely; klieštiky a nástroje na 
pedikúru; súpravy na manikúru; ručné nástroje na 
starostlivosť o telo. 
10 - Lekárske, chirurgické a stomatologické prí-
stroje a nástroje patriace do tejto triedy; potreby 
na aplikáciu liekov patriace do tejto triedy; ciev-
ne protézy; katétre všetkých druhov; operačné 
stoly, pôrodnícke stoly, stomatologické kreslá, 
masážne prístroje, ostatný špeciálny lekársky ná-
bytok; lekárske lampy a zrkadlá; protetika (umelé 
končatiny, oči, zuby, prsia); ortopedická obuv, 
ortopedické vložky do obuvi (ortopedické potre- 
 

by); protetické potreby pre nevidiacich a nepoču-
júcich; prezervatívy; dojčenské fľaše a cumlíky; 
ochranné zdravotnícke pomôcky (chrániče slu-
chu, ochranné podušky proti preležaninám); in-
halátory; respirátory (dýchacie prístroje na umelé 
dýchanie); teplomery na lekárske účely; kompre-
sívne pančuchy a návleky; slúchadlá vrátane prí-
slušenstva; pomôcky pre telesne postihnutých 
(barly, palice, chodúľky; kreslá toaletné, pojazd-
né; podhlavníky na lekárske účely; podušky na 
lekárske účely; matrace na lekárske účely; pod-
ložky pre nemocničné lôžka; rehabilitačné polo-
hovacie kočíky; chirurgické rúška. 
21 - Kefky a špeciálne zubné kefky. 
29 - Mlieko; spracovaný peľ (potravina). 
30 - Čaje; nápoje na báze čaju; sladový výťažok 
ako potravina. 
35 - Dodávateľské služby pre tretie osoby v ob-
lasti distribúcie liekov (obchodná pomoc); malo-
obchodná a veľkoobchodná činnosť s farmaceu-
tickými výrobkami; sprostredkovanie obchodu  
s tovarom; zásielkové maloobchodné služby s far-
maceutickými výrobkami; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s farmaceutickými výrobka-
mi prostredníctvom internetu; podnikateľské a ob-
chodné informácie v oblasti lekárnictva; obchod-
ná reklama; predvádzanie tovaru; reklama on-li-
ne v počítačovej sieti; distribúcia vzoriek tova-
rov; reklama; propagácia; inzercia; administra-
tívna činnosť; franchising. 
39 - Dopravné služby (distribúcia liečiv a zdra-
votníckej techniky a potrieb); balenie, naklada-
nie, vykladanie a skladovanie tovaru; sprostred-
kovanie v doprave; doprava sanitkami; preprava 
chorých. 
41 - Vydávanie odborných lekárskych a zdravot-
níckych publikácií; elektronické publikovanie 
textov s výnimkou reklamných; školiace a vzde-
lávacie činnosti; lektorská činnosť; usporadúva-
nie kurzov a školení, najmä v oblasti lekárstva  
a zdravotníctva; organizovanie a usporadúvanie 
vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských akcií  
a výstav. 
42 - Kontrola kvality liečiv. 
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); aromaterapeutické služby; konzultačné  
a poradenské služby v lekárstve, zdravotníctve  
a farmácii; poskytovanie lekárskych a zdravot-
ných informácií; prenájom zdravotníckych zaria-
dení; príprava liečivých prípravkov bez požia-
davky sterility aj sterilných liečivých prípravkov; 
lekárenská pohotovostná služba. 

(540) Lekáreň AGEL 
(731) AGEL a. s., Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, 

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

 
 

(210) 2459-2013 
(220) 23.12.2013 

 10 (511) 3, 5, 8, 10, 21, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 44 
(511) 3 - Parfuméria; vonné oleje; kozmetika; vlasové 

vody; zubné pasty; deodoranty; emulzie, vody, 
gély, mlieka na osobnú kozmetickú potrebu; toa-
letné prípravky; vlasové a ústne vody; pasty, 
prášky a vodičky na ošetrovanie vlasov ako kon-
dicionéry, pomády, tužidlá, spreje; prostriedky na  
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 ošetrovanie pokožky, ako krémy na opaľovanie  

a krémy po opaľovaní, masážne krémy a emul-
zie, regeneračné krémy a vody nie na lekárske 
použitie; osviežovače vzduchu. 
5 - Farmaceutické prípravky; liečivá; lieky; ab-
sorpčné tampóny a buničina; potraviny na lekár-
ske účely; potravinové doplnky na lekárske úče-
ly; vitamíny na lekárske účely; alkaloidy na le-
kárske účely; analgetiká; antikoncepčné príprav-
ky (chemické a biochemické); liečivé bylinné ča-
je; liečivé byliny; čapíky; roztoky na kontaktné 
šošovky; dezinfekčné prípravky na hygienické 
účely; diagnostické prípravky na lekárske aj vete-
rinárne účely; dietetické prípravky na lekárske 
účely; enzýmy a enzymatické prípravky na lekár-
ske účely; fungicídy; hormóny na lekárske účely; 
náplasti; chemické prípravky na lekárske účely; 
nohavičky pre inkontinentných pacientov; vložky 
pre inkontinentných pacientov; zdravotné noha-
vičky; laxatíva; prenosné lekárničky vrátane ob-
sahu; masti na farmaceutické účely; kozmetika 
na liečebné účely; potrava pre dojčatá, potrava 
pre batoľatá patriace do tejto triedy; obväzový 
materiál; antiparazitiká; farmaceutické prípravky 
na starostlivosť o pokožku; antireumatiká; repe-
lenty proti hmyzu; sedatíva; vakcíny; jedlá ras- 
tlinná vláknina (nie na výživu); žuvacie gumy na 
liečebné účely; žuvačky proti nevoľnosti pri ces-
tovaní; prípravky proti zápachu, iné ako na osob-
nú potrebu; potravinové doplnky na báze vajec, 
mlieka, peľu a proteínov, nie na lekárske účely; 
proteínové výživové doplnky; výživové doplnky 
pre deti na báze upravenej zeleniny, ovocia, mäsa 
a rýb; potraviny pre dojčatá na báze upravenej 
zeleniny, ovocia, mäsa a rýb; výživové doplnky 
pre deti na báze obilnín; potraviny pre dojčatá na 
báze obilnín. 
8 - Nožničky; skalpely; klieštiky a nástroje na 
pedikúru; súpravy na manikúru; ručné nástroje na 
starostlivosť o telo. 
10 - Lekárske, chirurgické a stomatologické prí-
stroje a nástroje patriace do tejto triedy; potreby 
na aplikáciu liekov patriace do tejto triedy; ciev-
ne protézy; katétre všetkých druhov; operačné 
stoly, pôrodnícke stoly, stomatologické kreslá, 
masážne prístroje, ostatný špeciálny lekársky ná-
bytok; lekárske lampy a zrkadlá; protetika (umelé 
končatiny, oči, zuby, prsia); ortopedická obuv, or-
topedické vložky do obuvi (ortopedické potreby); 
protetické potreby pre nevidiacich a nepočujú-
cich; prezervatívy; dojčenské fľaše a cumlíky; 
ochranné zdravotnícke pomôcky (chrániče slu-
chu, ochranné podušky proti preležaninám); in-
halátory; respirátory (dýchacie prístroje na umelé 
dýchanie); teplomery na lekárske účely; kompre-
sívne pančuchy a návleky; slúchadlá vrátane prí-
slušenstva; pomôcky pre telesne postihnutých 
(barly, palice, chodúľky; kreslá toaletné, pojazd-
né; podhlavníky na lekárske účely; podušky na 
lekárske účely; matrace na lekárske účely; pod-
ložky pre nemocničné lôžka; rehabilitačné polo-
hovacie kočíky; chirurgické rúška. 
21 - Kefky a špeciálne zubné kefky. 
29 - Mlieko; spracovaný peľ (potravina). 
30 - Čaje; nápoje na báze čaju; sladový výťažok 
ako potravina. 
35 - Dodávateľské služby pre tretie osoby v ob-
lasti distribúcie liekov (obchodná pomoc); malo- 
 

obchodná a veľkoobchodná činnosť s farmaceu-
tickými výrobkami; sprostredkovanie obchodu  
s tovarom; zásielkové maloobchodné služby s far-
maceutickými výrobkami; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s farmaceutickými výrobka-
mi prostredníctvom internetu; podnikateľské  
a obchodné informácie v oblasti lekárnictva; ob-
chodná reklama; predvádzanie tovaru; reklama 
on-line v počítačovej sieti; distribúcia vzoriek to-
varov; reklama; propagácia; inzercia; administra-
tívna činnosť; franchising. 
39 - Dopravné služby (distribúcia liečiv a zdra-
votníckej techniky a potrieb); balenie, naklada-
nie, vykladanie a skladovanie tovaru; sprostred-
kovanie v doprave; doprava sanitkami; preprava 
chorých. 
41 - Vydávanie odborných lekárskych a zdravot-
níckych publikácií; elektronické publikovanie 
textov s výnimkou reklamných; školiace a vzde-
lávacie činnosti; lektorská činnosť; usporadúva-
nie kurzov a školení, najmä v oblasti lekárstva  
a zdravotníctva; organizovanie a usporadúvanie 
vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských akcií  
a výstav. 
42 - Kontrola kvality liečiv. 
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); aromaterapeutické služby; konzultačné  
a poradenské služby v lekárstve, zdravotníctve  
a farmácii; poskytovanie lekárskych a zdravot-
ných informácií; prenájom zdravotníckych zaria-
dení; príprava liečivých prípravkov bez požiadav-
ky sterility aj sterilných liečivých prípravkov; le-
kárenská pohotovostná služba. 

(540) Lékárna AGEL 
(731) AGEL a. s., Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, 

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

 
 

(210) 2460-2013 
(220) 23.12.2013 

 10 (511) 3, 5, 8, 10, 21, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 44 
(511) 3 - Parfuméria; vonné oleje; kozmetika; vlasové 

vody; zubné pasty; deodoranty; emulzie, vody, 
gély, mlieka na osobnú kozmetickú potrebu; to-
aletné prípravky; vlasové a ústne vody; pasty, 
prášky a vodičky na ošetrovanie vlasov ako kon-
dicionéry, pomády, tužidlá, spreje; prostriedky na 
ošetrovanie pokožky, ako krémy na opaľovanie  
a krémy po opaľovaní, masážne krémy a emul-
zie, regeneračné krémy a vody nie na lekárske 
použitie; osviežovače vzduchu. 
5 - Farmaceutické prípravky; liečivá; lieky; ab-
sorpčné tampóny a buničina; potraviny na lekár-
ske účely; potravinové doplnky na lekárske úče-
ly; vitamíny na lekárske účely; alkaloidy na le-
kárske účely; analgetiká; antikoncepčné príprav-
ky (chemické a biochemické); liečivé bylinné ča-
je; liečivé byliny; čapíky; roztoky na kontaktné 
šošovky; dezinfekčné prípravky na hygienické 
účely; diagnostické prípravky na lekárske aj vete-
rinárne účely; dietetické prípravky na lekárske 
účely; enzýmy a enzymatické prípravky na lekár-
ske účely; fungicídy; hormóny na lekárske účely; 
náplasti; chemické prípravky na lekárske účely; 
nohavičky pre inkontinentných pacientov; vložky 
pre inkontinentných pacientov; zdravotné noha- 
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vičky; laxatíva; prenosné lekárničky vrátane ob-
sahu; masti na farmaceutické účely; kozmetika 
na liečebné účely; potrava pre dojčatá, potrava 
pre batoľatá patriace do tejto triedy; obväzový 
materiál; antiparazitiká; farmaceutické prípravky 
na starostlivosť o pokožku; antireumatiká; repe-
lenty proti hmyzu; sedatíva; vakcíny; jedlá rast-
linná vláknina (nie na výživu); žuvacie gumy na 
liečebné účely; žuvačky proti nevoľnosti pri ces-
tovaní; prípravky proti zápachu, iné ako na osob-
nú potrebu; potravinové doplnky na báze vajec, 
mlieka, peľu a proteínov, nie na lekárske účely; 
proteínové výživové doplnky; výživové doplnky 
pre deti na báze upravenej zeleniny, ovocia, mäsa 
a rýb; potraviny pre dojčatá na báze upravenej 
zeleniny, ovocia, mäsa a rýb; výživové doplnky 
pre deti na báze obilnín; potraviny pre dojčatá na 
báze obilnín. 
8 - Nožničky; skalpely; klieštiky a nástroje na 
pedikúru; súpravy na manikúru; ručné nástroje na 
starostlivosť o telo. 
10 - Lekárske, chirurgické a stomatologické prí-
stroje a nástroje patriace do tejto triedy; potreby 
na aplikáciu liekov patriace do tejto triedy; ciev-
ne protézy; katétre všetkých druhov; operačné 
stoly, pôrodnícke stoly, stomatologické kreslá, 
masážne prístroje, ostatný špeciálny lekársky ná-
bytok; lekárske lampy a zrkadlá; protetika (umelé 
končatiny, oči, zuby, prsia); ortopedická obuv, 
ortopedické vložky do obuvi (ortopedické potre-
by); protetické potreby pre nevidiacich a nepoču-
júcich; prezervatívy; dojčenské fľaše a cumlíky; 
ochranné zdravotnícke pomôcky (chrániče slu-
chu, ochranné podušky proti preležaninám); in-
halátory; respirátory (dýchacie prístroje na umelé 
dýchanie); teplomery na lekárske účely; kompre-
sívne pančuchy a návleky; slúchadlá vrátane prí-
slušenstva; pomôcky pre telesne postihnutých 
(barly, palice, chodúľky; kreslá toaletné, pojazd-
né; podhlavníky na lekárske účely; podušky na 
lekárske účely; matrace na lekárske účely; pod-
ložky pre nemocničné lôžka; rehabilitačné polo-
hovacie kočíky; chirurgické rúška. 
21 - Kefky a špeciálne zubné kefky. 
29 - Mlieko; spracovaný peľ (potravina). 
30 - Čaje; nápoje na báze čaju; sladový výťažok 
ako potravina. 
35 - Dodávateľské služby pre tretie osoby v ob-
lasti distribúcie liekov (obchodná pomoc); malo-
obchodná a veľkoobchodná činnosť s farmaceu-
tickými výrobkami; sprostredkovanie obchodu  
s tovarom; zásielkové maloobchodné služby s far-
maceutickými výrobkami; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s farmaceutickými výrobka-
mi prostredníctvom internetu; podnikateľské  
a obchodné informácie v oblasti lekárnictva; ob-
chodná reklama; predvádzanie tovaru; reklama 
on-line v počítačovej sieti; distribúcia vzoriek to-
varov; reklama; propagácia; inzercia; administra-
tívna činnosť; franchising. 
39 - Dopravné služby (distribúcia liečiv a zdra-
votníckej techniky a potrieb); balenie, naklada-
nie, vykladanie a skladovanie tovaru; sprostred-
kovanie v doprave; doprava sanitkami; preprava 
chorých. 
41 - Vydávanie odborných lekárskych a zdravot-
níckych publikácií; elektronické publikovanie 
textov s výnimkou reklamných; školiace a vzde- 
 

lávacie činnosti; lektorská činnosť; usporadúva-
nie kurzov a školení, najmä v oblasti lekárstva  
a zdravotníctva; organizovanie a usporadúvanie 
vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských akcií  
a výstav. 
42 - Kontrola kvality liečiv. 
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); aromaterapeutické služby; konzultačné  
a poradenské služby v lekárstve, zdravotníctve  
a farmácii; poskytovanie lekárskych a zdravot-
ných informácií; prenájom zdravotníckych zaria-
dení; príprava liečivých prípravkov bez požiadav-
ky sterility aj sterilných liečivých prípravkov; le-
kárenská pohotovostná služba. 

(540) 

  
 

(731) AGEL a. s., Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, 
CZ; 

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

(210) 2461-2013 
(220) 23.12.2013 

 10 (511) 3, 5, 8, 10, 21, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 44 
(511) 3 - Parfuméria; vonné oleje; kozmetika; vlasové 

vody; zubné pasty; deodoranty; emulzie, vody, 
gély, mlieka na osobnú kozmetickú potrebu; to-
aletné prípravky; vlasové a ústne vody; pasty, 
prášky a vodičky na ošetrovanie vlasov ako kon-
dicionéry, pomády, tužidlá, spreje; prostriedky na 
ošetrovanie pokožky, ako krémy na opaľovanie  
a krémy po opaľovaní, masážne krémy a emul-
zie, regeneračné krémy a vody nie na lekárske 
použitie; osviežovače vzduchu. 
5 - Farmaceutické prípravky; liečivá; lieky; ab-
sorpčné tampóny a buničina; potraviny na lekár-
ske účely; potravinové doplnky na lekárske úče-
ly; vitamíny na lekárske účely; alkaloidy na le-
kárske účely; analgetiká; antikoncepčné príprav-
ky (chemické a biochemické); liečivé bylinné ča-
je; liečivé byliny; čipky; roztoky na kontaktné 
šošovky; dezinfekčné prípravky na hygienické 
účely; diagnostické prípravky na lekárske aj vete-
rinárne účely; dietetické prípravky na lekárske 
účely; enzýmy a enzymatické prípravky na lekár-
ske účely; fungicídy; hormóny na lekárske účely; 
náplasti; chemické prípravky na lekárske účely; 
nohavičky pre inkontinentných pacientov; vložky 
pre inkontinentných pacientov; zdravotné noha-
vičky; laxatíva; prenosné lekárničky vrátane ob-
sahu; masti na farmaceutické účely; kozmetika 
na liečebné účely; potrava pre dojčatá, potrava 
pre batoľatá patriace do tejto triedy; obväzový 
materiál; antiparazitiká; farmaceutické prípravky 
na starostlivosť o pokožku; antireumatiká; repe-
lenty proti hmyzu; sedatíva; vakcíny; jedlá ras- 
tlinná vláknina (nie na výživu); žuvacie gumy na 
liečebné účely; žuvačky proti nevoľnosti pri ces-
tovaní; prípravky proti zápachu, iné ako na osob-
nú potrebu; potravinové doplnky na báze vajec, 
mlieka, peľu a proteínov, nie na lekárske účely; 
proteínové výživové doplnky; výživové doplnky  
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pre deti na báze upravenej zeleniny, ovocia, mäsa 
a rýb; potraviny pre dojčatá na báze upravenej 
zeleniny, ovocia, mäsa a rýb; výživové doplnky 
pre deti na báze obilnín; potraviny pre dojčatá na 
báze obilnín. 
8 - Nožničky; skalpely; klieštiky a nástroje na 
pedikúru; súpravy na manikúru; ručné nástroje na 
starostlivosť o telo. 
10 - Lekárske, chirurgické a stomatologické prí-
stroje a nástroje patriace do tejto triedy; potreby 
na aplikáciu liekov patriace do tejto triedy; ciev-
ne protézy; katétre všetkých druhov; operačné 
stoly, pôrodnícke stoly, stomatologické kreslá, 
masážne prístroje, ostatný špeciálny lekársky ná-
bytok; lekárske lampy a zrkadlá; protetika (umelé 
končatiny, oči, zuby, prsia); ortopedická obuv, 
ortopedické vložky do obuvi (ortopedické potre-
by); protetické potreby pre nevidiacich a nepoču-
júcich; prezervatívy; dojčenské fľaše a cumlíky; 
ochranné zdravotnícke pomôcky (chrániče slu-
chu, ochranné podušky proti preležaninám); in-
halátory; respirátory (dýchacie prístroje na umelé 
dýchanie); teplomery na lekárske účely; kompre-
sívne pančuchy a návleky; slúchadlá vrátane prí-
slušenstva; pomôcky pre telesne postihnutých (bar-
le, palice, chodúľky; kreslá toaletné, pojazdné; 
podhlavníky na lekárske účely; podušky na le-
kárske účely; matrace na lekárske účely; podlož-
ky pre nemocničné lôžka; rehabilitačné poloho-
vacie kočíky; chirurgické rúška. 
21 - Kefky a špeciálne zubné kefky. 
29 - Mlieko; spracovaný peľ (potravina). 
30 - Čaje; nápoje na báze čaju; sladový výťažok 
ako potravina. 
35 - Dodávateľské služby pre tretie osoby v ob-
lasti distribúcie liekov (obchodná pomoc); malo-
obchodná a veľkoobchodná činnosť s farmaceu-
tickými výrobkami; sprostredkovanie obchodu  
s tovarom; zásielkové maloobchodné služby s far-
maceutickými výrobkami; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s farmaceutickými výrobka-
mi prostredníctvom internetu; podnikateľské a ob-
chodné informácie v oblasti lekárnictva; obchod-
ná reklama; predvádzanie tovaru; reklama online 
v počítačovej sieti; distribúcia vzoriek tovarov; 
reklama; propagácia; inzercia; administratívna 
činnosť; franchising. 
39 - Dopravné služby (distribúcia liečiv a zdra-
votníckej techniky a potrieb); balenie, naklada-
nie, vykladanie a skladovanie tovaru; sprostred-
kovanie v doprave; doprava sanitkami; preprava 
chorých. 
41 - Vydávanie odborných lekárskych a zdravot-
níckych publikácií; elektronické publikovanie tex-
tov s výnimkou reklamných; školiace a vzdelá-
vacie činnosti; lektorská činnosť; usporadúvanie 
kurzov a školení, najmä v oblasti lekárstva a zdra-
votníctva; organizovanie a usporadúvanie vzde-
lávacích, kultúrnych a spoločenských akcií a vý-
stav. 
42 - Kontrola kvality liečiv. 
44 - Lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); aromaterapeutické služby; konzultačné  
a poradenské služby v lekárstve, zdravotníctve  
a farmácii; poskytovanie lekárskych a zdravotných 
informácií; prenájom zdravotníckych zariadení; 
príprava liečivých prípravkov bez požiadavky ste-
rility aj sterilných liečivých prípravkov; lekáren-
ská pohotovostná služba. 

(540) 

  
 

(731) AGEL a. s., Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, 
CZ; 

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

(210) 2471-2013 
(220) 30.12.2013 

 10 (511) 9, 16, 25, 35, 38, 42 
(511) 9 - Ochranné odevy proti úrazom, proti rádioak-

tívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné ode-
vy; ochranné masky; protipožiarne ochranné ode-
vy; ochranná obuv proti úrazom, proti rádioaktív-
nej kontaminácii a protipožiarna ochranná obuv; 
ochranné oblečenie proti ohňu; ochranné helmy; 
ochranné rukavice; ochranné pracovné prilby; oku-
liare; nástroje s okuliarmi; azbestové požiarnické 
ochranné štíty; okuliarové rámy; okuliare proti 
oslneniu; puzdrá na okuliare; osobné ochranné 
prostriedky proti nehodám; štíty proti oslneniu; 
výstražné píšťalky; periférne zariadenia počíta-
čov; počítačové programy (stiahnuté z telekomu-
nikačnej siete); nahraté počítačové programy; 
poplašné zariadenia; elektricky vyhrievané po-
nožky; pozorovacie prístroje; nepriestrelné vesty; 
respirátory na filtráciu vzduchu; bezpečnostné 
pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na 
športový výstroj; bezpečnostné siete (ochranné); 
blikavé svetlá; filtre na dýchacie masky. 
16 - Reklamné, propagačné a informačné mate-
riály z papiera a plastických hmôt; knihy; brožú-
ry; brožované knihy; knižné záložky; časopisy; 
periodiká; publikácie; noviny; tlačoviny; tlačivá; 
príručky; formuláre predovšetkým v súvislosti so 
systémom manažérstva kvality; plagáty; kataló-
gy; kalendáre; prospekty; fotografie; grafické 
reprodukcie; školské potreby (papiernický tovar); 
papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepen-
ky; pečiatky, písacie potreby; nálepky; lepiace 
štítky; netextilné etikety; kancelárske potreby  
s výnimkou nábytku; papiernický tovar; albumy; 
atlasy; plastové fólie na balenie; predmety z kar-
tónu; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske úče-
ly a použitie v domácnosti; papierové utierky; 
papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; ceruzky; formuláre; kartón; papierové obrú-
sky; obaly (papiernický tovar); papierové škatuľ-
ky ako obaly; papierové škatule ako obaly; ška-
tuľky a škatule z kartónu; obrazy; papier; papie-
rové podložky pod poháre; peračníky; puzdrá na 
perá; pečate; pohľadnice; portréty; tlačené zoz-
namy. 
25 - Odevy; obuv a pokrývky hlavy; konfekcia; 
oblečenie; pánska, dámska a detská obuv; vysoká 
obuv; šnurovacie topánky; športová obuv; pra-
covná obuv patriaca do tejto triedy; papuče; spod-
ná bielizeň; bundy; boa; body (spodná bielizeň); 
cyklistické oblečenie; cylindre; čelenky; čiapky; 
chrániče uší ako pokrývka hlavy; detská výba-
vička; goliere; kabáty; kapucne; klobúky; kombi-
né; kombinézy ako oblečenie; korzety; kostýmy; 
obleky; košele; kožušiny ako oblečenie; krátke  
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kabátiky; peleríny; krátke kabáty s kapucňou; krát-
ke nohavice; krátke nohavice jazdecké alebo spod-
né; kravaty; kúpacie plášte; pláštenky; manžety 
ako časti odevov; náprsenky; nohavice; panču-
chy; pančuškové nohavice; pánske spodky; plav-
ky; plážová obuv; plážové oblečenie; pleteniny 
ako oblečenie; oblečenie z imitácie kože; podpr-
senky; pokrývky hlavy; ponožky; pracovné pláš-
te; pulóvre; pyžamá; rukavice (časť oblečenia); 
saká; spodničky; sukne; šály; šaty; šatky; šerpy; 
potníky; uniformy; vrchné ošatenie; zástery; zá-
voje; zvrchníky; župany; vrecká na odevy; gym-
nastické dresy; maškarné kostýmy; šilty na po-
krývky hlavy; celé topánky; galoše; podpätky; 
sandále; dámske, pánske, detské, chlapčenské  
a dievčenské oblečenie; blúzky; otepľovačky; ró-
by; pánske obleky; večerné obleky; kabáty kom-
binované s kožušinou; kožuchy; obleky do daž-
ďa; vesty; opasky; podkolienky; pončá; štóly; 
športové oblečenie; športové saká; svetre; ozdob-
né vreckovky (časti odevov); osobná bielizeň 
vrátane podprseniek; nočné košele; tričká; tielka; 
tenisové a golfové oblečenie; džínsy; blejzre; zá-
stery. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj 
prostredníctvom internetu s tovarmi, ako sú pra-
covné a ochranné odevy, odevy, pracovná a och-
ranná obuv, obuv a pokrývky hlavy, konfekcia, 
oblečenie, detská obuv, vysoká obuv, celé topán-
ky, šnurovacie topánky, športová obuv, pracovná 
obuv, papuče, spodná bielizeň, bundy, boa, body, 
cyklistické oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, 
chrániče uší ako pokrývka hlavy, detská výbavič-
ka, textilné detské plienky, goliere, kabáty, ka-
pucne, klobúky, kombiné, kombinézy ako oble-
čenie, korzety, kostýmy, obleky, košele, kožuši-
ny ako oblečenie, krátke kabátiky, peleríny, krát-
ke kabáty s kapucňou, krátke nohavice jazdecké 
alebo spodné, kravaty, kúpacie plášte, manžety 
ako časti odevov, náprsenky, nohavice, opasky, 
pančuchy, pančuškové nohavice, pánske spodky, 
plášte, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, 
plážové a kúpacie doplnky, obuv a plášte na kú-
panie, pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imi-
tácie kože, podprsenky, pokrývky hlavy, ponož-
ky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, 
saká, spodničky, sukne, šály, šaty, šatky, šerpy, tiel-
ka, potníky, tričká, vesty, uniformy, vrchné oša-
tenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, vrecká 
na odevy, gymnastické dresy, maškarné kostýmy, 
šilty na pokrývky hlavy, celé topánky, galoše, 
podpätky, sandále, kožené rukavice, dámske, pán-
ske a dievčenské oblečenie, košele, blúzky, saká, 
krátke nohavice, otepľovačky, pláštenky, róby, 
pánske obleky, večerné obleky, zvrchníky, pláš-
te, kabáty kombinované s kožušinou, kožuchy, 
plášte do dažďa, obleky do dažďa, vesty, opasky, 
ponožky, podkolienky, pončá, štóly, športové sa-
ká, svetre, vreckovky, osobná bielizeň vrátane 
podprseniek, nočné košele, tričká, tielka, teniso-
vé a golfové oblečenie, džínsy, blejzre, viazanky, 
rukavice, zástery, perá, kľúčenky, prívesky, otvá-
rače, elektronika, športové potreby, kuchynské 
náradie, interiérové doplnky, sviečky, šperky, pe-
ňaženky, kabelky, elektronické cigarety, doplnky 
na mobilné telefóny, média na prenos, potraviny, 
nápoje, počítačové doplnky; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; reklama a propagácia;  
 

reklama online na počítačovej komunikačnej sie-
ti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné 
účely; rozmnožovanie dokumentov; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
marketingové štúdie; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích stro-
jov; prenájom reklamného času vo všetkých ko-
munikačných médiách; prenájom reklamných 
materiálov; reklamná a propagačná činnosť; spros-
tredkovateľská činnosť v reklamnej produkcii; 
vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo 
náborových materiálov; rozširovanie reklamných 
materiálov; prenájom reklamných plôch; prie-
skum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sek-
retárske služby; zbieranie a zoraďovanie údajov 
do počítačových databáz; vedenie kartoték v po-
čítači; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch; poradenstvo a pomoc pri riadení ob-
chodných aktivít; odborné obchodné poraden-
stvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri 
predaji stavebného materiálu a pri stavebných 
činnostiach; poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu, sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
38 - Telekomunikačný prenos elektronických pou-
kážok, kupónov, tlačovín, časopisov, periodík, kníh 
a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej 
siete vrátane internetu a/alebo intranetu; posky-
tovanie prístupu k databázam na internete; po-
skytovanie chat-liniek s použitím internetu; služ-
by pre prístup k internetu; vysielanie programov 
cez internet; telekomunikačný prenos informácií 
na internete vrátane prevádzkovania elektronic-
kých násteniek, chatov, blogov, diskusných sku-
pín, predovšetkým v oblasti spotrebiteľských 
tém, zľavových kupónov a poukážok; poskyto-
vanie prístupu k online informačným dátovým 
službám; telekomunikačné služby; poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počí-
tačovej siete; poskytovanie telekomunikačných 
kanálov na telenákupy; elektronická pošta; ko-
munikácia prostredníctvom optických káblov; 
počítačová komunikácia; komunikácia pomocou 
počítačových terminálov; posielanie správ; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete, predo-
všetkým v oblasti spotrebiteľských tém, zľavo-
vých kupónov a poukážok; poskytovanie použí-
vateľského prístupu do svetovej počítačovej sie-
te; prenájom prístupového času do svetových po-
čítačových sietí; prenájom zariadení na prenos 
informácií; prenos signálu pomocou satelitu; pre-
nos správ a obrazových informácií pomocou po-
čítača; spravodajské agentúry; rozhlasové vysie-
lanie; televízne vysielanie; teletextové služby; tla-
čové kancelárie; výzvy (rádiom, telefónom alebo 
inými elektronickými komunikačnými prostried-
kami); poskytovanie informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); kalibrácia, kontrola kvality; 
grafický a priemyselný dizajn; módne dizajnér-
stvo; grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti 
dizajnu; dizajnérstvo; skúšky materiálov; skúšanie  
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textilu; zhotovovanie kópií počítačových prog-
ramov; výskum a vývoj nových výrobkov (pre 
zákazníkov), služby vedecké a technologické včí-
tane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; prie-
myselné analýzy; priemyselný výskum; prevod  
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických 
médií na elektronické média, poskytovanie uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 

(540) BORMIS 
(731) BORMIS, s.r.o., Rulandská 17, 900 21 Svätý Jur, 

SK; 
 
 

(210) 2472-2013 
(220) 30.12.2013 

 10 (511) 9, 16, 25, 35, 38, 42 
(511) 9 - Ochranné odevy proti úrazom, proti rádioak-

tívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné ode-
vy; ochranné masky; protipožiarne ochranné ode-
vy; ochranná obuv proti úrazom, proti rádioaktív-
nej kontaminácii a protipožiarna ochranná obuv; 
ochranné oblečenie proti ohňu; ochranné helmy; 
ochranné rukavice; ochranné pracovné prilby; 
okuliare; nástroje s okuliarmi; azbestové požiar-
nické ochranné štíty; okuliarové rámy; okuliare 
proti oslneniu; puzdrá na okuliare; osobné och-
ranné prostriedky proti nehodám; štíty proti oslne-
niu; výstražné píšťalky; periférne zariadenia po-
čítačov; počítačové programy (stiahnuté z teleko-
munikačnej siete); nahraté počítačové programy; 
poplašné zariadenia; elektricky vyhrievané po-
nožky; pozorovacie prístroje; nepriestrelné vesty; 
respirátory na filtráciu vzduchu; bezpečnostné 
pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na 
športový výstroj; bezpečnostné siete (ochranné); 
blikavé svetlá; filtre na dýchacie masky. 
16 - Reklamné, propagačné a informačné mate-
riály z papiera a plastických hmôt; knihy; brožú-
ry; brožované knihy; knižné záložky; časopisy; 
periodiká; publikácie; noviny; tlačoviny; tlačivá; 
príručky; formuláre predovšetkým v súvislosti so 
systémom manažérstva kvality; plagáty; kataló-
gy; kalendáre; prospekty; fotografie; grafické 
reprodukcie; školské potreby (papiernický tovar); 
papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepen-
ky; pečiatky, písacie potreby; nálepky; lepiace 
štítky; netextilné etikety; kancelárske potreby  
s výnimkou nábytku; papiernický tovar; albumy; 
atlasy; plastové fólie na balenie; predmety z kar-
tónu; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske úče-
ly a použitie v domácnosti; papierové utierky; 
papierové alebo plastové vrecká a tašky na bale-
nie; ceruzky; formuláre; kartón; papierové obrú-
sky; obaly (papiernický tovar); papierové škatuľ-
ky ako obaly; papierové škatule ako obaly; ška-
tuľky a škatule z kartónu; obrazy; papier; papie-
rové podložky pod poháre; peračníky; puzdrá na 
perá; pečate; pohľadnice; portréty; tlačené zoz-
namy. 
25 - Odevy; obuv a pokrývky hlavy; konfekcia; 
oblečenie; pánska, dámska a detská obuv; vysoká 
obuv; šnurovacie topánky; športová obuv; pra-
covná obuv patriaca do tejto triedy; papuče; 
spodná bielizeň; bundy; boa; body (spodná bieli- 
 

zeň); cyklistické oblečenie; cylindre; čelenky; 
čiapky; chrániče uší ako pokrývka hlavy; detská 
výbavička; goliere; kabáty; kapucne; klobúky; 
kombiné; kombinézy ako oblečenie; korzety; kos-
týmy; obleky; košele; kožušiny ako oblečenie; 
krátke kabátiky; peleríny; krátke kabáty s kapuc-
ňou; krátke nohavice; krátke nohavice jazdecké 
alebo spodné; kravaty; kúpacie plášte; pláštenky; 
manžety ako časti odevov; náprsenky; nohavice; 
pančuchy; pančuškové nohavice; pánske spodky; 
plavky; plážová obuv; plážové oblečenie; plete-
niny ako oblečenie; oblečenie z imitácie kože; 
podprsenky; pokrývky hlavy; ponožky; pracovné 
plášte; pulóvre; pyžamá; rukavice (časť oblečenia); 
saká; spodničky; sukne; šály; šaty; šatky; šerpy; 
potníky; uniformy; vrchné ošatenie; zástery; zá-
voje; zvrchníky; župany; vrecká na odevy; gym-
nastické dresy; maškarné kostýmy; šilty na po-
krývky hlavy; celé topánky; galoše; podpät- 
ky; sandále; dámske, pánske, detské, chlapčenské 
a dievčenské oblečenie; blúzky; otepľovačky; ró-
by; pánske obleky; večerné obleky; kabáty kom-
binované s kožušinou; kožuchy; obleky do daž-
ďa; vesty; opasky; podkolienky; pončá; štóly; 
športové oblečenie; športové saká; svetre; ozdob-
né vreckovky (časti odevov); osobná bielizeň vrá-
tane podprseniek; nočné košele; tričká; tielka; te-
nisové a golfové oblečenie; džínsy; blejzre; zástery. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj 
prostredníctvom internetu s tovarmi, ako sú pra-
covné a ochranné odevy, odevy, pracovná a och-
ranná obuv, obuv a pokrývky hlavy, konfekcia, 
oblečenie, detská obuv, vysoká obuv, celé topán-
ky, šnurovacie topánky, športová obuv, pracovná 
obuv, papuče, spodná bielizeň, bundy, boa, body, 
cyklistické oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, 
chrániče uší ako pokrývka hlavy, detská výba-
vička, textilné detské plienky, goliere, kabáty, 
kapucne, klobúky, kombiné, kombinézy ako ob-
lečenie, korzety, kostýmy, obleky, košele, kožu-
šiny ako oblečenie, krátke kabátiky, peleríny, krát-
ke kabáty s kapucňou, krátke nohavice jazdecké 
alebo spodné, kravaty, kúpacie plášte, manžety 
ako časti odevov, náprsenky, nohavice, opasky, 
pančuchy, pančuškové nohavice, pánske spodky, 
plášte, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, 
plážové a kúpacie doplnky, obuv a plášte na kú-
panie, pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imi-
tácie kože, podprsenky, pokrývky hlavy, ponož-
ky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, 
saká, spodničky, sukne, šály, šaty, šatky, šerpy, 
tielka, potníky, tričká, vesty, uniformy, vrchné 
ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, vrec-
ká na odevy, gymnastické dresy, maškarné kos-
týmy, šilty na pokrývky hlavy, celé topánky, ga-
loše, podpätky, sandále, kožené rukavice, dám-
ske, pánske a dievčenské oblečenie, košele, blúz-
ky, saká, krátke nohavice, otepľovačky, plášten-
ky, róby, pánske obleky, večerné obleky, zvrch-
níky, plášte, kabáty kombinované s kožušinou, 
kožuchy, plášte do dažďa, obleky do dažďa, ves-
ty, opasky, ponožky, podkolienky, pončá, štóly, 
športové saká, svetre, vreckovky, osobná bielizeň 
vrátane podprseniek, nočné košele, tričká, tielka, 
tenisové a golfové oblečenie, džínsy, blejzre, via-
zanky, rukavice, zástery, perá, kľúčenky, prívesky, 
otvárače, elektronika, športové potreby, kuchyn-
ské náradie, interiérové doplnky, sviečky, šperky,  
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peňaženky, kabelky, elektronické cigarety, do-
plnky na mobilné telefóny, média na prenos, po-
traviny, nápoje, počítačové doplnky; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; reklama a propa-
gácia; reklama online na počítačovej komunikač-
nej sieti; organizovanie výstav na obchodné a re-
klamné účely; rozmnožovanie dokumentov; gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; prená-
jom kancelárskych strojov a zariadení; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; marketingové štúdie; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadenia; prenájom kopíro-
vacích strojov; prenájom reklamného času vo všet-
kých komunikačných médiách; prenájom reklam-
ných materiálov; reklamná a propagačná činnosť; 
sprostredkovateľská činnosť v reklamnej produk-
cii; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo 
náborových materiálov; rozširovanie reklamných 
materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum 
trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretár-
ske služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do 
počítačových databáz; vedenie kartoték v počíta-
či; vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch; poradenstvo a pomoc pri riadení ob-
chodných aktivít; odborné obchodné poraden-
stvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri 
predaji stavebného materiálu a pri stavebných 
činnostiach; poskytovanie uvedených služieb pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, 
sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
38 - Telekomunikačný prenos elektronických pou-
kážok, kupónov, tlačovín, časopisov, periodík, 
kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikač-
nej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; pos-
kytovanie prístupu k databázam na internete; po-
skytovanie chat-liniek s použitím internetu; služ-
by pre prístup k internetu; vysielanie programov 
cez internet; telekomunikačný prenos informácií 
na internete vrátane prevádzkovania elektronic-
kých násteniek, chatov, blogov, diskusných sku-
pín, predovšetkým v oblasti spotrebiteľských tém, 
zľavových kupónov a poukážok; poskytovanie 
prístupu k online informačným dátovým služ-
bám; telekomunikačné služby; poskytovanie te-
lekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete; poskytovanie telekomunikačných ka-
nálov na telenákupy; elektronická pošta; komu-
nikácia prostredníctvom optických káblov; počí-
tačová komunikácia; komunikácia pomocou po-
čítačových terminálov; posielanie správ; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete, predo-
všetkým v oblasti spotrebiteľských tém, zľavo-
vých kupónov a poukážok; poskytovanie použí-
vateľského prístupu do svetovej počítačovej sie-
te; prenájom prístupového času do svetových po-
čítačových sietí; prenájom zariadení na prenos 
informácií; prenos signálu pomocou satelitu; pre-
nos správ a obrazových informácií pomocou po-
čítača; spravodajské agentúry; rozhlasové vysie-
lanie; televízne vysielanie; teletextové služby; 
tlačové kancelárie; výzvy (rádiom, telefónom ale-
bo inými elektronickými komunikačnými pro-
striedkami); poskytovanie informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových 
sietí a internetu. 
 

42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); kalibrácia, kontrola kvality; 
grafický a priemyselný dizajn; módne dizajnér-
stvo; grafické dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti 
dizajnu; dizajnérstvo; skúšky materiálov; skúša-
nie textilu; zhotovovanie kópií počítačových pro-
gramov; výskum a vývoj nových výrobkov (pre 
zákazníkov), služby vedecké a technologické včí-
tane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; prie-
myselné analýzy; priemyselný výskum; prevod  
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických 
médií na elektronické média, poskytovanie uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(731) BORMIS, s.r.o., Rulandská 17, 900 21 Svätý Jur, 
SK; 

 
 

(210) 2483-2013 
(220) 31.12.2013 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511) 9 - Nosiče informácií so záznamom zvuku a ob-

razu; elektronické publikácie, najmä periodiká, 
noviny. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a ne-
periodická tlač a publikácie, najmä časopisy, no-
viny, knihy, katalógy, prospekty, plagáty, foto-
grafie, pohľadnice, korešpondenčné lístky, listo-
vý papier, kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá; 
knihárske výrobky; propagačné materiály a pred-
mety z papiera a plastov patriace do tejto triedy. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie re-
klamných materiálov; kopírovanie alebo rozmno-
žovanie dokumentov, dokladov; sprostredkova-
nie v uvedených službách; obchodné sprostred-
kovanie distribúcie periodickej a neperiodickej 
tlače; obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triede 41 tohto zoznamu. 
38 - Telekomunikačné služby; elektronická poš-
ta; telekomunikačný prenos elektronických časo-
pisov, periodík a iných dát prostredníctvom tele-
komunikačnej siete vrátane internetu; telekomu-
nikačný prenos informácií na internete; počítačo-
vá komunikácia; poskytovanie priestoru na dis-
kusiu na internete; poskytovanie prístupu do da-
tabáz; poskytovanie telekomunikačného pripoje-
nia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie 
telekomunikačných kanálov na telenákupy; pos-
kytovanie používateľského prístupu do svetovej 
počítačovej siete; prenos textových a obrazových 
informácii prostredníctvom počítača. 
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače. 
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarske; od-
borné a poradenské služby v odbore polygrafie. 
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, pe-
riodík a neperiodických publikácií s výnimkou 
reklamných; vydávanie a edícia elektronicky rep-
rodukovateľných textov, grafických, obrazových  
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a zvukových informácií s výnimkou reklamných, 
ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti; 
poskytovanie elektronických publikácií online (bez 
možnosti kopírovania). 

(540) 

  
 

(731) Veličová Jana, Dukelská 972/7-5, 017 01 Považ-
ská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 5369-2013 
(220) 29.5.2013 

 10 (511) 1, 3, 5 
(511) 1 - Organické bieliace prípravky; poľnohospo-

dárske chemické prípravky (s výnimkou fungicí-
dov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ni-
čenie parazitov); chemikálie pre priemysel; che-
mické impregnačné prípravky na kože; chemické 
impregnačné prípravky na textil; chemické prísa-
dy do insekticídov; chemické prípravky na skva-
palňovanie škrobu; prípravky na ochranu rastlín 
(s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticí-
dov, prípravkov na ničenie buriny a na ničenie 
parazitov); povrchovo aktívne chemické činidlá; 
priemyselné chemikálie; chemické prípravky za-
braňujúce vzniku škvŕn na textile; škrob na prie-
myselné účely; prípravky na odstraňovanie ta-
piet; lepidlá na papierové tapety; chemické prí-
pravky na vodovzdornú úpravu textilu; chemické 
zjasňovacie prípravky na textil; záhradnícke che-
mikálie (s výnimkou fungicídov, herbicídov, in-
sekticídov a prípravkov proti parazitom). 
3 - Antistatické prípravky na použitie v domác-
nosti; apretúrne prípravky na žehlenie bielizne 
pre domácnosť; bieliace prípravky na bielizeň; 
čistiace prostriedky; detergenty (s výnimkou de-
tergentov používaných vo výrobe a na lekárske 
účely); šampóny pre domáce zvieratá; kozmetic-
ké prípravky; leštiace prípravky; pracie pro-
striedky; namáčacie prípravky; škrob na bielizeň; 
prípravky na chemické čistenie; leskový škrob na 
bielizeň; zjasňovacie prípravky (chemické príprav-
ky na osvieženie farieb bielizne) pre domácnosť. 
5 - Antibakteriálne a dezinfekčné prípravky; dez-
infekčné prípravky na hygienické účely; dezin-
fekčné prostriedky na chemické WC; repelenty 
pre psov; repelenty proti hmyzu. 

(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 

(731) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, 
Vilová 333/2, 461 71 Liberec, CZ; 

(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5462-2013 
(220) 6.8.2013 

 10 (511) 9, 11, 16, 20, 24, 27, 35, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 

transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kon-
trolu elektrického prúdu; batérie do svietidiel; ba-
térie do vreckových lámp; blikavé svetlá; auto-
matické časové spínače; diaľkové ovládače; op-
tické lampy; lampy do fotokomôr; lampy do tma-
vých komôr (fotografia); optické žiarovky; elek-
trické regulátory svetla; elektrické reostaty (regu-
látory na tlmenie svetla); reklamné svetelné tabu-
le; termoionické žiarivky a elektrónky; meniče 
elektrické; meracie pomôcky a prístroje; elektrické 
meracie zariadenia; merače elektrických strát; elek-
trické objímky; objímky elektrických káblov; elek-
trické odpory; plášte elektrických káblov; poistky; 
poistkový drôt; elektrické relé; reostaty; rozvodné 
panely a pulty (elektrina); rozvodné skrine; spína-
cie skrine (elektrina); prístroje a nástroje vedec-
ké, námorné, geodetické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpek-
cia), záchranné, vzdelávacie; počítačové progra-
my a softvér všetkých druhov na akomkoľvek 
type nosičov; monitorovacie počítačové progra-
my; elektrické monitorovacie prístroje; solárne 
články; spínače; prerušovače; vypínače; lasery 
nie na lekárske účely; nabíjacie agregáty a nabí-
jačky elektrických batérií; nabíjačky akumulátorov. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, svetlá a svietidlá 
patriace do tejto triedy; bicyklové svetlá a svie-
tidlá; difuzéry svetla; elektrické a plynové lampy; 
laboratórne kahance; plynové a žeraviace kaha-
ny; laboratórne lampy; lampáše; lampióny; lam-
pové horáky; lampy na čistenie vzduchu od bak-
térií (germicídne); lampy na osvetľovanie akvá-
rií; lampy na svietenie; lustre; olejové horáky  
a lampy; osvetľovacie zariadenia na dopravné 
prostriedky; osvetľovacie zariadenia vzdušných 
dopravných prostriedkov; pouličné lampy; kan-
delábre; premietacie lampy; reflektory (svetlá); 
reflektory na vozidlá; reťaze farebných žiaroviek; 
stropné svetlá; svetelné gule, banky a rúry; elek-
trické svetlá na vianočné stromčeky; svetlomety; 
svietiace domové čísla; objímky na tienidlá; tie-
nidlá na lampy; UV-lampy s výnimkou lámp na 
lekárske účely; vlákna do elektrických lámp; ho-
rečnaté vlákna na svietenie; zariadenia pre vozid-
lá proti oslneniu (výstroj lámp); vreckové bater-
ky; elektrické vreckové baterky; žiariče; žiarivky 
a žiarovky; elektrické žiarovky; žiarovky do au-
tomobilových smeroviek; osvetľovacie prístroje 
a zariadenia; osvetľovacie trubice; svietidlá (ba-
terky); vreckové svietidlá elektrické; LED diódy 
na osvetlenie; diódy na osvetlenie; osvetľovacie 
telesá a prvky; elektrické lampy; lampy do pro-
jektorov a premietacích prístrojov; lampy na čis-
tenie vzduchu od baktérií; lampy na infračervené 
a ultrafialové lúče s výnimkou lámp na lekárske 
účely; objímky na svietidlá; farebné a číre filtre 
na svietidlá; puzdrá, kryty a držiaky na lampy  
a svietidlá; svetlá na dopravné prostriedky, autá  
a bicykle; svetelné reflektory; žiarovky. 
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16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov; bilbo-
ardy, megabordy z papiera alebo lepenky; reklam-
né tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; kni-
hy; knižné záložky; brožúry; časopisy; periodiká; 
tlačivá; tlačoviny; ročenky; katalógy; kalendáre  
a diáre; poznámkové zošity; príručky; prospekty; 
noviny; obežníky; publikácie; papierové vlajky; 
papierové zástavky; pútače z papiera alebo le-
penky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie 
potreby; papiernický tovar; obálky; obaly; nálep-
ky; netextilné etikety; kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku, predovšetkým kancelárske po-
treby použité ako reklamné predmety; perá (kan-
celárske potreby); poštové známky; adresné štít-
ky do adresovacích strojov; kancelársky papier; 
listový papier; kopírovací papier; pergamenový 
papier; papierové pásky; baliaci papier; albumy; 
atlasy; mapy; pohľadnice; portréty; obrazy; foto-
grafie; grafické reprodukcie; rytiny; plastové fó-
lie na balenie; formuláre; formuláre na zmluvy  
a podania; paragóny; predmety z kartónu; lepiace 
štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti; spisové obaly; 
stolové prestieranie z papiera; papierové servít-
ky; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera 
alebo plastických materiálov; vzory na výrobu 
odevov. 
20 - Nábytok; kancelársky nábytok; komody, zá-
suvkové kontajnery, bielizníky; spacie vaky na 
stanovanie. 
24 - Textilné tapety; poťahy na nábytok z textil-
ných materiálov; netkané textílie; textílie; bytový 
textil. 
27 - Tapety s výnimkou textilných; papierové ta-
pety. 
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služ-
by so svetlami, svietidlami, lustrami, lampami, žia-
ričmi, žiarivkami, žiarovkami, batériami, zaria-
deniami na osvetľovanie, nábytkom, papierový-
mi, textilnými a netextilnými tapetami, prístrojmi 
a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformá-
ciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elek-
trického prúdu; sprostredkovanie obchodnej čin-
nosti so svetlami, svietidlami, lustrami, lampami, 
žiaričmi, žiarivkami, žiarovkami, batériami, zaria-
deniami na osvetľovanie, nábytkom, papierový-
mi, textilnými a netextilnými tapetami, prístrojmi 
a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformá-
ciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elek-
trického prúdu; služby supermarketov a hyper-
marketov; zhromažďovanie rozličných výrobkov 
pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umož-
niť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky po-
hodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníc-
tvom maloobchodných predajní, veľkoobchod-
ných predajní, prostredníctvom katalógového 
predaja alebo elektronickými prostriedkami, pro-
stredníctvom webových stránok alebo prostred-
níctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom a vývozom; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných alebo náborových mate-
riálov; obchodný manažment a riadenie; pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti; marketingové 
štúdie; prieskum trhu; vedenie kartoték v počíta-
či; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; 
organizovanie komerčných alebo reklamných vý- 
 

stav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; 
predvádzanie tovaru; administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; obchodné rady a in-
formácie spotrebiteľom; reklamné činnosti; re-
klamné agentúry; analýzy nákladov; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; poradenstvo v obchodnej činnosti; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; profe-
sionálne obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; roz-
hlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; vydáva-
nie a aktualizovanie reklamných materiálov; vy-
dávanie reklamných alebo náborových textov; 
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; 
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sie-
tí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 35 a 42 tohto zoznamu. 
42 - Projektová činnosť; architektonické pora-
denstvo; urbanistické plánovanie; poradenstvo 
pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov; návrhy 
interiérov; expertízy a prieskumy ako inžinierske 
práce; štúdie technických projektov; interiérová  
a exteriérová výzdoba; vypracovanie stavebných 
výkresov; kontrola kvality; inštalácia počítačo-
vých systémov na projektovanie a vizualizáciu  
v stavebných interiérov a exteriérov; výskum  
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); služ-
by vedecké a technologické včítane výskumu  
v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy; 
priemyselný výskum; aktualizovanie počítačo-
vých programov; expertízy (inžinierske práce); 
hosťovanie na počítačových stránkach (webových 
stránkach); kalibrácia; skúšky materiálov; tech-
nický prieskum. 

(540) 

  
 

(731) INPORTANTE s.r.o., Biskupa Kondého 5138/36, 
929 01 Dunajská Streda, SK; 

 
 

(210) 5480-2013 
(220) 13.8.2013 

 10 (511) 16, 35, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 16 - Knihy; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; 

príručky; plagáty; katalógy; kalendáre; prospek-
ty; fotografie; grafické reprodukcie; školské po-
treby (papiernický tovar); papierové vlajky; pú-
tače z papiera alebo lepenky; pečiatky; písacie 
potreby; nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; netextilné etikety; kancelárske 
potreby s výnimkou nábytku; papiernický tovar; 
albumy; atlasy; umelohmotné fólie na balenie; 
predmety z kartónu; lepiace štítky; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; bilbordy, 
megabordy z papiera, kartónu alebo lepenky; le-
pidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a pou-
žitie v domácnosti; papierové utierky; vrecia  
a vrecká z papiera alebo plastických materiálov 
na balenie; ceruzky; formuláre; kartón; papierové  
 



144 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  

 
 obrúsky; obaly (papiernický tovar); papierové ška-

tuľky ako obaly; papierové škatule ako obaly; 
škatuľky a škatule z kartónu; obrazy; papier; pa-
pierové podložky pod poháre; peračníky; puzdrá 
na perá; pečate; pohľadnice; portréty; zoznamy. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
stavebným materiálom, s betónom, s betónovými 
zmesami, s cementom, s omietkami, s maltami, so 
stavebnými hmotami, s asfaltovými (bitúmeno-
vými) výrobkami pre stavebníctvo; administra-
tívne spracovanie obchodných objednávok; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby a sprostred-
kovanie obchodu s hnojivami, s palivami, so sta-
vebným recyklátom, s kovovým a nekovovým 
odpadom, s elektroodpadom a s papierom; od-
borné obchodné poradenstvo v oblasti odpadu  
a odpadového hospodárstva, obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; reklama a propagácia 
nehnuteľností, stavebných činností; reklama on-
line na počítačovej komunikačnej sieti; organi-
zovanie výstav na obchodné a reklamné účely; 
sprostredkovanie obchodu so stavebným materiá-
lom, s omietkami, s lepidlami; administratívne 
spracovanie spisovej, technickej a reklamnej do-
kumentácie; rozmnožovanie dokumentov; grafic-
ká úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; marketingové štúdie; prenájom reklam-
ného času vo všetkých komunikačných médiách; 
prenájom reklamných materiálov; reklamná a pro-
pagačná činnosť; sprostredkovanie reklamných 
služieb; sprostredkovanie obchodu so stavebným 
materiálom; vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných alebo náborových materiálov; rozširovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných 
plôch; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verej-
nosťou; sekretárske služby; zbieranie a zoraďo-
vanie údajov do počítačových databáz; vedenie 
kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch; poradenstvo a pomoc 
pri riadení obchodných aktivít; odborné obchod-
né poradenstvo, predovšetkým obchodné pora-
denstvo pri predaji stavebného materiálu a pri 
stavebných činnostiach; reklamné a inzertné služ-
by v oblasti odstraňovania odpadov; prieskum tr-
hu v oblasti odpadov, nakladania s odpadmi a ich 
recyklácie; cenová analýza nákladov v oblasti 
odstránenia a recyklácie odpadov; obchodné 
sprostredkovanie nákupu, predaja, dovozu a vý-
vozu odpadu, tovaru a výrobkov z recyklovaného 
odpadu; podnikateľské poradenstvo a poskytova-
nie obchodných informácií vláde, podnikom, in-
štitúciám a spotrebiteľom v oblasti odpadov, re-
cyklácie a odvozu odpadov, a výrobkov z nich; 
obchodné poradenstvo a sprostredkovanie týka-
júce sa kompletnej likvidácie odpadov ako sú 
látky, výrobky a tovar, ktoré sú spôsobilé na opä-
tovné použitie a recykláciu (najmä s ohľadom na 
zber, balenie, skladovanie, distribúciu a spraco-
vanie a zničenie tovaru, odpadu a výrobkov); ob-
chodné sprostredkovanie pri predaji skladovacích 
kontajnerov, poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu; sprostredkovanie obchodu s tovarom; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triedach 35, 37 a 39 tohto zoznamu; spros- 
 

tredkovanie inžinierskych prác, expertíz a tech-
nických projektov v oblasti nakladania s odpadmi. 
37 - Stavebníctvo; stavebná činnosť; výstavba 
odpadových skládok, opravy a rekonštrukcia ces-
tných komunikácií a chodníkov; vykonávanie do-
pravných a priemyselných stavieb; vykonávanie 
inžinierskych, bytových a občianskych stavieb; 
výstavba polyfunkčných objektov, administratív-
nych budov a rodinných domov; výstavba, budo-
vanie závodov a tovární; výstavba obchodných  
a veľtrhových stánkov; výstavba obchodných 
centier; výstavba a opravy skladov; výstavba ka-
nalizačných a vodovodných sietí; budovanie re-
tenčných nádrží, vodojemov a čerpacích staníc; 
výstavba čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd 
a zosilňovacích staníc pitnej a úžitkovej vody; 
stavebné úpravy vodných tokov; výstavba a re-
konštrukcia inžinierskych sietí; rekonštrukcie  
a intenzifikácie čistiarní odpadových vôd; vý-
stavba a rekonštrukcia úpravní vôd a vodojemov; 
výstavba priemyselných hál z ocele alebo žele-
zobetónu; stavebné činnosti vrátane budovania 
elektroinštalácií, zdravotechniky, plynoinštalácií 
a rozvodov plynu, vzduchotechniky, kúrenia a tech-
nológií; murovanie; murárstvo; interiérové a ex-
teriérové maľovanie a natieranie; štukovanie; 
sadrovanie; stierkovanie; tapetovanie; klampiar-
stvo a inštalatérstvo; čistenie; čistenie exteriérov 
a interiérov; omietanie; omietanie stavebných po-
vrchov; natieranie a penetrovanie stavebných po-
vrchov; izolovanie stavieb a budov; nanášanie 
podlahových poterov; tepelné izolovanie stavieb 
a budov; zatepľovanie stavieb a budov, predo-
všetkým zatepľovanie kontaktnými zatepľovací-
mi systémami; zatepľovanie podláh a strešných 
plášťov; zemné výkopové práce pri zakladaní 
stavby; prípravné a pomocné stavebné práce; de-
molácia budov; prípravné práce pre stavbu; dozor 
nad stavbami; kontrola stavebných činností; služ-
by stavbyvedúceho; stavebný dozor; izolovanie 
stavieb; montovanie lešení; inštalačné služby; 
opravy a údržba; inštalácia interiérov a interiéro-
vých prvkov; prenájom stavebných strojov a za-
riadení; prenájom čistiacich strojov; prenájom 
miešadiel a dopravníkov na omietky a malty; 
prenájom buldozérov, bagrov a rýpadiel; prená-
jom staveniskových žeriavov; záručný servis  
v oblasti stavebníctva; opravy; stavebné informá-
cie; odborné poradenstvo v stavebníctve; pora-
densko-konzultačná činnosť v stavebníctve; de-
molácie a zemné práce; demolácie budov; vý-
stavba ciest a pozemných komunikácií; asfalto-
vanie; čistenie ciest; kladenie cestných povrchov; 
vŕtanie studní; výstavba a údržba ropovodov; po-
radenská činnosť a návrhy riešení pre rekon-
štrukciu stavebných (inžinierskych) sietí; posky-
tovanie uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
39 - Dovoz; doprava; preprava; prepravné služ-
by, predovšetkým nákladná automobilová dopra-
va; nákladná a kamiónová doprava; doprava syp-
kých materiálov a ťažkých nákladov; zasielateľ-
ské služby; zasielanie a odovzdávanie tovaru; 
služby vodičov; balenie tovarov; skladovanie; us-
kladňovanie tovarov; prekladanie tovaru; prepra-
va a uskladnenie stavebného odpadu; skladova-
nie odpadu; sprostredkovanie prepravy; kuriérske  
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služby; doručovanie tovaru; preprava nábytku; 
organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov; 
prenájom skladísk; prenájom dopravných prostried-
kov; prenájom automobilov a dopravných pro-
striedkov; prenájom skladovacích kontajnerov; 
prenájom plavidiel; špedičné služby; logistické služ-
by v doprave a skladovaní; prenájom garáží; spros-
tredkovanie služieb uvedených v triede 39 tohto 
zoznamu; poskytovanie uvedených služieb pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
40 - Recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; spa-
ľovanie odpadu; spracovanie odpadu; činnosť  
v oblasti zaobchádzania s odpadmi okrem nebez-
pečného odpadu, vrátane triedenia odpadu a re-
cyklovateľného materiálu; poradenská a konzul-
tačná činnosť v oblasti zaobchádzania s odpadmi; 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 40 
tohto zoznamu. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie, vzde-
lávanie; vzdelávacie služby; výchovná a vzdelá-
vacia činnosť v oblasti separácie odpadov; orga-
nizovanie a vedenie kolokvií, seminárov, konfe-
rencií, kongresov, koncertov, sympózií; organi-
zovanie športových, kultúrnych, vedomostných  
a zábavných súťaží; písanie textov (okrem reklam-
ných). 
42 - Projektovanie stavieb; projektová činnosť; 
projektovanie odpadových skládok; projektova-
nie stavebných činností a technológií; priemysel-
né dizajnérstvo, architektonické poradenstvo, vy-
pracovanie technických nákresov, štúdií technic-
kých projektov, stavebných výkresov a projek-
tov, projektovanie; architektonické služby; urba-
nistické plánovanie; poradenstvo pri navrhovaní 
a zariaďovaní interiérov; návrhy exteriérov a in-
teriérov; expertízy a prieskumy ako inžinierske 
práce, štúdie technických projektov; interiérová  
a exteriérová výzdoba; vypracovanie stavebných 
výkresov; kontrola kvality; zememeračstvo; in-
štalácia softvérových počítačových systémov na 
projektovanie a vizualizáciu v stavebných inte-
riérov a exteriérov; inštalácia softvérových počí-
tačových systémov na projektovanie a vizualizá-
ciu v stavebníctve; štúdie technických projektov; 
technický prieskum; prieskumy (inžinierske prá-
ce), skúšky materiálov; hosťovanie na počítačo-
vých stránkach (webových stránkach); kalibrácia 
(kontrola kvality); grafické dizajnérstvo; módne 
dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti dizajnu; pre-
vod a konverzia údajov a dokumentov z fyzic-
kých médií na elektronické média; činnosť tech-
nických poradcov v oblasti ekológie a odpadové-
ho hospodárstva; testovanie toxicity odpadov; 
testovanie, meranie a analýzy v oblasti odpadov  
a odpadového hospodárstva; poskytovanie uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 

(540) 

  

(591) zelená, biela 
(731) MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Nová 134, 

017 01 Považská Bystrica, SK; 
 

 

(210) 5635-2013 
(220) 26.11.2013 

 10 (511) 29, 30, 31, 35, 40 
(511) 29 - Mäso; mäsové výrobky a mäsové výťažky; 

spracované mäso; spracované mäsové výrobky; 
chladené jedlá vyrobené prevažne z mäsa; chla-
dené potraviny obsahujúce prevažne mäso; chu-
ťovky s prevažným obsahom mäsa; dehydrované 
hovädzie mäso; dehydrované morčacie mäso; 
hydinové jedlá; dusené hovädzie mäso; hotové 
mäsové výrobky; hotové jedlá obsahujúce pre-
važne mäso; mäsové kaše; mäsové kocky; mäso-
vé prípravky; mleté mäso; mrazené mäso; naso-
lené mäso; sušené mäso; grilované mäso; nakla-
dané varené mäso; studené mäsové nárezy; kon-
centrované mäsové vývary; klobásové mäso; kon-
zervované bravčové mäso; konzervované varené 
mäso; konzervované pripravené mäso; konzervy 
s nasekaným hovädzím mäsom; mäsová sviečko-
vica; mäsové fašírky; mäsové rezne; mäsové 
guľky; mäsové plnky do pečiva; mäsové plnky 
do pirohov; mäsové výrobky s príchuťami; mä-
sové výťažky zo slaniny; potravinové pasty vy-
robené zo zveriny; potravinové pasty vyrobené  
z rýb; potravinové pasty z hydiny; dehydrovaná 
šunka; varená šunka; šunkové koleno; bravčové 
mäso; bravčové mäso v prášku; kuracie mäso  
v prášku; drobné mäsové výrobky; mäkké mäso-
vé výrobky; trvanlivé mäsové výrobky; varené 
mäsové výrobky; špeciálne mäsové výrobky; klo-
básy; salámy; párky; tlačenka; mäsové konzervy; 
paradajkový pretlak; bravčová masť; domáca škva-
rená masť; sedliacke oškvarky; divina; tukové, 
mäsové a syrové nátierky na chlieb; tukové ná-
tierky na chlieb; paštéty; pečienka; potravinárske 
výrobky z rýb; hydina nie živá; ryby nie živé; 
zverina; slanina; údeniny; domáce údené mäsá; 
huspenina; bujóny, vývary; prípravky na bujóny; 
bujónové koncentráty; držky; losos (mäso); gar-
náty nie živé; raky neživé; haringy; homáre nie 
živé; kaviár; langusty nie živé; kôrovce nie živé; 
mäkkýše nie živé; krvavé jaternice; jedlý loj; mä-
sové šaláty; rybacie šaláty; rybie plátky; poliev-
ky; prípravky na výrobu polievok; zeleninové 
šťavy na varenie; pečeňový syr; špik (potravina); 
konzervy s rybami; zemiakové lupienky a hranol-
čeky; konzervovaná cibuľa; konzervovaná, na-
kladaná, sušená a varená zelenina a strukoviny  
s obsahom alebo príchuťou mäsa; solené a naso-
lené potraviny; sušené vajcia; vajcia nie oplod-
nené na liahnutie; mäsové výťažky; konzervova-
né, mrazené, sušené a tepelne spracované ovocie 
a zelenina; mrazené ovocie; rôsoly; džemy; mar-
melády; ovocné zaváraniny; ovocné pretlaky; vaj-
cia; mlieko a mliečne výrobky; jogurt; maslo; sy-
ry; šľahačka; všetky tovary uvedené v triede 29 
tohto zoznamu vyrobené v regióne Spiš. 
30 - Cukrárske výrobky všetkého druhu, ako sú 
torty, koláče, marcipán, jemné pečivo, perníky, me-
dovníky, sucháre, zákusky a pod.; cestoviny; med; 
propolis; konzumná včelia materská kašička (nie 
na lekárske účely); včelia materská kašička; me-
lasový sirup; majonéza; zmrzliny; chlieb; obilni-
nové vločky; müsli; müsli tyčinky; pšeničné mú-
ky natívnych a modifikovaných škrobov, ako 
zemiakové cesto v prášku, zemiaková kaša v práš-
ku, zemiakové drte, zemiakové krokety v prášku, 
zemiakové halušky v prášku, zmes na prípravu  
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knedlí, obilninové výrobky; výťažky z obilia ako 
potrava; lúpaný a mletý ovos; lúpaný a mletý 
jačmeň; múčne jedlá; krúpy na ľudskú spotrebu; 
kukurica mletá; pražená kukurica; kukuričná kru-
pica; kukuričná múka; instantná kaša z kukurič-
nej múky (s vodou alebo s mliekom); kukuričné 
vločky; jemné pečivo; pečivo; pečivo s mäsovou 
plnkou; strúhanka; sucháre; pirôžky s mäsom; per-
níky, medovníky; pekárske výrobky; omáčky ako 
chuťové prísady; koreniny; príchute do potravín  
s výnimkou esencií a éterických olejov; cukro-
vinky; cukrovinky na zdobenie vianočných strom-
čekov; prírodné sladidlá všetky tovary uvedené  
v triede 30 tohto zoznamu vyrobené v regióne Spiš. 
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke  
a lesné produkty a plodiny neupravené patriace 
do triedy 31; semená a rastliny patriace do tejto 
triedy; ovos; jačmeň; čerstvé huby; lieskové a cí-
cerové oriešky (nespracované); mak (nespraco-
vaný); ľan (nespracovaný); slad na výrobu piva  
a liehovín; neupravené strukoviny; neupravené 
olejniny; neupravená kukurica; čerstvé ovocie  
a zelenina; živé zvieratá; potrava pre zvieratá; 
všetky tovary uvedené v triede 31 tohto zoznamu 
vyrobené v regióne Spiš. 
35 - Reklama; propagácia; inzercia; rozosielanie 
propagačného materiálu; publikovanie reklam-
ných textov; výstavy na reklamné a obchodné 
účely; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); za-
sielanie reklamných materiálov zákazníkom; vy-
dávanie, zverejňovanie, oznamovanie, vyhlasova-
nie, reklamných textov; služby v oblasti exterié-
rovej reklamy; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); vykonávanie obchod-
ných operácií (pre tretie osoby); poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom interne-
tu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 29, 30, 31 tohto zoz-
namu aj prostredníctvom internetu; sprostredko-
vanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 
29, 30, 31 tohto zoznamu. 
40 - Spracovanie mäsa na objednávku (pre tretie 
osoby) a údenie potravín; údenie mäsa; rozobera-
nie mäsa na objednávku (pre tretie osoby); kon-
zervovanie potravín a nápojov; lisovanie ovocia; 
mletie; mlynárstvo; úprava mäsa na objednávku 
(pre tretie osoby); výsek zvierat; drvenie potravín 
(úprava na objednávku pre tretie osoby); ožaro-
vanie jedla (úprava na objednávku pre tretie oso-
by); protiplesňová úprava potravín na objednáv-
ku (pre tretie osoby); zmrazovanie potravín; pos-
kytovanie rád a informácií o službách uvedených 
v triede 40 tohto zoznamu prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(591) zelená, žltá, čierna 
(731) Zelený Spiš, Tatranská 992/39, 060 01 Kežmarok, 

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

 

 

(210) 5643-2013 
(220) 29.11.2013 

 10 (511) 7, 9, 11 
(511) 7 - Vzduchové kompresory; automatické umý-

vačky riadu; elektrické práčky odevov; elektrické 
vysávače; zariadenia na manažment odevov na 
odstraňovanie pachov z odevov a sterilizovanie 
odevov pre domácnosť (práčky). 
9 - DVD (Digital versatile disc) prehrávače; au-
dioprijímače; MP3 (MPEG audio layer-3) pre-
hrávače; telefónne zariadenia; prenosné komuni-
kačné zariadenia; televízne prijímače (TV zaria-
denia); tlačiarne; počítače; monitory pre počíta-
če; kamery pre uzavreté televízne okruhy; pre-
nosné nabíjačky elektrických batérií; USB (uni-
versal seriál bus) kľúče; počítačový aplikačný 
softvér pre domáce zariadenia; počítačový soft-
vér na vzdelávanie; nahrané počítačové progra-
my; sťahovateľné počítačové programy; prístroje 
na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku 
alebo obrazu na použitie v telekomunikáciách; 
prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku alebo obrazu; domáce kiná; digitálne foto-
rámiky; sieťové monitorovacie kamery; digitálne 
zobrazovacie zariadenia (digital signage); sieťo-
vé monitory; projektory; na videokonferenčné 
zariadenia; osobné počítačové kamery/fotoapa-
ráty; čipy na zlepšenie kvality televízneho obra-
zu; elektronické albumy; televízne diaľkové ov-
ládače; myši pre počítače; klávesnice pre počíta-
če; slúchadlá s mikrofónom k mobilnému telefó-
nu; tabletové osobné počítače; trojrozmerné oku-
liare pre televízne prijímače. 
11 - Zariadenia na čistenie vody do domácnosti; 
plynové sporáky; vetracie (klimatizačné) zaria-
denia na vyhrievanie; teplovzdušné zariadenia; 
klimatizačné zariadenia; vetracie zariadenia; so-
lárne kolektory na vykurovanie; zariadenia na io-
nizáciu vody pre domácnosť; elektrické chladiace 
zariadenia; elektrické sporáky; varné prístroje  
a zariadenia; LED (light emitting dióde) osvetľo-
vacie zariadenia; PLS (plasma lighting systém) 
osvetľovacie zariadenia; elektrické zvlhčovače 
pre domácnosť; elektrické odvlhčovače pre do-
mácnosť; zariadenia na čistenie vzduchu; mem-
bránové zariadenia na čistenie vody; elektrické 
sušiče odevov; ionizátory vody; elektrické ku-
chynské rúry. 

(540) Vše je možné 
(731) LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, Yeong-

deungpo-gu, Seoul 150-721, KR; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5644-2013 
(220) 29.11.2013 

 10 (511) 7, 9, 11 
(511) 7 - Vzduchové kompresory; automatické umý-

vačky riadu; elektrické práčky odevov; elektrické 
vysávače; zariadenia na manažment odevov na 
odstraňovanie pachov z odevov a sterilizovanie 
odevov pre domácnosť (práčky). 
9 - DVD (Digital versatile disc) prehrávače; au-
dioprijímače; MP3 (MPEG audio layer-3) pre-
hrávače; telefónne zariadenia; prenosné komuni-
kačné zariadenia; televízne prijímače (TV zaria- 
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denia); tlačiarne; počítače; monitory pre počíta-
če; kamery pre uzavreté televízne okruhy; pre-
nosné nabíjačky elektrických batérií; USB (uni-
versal seriál bus) kľúče; počítačový aplikačný 
softvér pre domáce zariadenia; počítačový soft-
vér na vzdelávanie; nahrané počítačové progra-
my; sťahovateľné počítačové programy; prístroje 
na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku 
alebo obrazu na použitie v telekomunikáciách; 
prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu 
zvuku alebo obrazu; domáce kiná; digitálne foto-
rámiky; sieťové monitorovacie kamery; digitálne 
zobrazovacie zariadenia (digital signage); sieťo-
vé monitory; projektory; videokonferenčné za-
riadenia; osobné počítačové kamery/fotoaparáty; 
čipy na zlepšenie kvality televízneho obrazu; elek-
tronické albumy; televízne diaľkové ovládače; 
myši pre počítače; klávesnice pre počítače; slú-
chadlá s mikrofónom k mobilnému telefónu; tab-
letové osobné počítače; trojrozmerné okuliare pre 
televízne prijímače. 
11 - Zariadenia na čistenie vody do domácnosti; 
plynové sporáky; vetracie (klimatizačné) zaria-
denia na vyhrievanie; teplovzdušné zariadenia; 
klimatizačné zariadenia; vetracie zariadenia; so-
lárne kolektory na vykurovanie; zariadenia na io-
nizáciu vody pre domácnosť; elektrické chladia- 
ce zariadenia; elektrické sporáky; varné prístroje 
a zariadenia; LED (light emitting dióde) osvetľo-
vacie zariadenia; PLS (plasma lighting systém) 
osvetľovacie zariadenia; elektrické zvlhčovače 
pre domácnosť; elektrické odvlhčovače pre do-
mácnosť; zariadenia na čistenie vzduchu; mem-
bránové zariadenia na čistenie vody; elektrické 
sušiče odevov; ionizátory vody; elektrické ku-
chynské rúry. 

(540) Všetko je možné 
(731) LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, Yeong-

deungpo-gu, Seoul 150-721, KR; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5692-2013 
(220) 17.12.2013 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody, stolové vody, limonády, pi-

vá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na vý-
robu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne 
vody ochutené a iné nealkoholické nápoje. 

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

Karlovy Vary, CZ; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5693-2013 
(220) 17.12.2013 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody, stolové vody, limonády, pi-

vá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na vý-
robu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne 
vody ochutené a iné nealkoholické nápoje. 

(540) Magnesiana 
 
 

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

(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5694-2013 
(220) 17.12.2013 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody, stolové vody, limonády, pi-

vá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na vý-
robu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne 
vody ochutené a iné nealkoholické nápoje. 

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

Karlovy Vary, CZ; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5695-2013 
(220) 17.12.2013 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody, stolové vody, limonády, pi-

vá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na vý-
robu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne 
vody ochutené a iné nealkoholické nápoje. 

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

Karlovy Vary, CZ; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5696-2013 
(220) 17.12.2013 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody, stolové vody, limonády, pi-

vá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy na vý-
robu nápojov, sirupy pre limonády, minerálne 
vody ochutené a iné nealkoholické nápoje. 

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

Karlovy Vary, CZ; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5712-2013 
(220) 17.12.2013 

 10 (511) 35, 38, 39, 41, 42, 43 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; ob-

chodné franchisingové služby; obchodné pora-
denské služby; reklama; propagačné služby; or-
ganizovanie, vykonávanie a riadenie predajných 
a propagačných motivačných akcií; rozširovanie 
brožúr a prospektov (na reklamné alebo náborové 
účely); poskytovanie obchodných informácií; 
rozširovanie reklamných materiálov; informačné 
a poradenské služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 35 tohto zoznamu. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 
druhov programov; telekomunikačné služby pro-
stredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; po-
skytovanie telekomunikačných služieb; poskyto-
vanie telekomunikačného pripojenia do svetovej 
počítačovej siete; poskytovanie telekomunikač-
ných kanálov na telenákupy; poskytovanie pries- 
toru na diskusiu na internete; prenos a šírenie  
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správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel 
prostredníctvom komunikačných sietí vrátane in-
ternetu; spravodajské kancelárie; poradenské  
a informačné služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 35 tohto zoznamu. 
39 - Doručovanie a dovoz tovarov. 
41 - Služby v oblasti zábavy a kultúry a športu; 
organizovanie športových podujatí a súťaží; or-
ganizovanie súťaží (vedomostných alebo zábav-
ných); organizovanie predstavení (manažérske 
služby) vrátane hudobných a tanečných progra-
mov; služby umeleckej a športovej agentúry; in-
formácie o možnostiach zábavy; filmová tvorba; 
fotografická reportáž; fotografovanie; organizo-
vanie a plánovanie večierkov; organizovanie a ve-
denie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuál-
nych predstavení na kultúrne a zábavné účely; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie plesov; organizovanie a ve-
denie koncertov; organizovanie súťaží krásy; po-
žičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov (s výnimkou reklam-
ných a náborových); prenájom hudobných ná-
strojov a hudobných aparatúr; organizovanie di-
vadelných, filmových, koncertných a iných pred-
stavení; vydavateľská činnosť s výnimkou vydá-
vania reklamných textov; vydávanie periodických 
a neperiodických publikácií s výnimkou reklam-
ných; zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a ma-
gazínov; výchovno-zábavné klubové služby; vý-
roba (tvorba) videofilmov; organizovanie živých 
vystúpení; živé predstavenia. 
42 - Grafické dizajnérstvo; navrhovanie (priemy-
selné dizajnérstvo); navrhovanie obalov, obalové 
dizajnérstvo; odborné poradenstvo týkajúce sa 
počítačov a príslušenstva k nim; poradenské  
a konzultačné služby v oblasti počítačového hard-
véru a počítačového softvéru; priemyselné dizaj-
nérstvo; štúdie technických projektov, projektová 
činnosť; umelecké dizajnérstvo; výskum a vývoj 
nových výrobkov (pre zákazníkov); prenájom po-
čítačov; údržba počítačového softvéru; počítačo-
vé programovanie; poradenské služby v oblasti 
počítačového hardvéru; poradenské služby v ob-
lasti počítačového softvéru; prenájom počítačo-
vého softvéru; tvorba softvéru; návrhy, štruktú-
rovanie a programovanie či iné vytváranie počí-
tačových programov a počítačových systémov, 
najmä programového vybavenia internetových, 
intranetových či iných sieťových serverov, serve-
rových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, 
zavádzania, aktualizácie a údržby; návrhy, štruk-
túrovanie a programovanie či iné vytváranie báz 
dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich 
spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim 
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údrž-
by; návrhy, štruktúrovanie a programovanie či 
iné vytváranie internetových či intranetových po-
čítačových stránok a násteniek (webpages a web-
sites) a internetových či intranetových aplikácií 
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie  
a údržby; hosťovanie (poskytovanie voľného pries-
toru) na internetových či intranetových počítačo-
vých stránkach a nástenkách (webpages a websi-
tes) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného pries- 
 

toru) v rámci týchto stránok či násteniek; hosťo-
vanie (poskytovanie voľného priestoru) na inter-
netových či intranetových aplikáciách; prevod 
(konverzia) počítačových programov, dát či iných 
údajov v elektronickej podobe z rôznych formá-
tov do iných formátov; prevod (konverzia) do-
kumentov, dát či iných údajov z fyzických médií 
na elektronické médiá; aktualizovanie počítačo-
vých programov; inštalácia počítačových prog-
ramov; návrh počítačových systémov; obnovo-
vanie počítačových databáz; počítačové progra-
my (zhotovovanie kópií); prevod a konverzia po-
čítačových programov a údajov (okrem fyzickej 
konverzie); prieskum v oblasti využitia počítačov; 
vytváranie a udržiavanie webových stránok pre 
zákazníkov. 
43 - Bary (služby), bistrá, vínne bary; hotelierske 
služby; poskytovanie hotelového ubytovania; stra-
vovacie služby poskytované penziónmi; poskyto-
vanie ubytovania v penziónoch; odnášanie a do-
dávanie jedál a nápojov; informácie a poradenské 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu; zaisťovanie jedla objednávaného 
prostredníctvom on-line počítačovej siete; prí-
prava a dodávka jedál na objednávku do domu; 
služby kaviarní, kafetérií, jedální, reštaurácií, snack-
barov a verejného stravovania. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
(731) Sven Creative, s. r. o., Štefanovičova 8, 811 04 

Bratislava, SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5713-2013 
(220) 18.12.2013 

 10 (511) 29, 30, 32, 33, 35 
(511) 29 - Mäso; ryby; hydina; zverina; mäsové výťaž-

ky; konzervované, sušené a varené ovocie a zele-
nina; rôsoly a zaváraniny; vajcia; mlieko a mliečne 
výrobky; jedlé oleje a tuky; potraviny v konzer-
vách patriace do tejto triedy. 
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo; 
kávové náhradky; múka a obilninové výrobky; 
chlieb; sušienky; sucháre; koláče; jemné pečivo  
a cukrovinky; zmrzliny; med; melasový sirup; 
kvasnice; prášky do pečiva; soľ; horčica; korenie; 
ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; ľad 
do nápojov. 
32 - Pivo; ľahké pivá a ležiaky (pivá); minerálne 
vody (nápoje); nealkoholické nápoje vrátane šu-
mivých nealkoholických nápojov; sirupy a iné 
prípravky na prípravu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva). 
35 - Maloobchodné služby s potravinami a nápoj-
mi; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; vyjed-
návanie a uzatváranie obchodných transakcií pre 
tretie osoby; kancelárie zaoberajúce sa vývozom 
a opätovným vývozom; služby obchodného za-
stúpenia pre tretie osoby; marketing; poradenské 
a informačné služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 35 tohto zoznamu. 
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(540) 

  
 

(591) fialová, čierna 
(731) KOFT, s. r. o., Jána Stanislava 28/A, 841 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5714-2013 
(220) 18.12.2013 

 10 (511) 29, 30, 35 
(511) 29 - Jogurt. 

30 - Bonbóny; cukrovinky; čokoláda; čokoládové 
nápoje; cukríky; perníky; medovníky; pralinky; 
sušienky; zmrzliny; zákusky; koláče. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 29 a 30 tohto zoz-
namu; obchodné a podnikateľské poradenstvo; 
sprostredkovanie obchodu s tovarom. 

(540) 

  
 

(591) fialová, čierna, modrá, zelená 
(731) SNACK GROUP s.r.o., Kadnárova 27, 831 51 

Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5715-2013 
(220) 18.12.2013 

 10 (511) 36, 41, 45 
(511) 36 - Organizovanie zbierok; charitatívne služby  

v oblasti finančnej pomoci, poskytovanie finanč-
nej pomoci deťom z detských domovov, sociálne 
slabším občanom, opusteným a týraným ľuďom 
so zdravotnými komplikáciami a ľuďom závis-
lým od alkoholu a drog. 
41 - Kurzy telesného cvičenia pre seniorov, deti  
a mládež; výučba golfu; golfová škola; organizo-
vanie a vedenie golfových súťaží; organizovanie 
kultúrnych a spoločenských podujatí; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných podujatí. 
45 - Charitatívne služby v oblasti právnej pomo-
ci; poskytovanie právnej pomoci deťom z det-
ských domovov; poskytovanie právnej pomoci 
sociálne slabším občanom; poskytovanie práv- 
neho poradenstva a právnej pomoci opusteným  
a týraným ľuďom so zdravotnými komplikácia-
mi; sociálna výpomoc ľuďom závislým od alkoho-
lu a drog s výnimkou pomoci vo finančnej oblasti. 

(540) Mission life 
(731) Občianske združenie Mission life, Zelená 2, 811 01 

Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 
 

(210) 2-2014 
(220) 3.1.2014 

 10 (511) 29, 30, 31, 32, 35 
(511) 29 - Ovocné šaláty. 

30 - Čerstvé ovocie v čokoláde; cukrovinky z čo-
kolády a čerstvého ovocia; sušeného ovocia v čo-
koláde; karamelu a iných cukrárskych prísad. 
31 - Čerstvé ovocie v čokoláde; čerstvé ovocie 
naaranžované ako kytica; kytice z čerstvého ovo-
cia; ovocné kytice. 
32 - Ovocné džúsy; ovocné šťavy; nealkoholické 
ovocné nápoje. 
35 - Maloobchodné služby spojené s výrobkami 
z čerstvého ovocia, s výrobkami z čerstvého ovo-
cia naaranžovaných ako kytice, s výrobkami  
z čerstvého ovocia v čokoláde, s výrobkami zo 
sušeného ovocia v čokoláde, karamelu a iných 
cukrárskych prísad. 

(540) Chutné kytice 
(731) Frutia, s.r.o., Nejedlého 67, 841 02 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 90-2014 
(220) 18.7.2012 

 10 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, mrazené, sušené a tepelne 
spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, 
marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; 
vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje  
a tuky; papriková nátierka (konzervované kore-
niny); bielkoviny na kulinárske účely; algináty na 
kulinárske účely; spracované mandle; aloa pravá 
(potraviny); sardely; špik ako potrava; jablkový 
kompót; slanina; konzervovaná fazuľa; krvná tla-
čenka; kostný olej konzumný; bujóny, vývary; 
koncentrované vývary; bujóny, prípravky na vý-
vary; maslo; kaviár; údeniny; syry; kakaové mas-
lo; mušle jedlé (nie živé); kokosové maslo; kokos 
sušený; kokosový tuk; kokosový olej; repkový 
olej, jedlý; kukuričný olej; brusnicový kompót; 
neživé raky; smotana; krokety; kôrovce (s výnim-
kou živých); mrazené ovocie; tvaroh; datle; jedlé 
vtáčie hniezda; jedlé tuky; jedlé oleje; nealkoho-
lické vtáčie mlieko; tukové nátierky na chlieb; 
tukové substancie na výrobu jedlých tukov; jedlá 
na báze kvasenej zeleniny (kimchi); mliečne en-
zýmy na kuchárske použitie; rybie plátky; rybia 
múčka na ľudskú spotrebu; ryby s výnimkou ži-
vých; konzervované ryby; rybie ikry (potraviny); 
konzervy s rybami; ľanový olej na kuchárske po-
užitie; potraviny z rýb; mrazené ovocie; chuťov-
ky z ovocia; plátky sušeného ovocia; ovocné rô-
soly; ovocné šupky; konzervované ovocie; ovo-
cie naložené v alkohole; ovocná dreň; ovocné ša-
láty; ovocné kompóty; konzervy s ovocím; divi-
na; konzervovaný cesnak; nakladané uhorky; zá-
zvorový džem; šunka; haringy; hummus (nátier-
ka z cícera); jedlá želatína z rýb; džemy; jedlá že-
latína; kefír; bravčová masť; lecitín na kuchárske 
použitie; konzervovaná šošovica; pečienka; pe-
čeňová paštéta; homáre (nie živé); nízkotučné 
zemiakové lupienky; margarín; marmeláda; mä-
so; huspenina; konzervované mäso; mäsové kon-
zervy; mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsa-
hom mlieka); mliečne výrobky; mliečne koktaily;  
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 rybacia pena; zeleninová pena; konzervované 

šampiňóny; mäkkýše (nie živé); oriešky spraco-
vané; jedlý olivový olej; olivy konzervované; kon-
zervovaná cibuľa; ustrice s výnimkou živých; jed-
lý olej z palmových orechov; jedlý palmový olej; 
arašidové maslo; spracované arašidy; konzervo-
vaný hrach; pektín na kulinárske účely; zelenina 
v štipľavom náleve; spracovaný peľ ako potravi-
na; bravčové mäso; zemiakové lupienky; zemia-
kové vločky; šišky zemiakové; hydina nie živá; 
sušené vajcia; krevety nie živé; mlieko obohatené 
bielkovinami; hrozienka sušené; syridlo; losos; 
ryby v slanom náleve; nasolené potraviny z mä-
sa; sardinky; kyslá kapusta; klobásy, salámy, pár-
ky; saláma v cestíčku; holotúrie (morské živočí-
chy) nie živé; lúpané semená; lúpané slnečnicové 
semená; sezamový olej; mäkkýše (neživé); gar-
náty (morské raky) neživé; jedlé chryzalídy (kuk-
ly motýľa) priadky morušovej; slimačie vajcia 
(na konzumáciu); prípravky na výrobu polievok; 
vývary; konzervované sójové bôby ako potrava; 
sójové mlieko (náhradka mlieka); langusty s vý-
nimkou živých; jedlý loj; jedlý slnečnicový olej; 
tahini (nátierka zo sezamových jadier); grilované 
morské riasy; tofu; paradajková šťava na varenie; 
paradajkový pretlak; držky; konzervované hľu-
zovky; tuniaky; zeleninové šťavy na varenie; ze-
leninové šaláty; zeleninové polievky; varená ze-
lenina; sušená zelenina; konzervovaná zelenina; 
konzervy so zeleninou; výťažky chalúh ako po-
trava; srvátka; šľahačka; vaječný bielok; jogurt; 
žĺtok; plody mora; mäsové výrobky; ovocné 
a/alebo zeleninové extrakty na kulinárske použi-
tie; konzervované ovocie a zelenina; nízkotučné 
jedlá z mäsa; hotové jedlá z mäsa; jogurty; jedlé 
bielkoviny zo sójových bôbov na kulinárske pou-
žitie; jedlé oleje a jedlé tuky, jedlá želatína, tuko-
vé nátierky na chlieb; spracované orechy; orieš-
kové maslo; nakladaná zelenina; potravinové ná-
tierky zo zeleniny; potravinové nátierky z mäsa; 
potravinové nátierky z hydiny; potravinové ná-
tierky z rýb, potravinové nátierky z morských ži-
vočíchov; potravinové nátierky jedlých tukov; 
polievky,. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; maniok 
a ságo; múka a výrobky z obilia; chlieb, pekárske 
a cukrárske výrobky; cukor, med, melasový si-
rup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ; ocot, omáč-
ky ako chuťové prísady; nové korenie; mandľové 
cukrovinky; mandľové cesto; aníz (semená); aro-
matické prípravky do potravín; kávové náhradky; 
droždie v prášku; mletý jačmeň; múka z jačme-
ňa; múka z fazule; propolis; pivný ocot; sóda bi-
karbóna na pečenie; prísady do zmrzlín (spojivá); 
pečivo (rožky); strúhanka; sladké žemle; prášok 
do pečiva; kandizovaný cukor; kapary; karamel-
ky (cukríky); soľ s prídavkom mletých semien 
zeleru; cereálne chuťovky; prípravky z obilnín; 
syrové sendviče (cheeseburgers); žuvačky; cigó-
ria ako kávová náhradka; lupienky, vločky (obil-
ninové); čokoláda; čokoládové nápoje; mliečne 
čokoládové nápoje; marináda (chuťové prísady); 
chutneys (koreniny); škorica (korenina); klinčeky 
(korenie); kakao; kakaové nápoje; mliečne kaka-
ové nápoje; kakaový prášok; kakaové nátierky na 
chlieb; káva; kávové nápoje; mliečne kávové ná-
poje; kávové príchute; nepražená káva; chuťové 
prísady; cukrovinky na zdobenie vianočných  
 

stromčekov; sladké pečivo; kuchynská soľ; ovoc-
né omáčky (polevy); kuskus (krupica); krekery 
(slané pečivo); vínny kameň na kuchárske účely; 
karí (korenie); pudingy; dresingy na šaláty; zmr-
zliny; príchute do potravín (s výnimkou esencií  
a éterických olejov); múčne jedlá; droždie do 
cesta; príchute s výnimkou éterických olejov; prí-
chute do koláčov a zákuskov s výnimkou éteric-
kých olejov; príchute do nápojov s výnimkou 
esencií; ľanové semená (potraviny); múka; výrob-
ky z múky; fondán (cukrovinka); mrazené polevy 
na koláče; konzervované záhradné bylinky ako 
chuťové prísady; zázvor (korenie); perníky, me-
dovníky; glukóza na kulinárske účely; gluténové 
prísady na kuchárske účely; upravený glutén ako 
potravina; melasový sirup; krúpy na ľudskú spot-
rebu; mliečna ovsená kaša; chalva; polevy na 
šunku; cereálne tyčinky s vysokým obsahom pro-
teínov; instantná kaša z kukuričnej múky (s vo-
dou alebo s mliekom); kukuričná krupica; med; 
lúpaný jačmeň; lúpaný ovos; ľad do nápojov; ľad 
(prírodný alebo umelý); ľadový čaj; bylinkové 
čaje s výnimkou na lekárske účely; ovocné želé 
(cukrovinky); kečup; kvasnice; sladké drievko 
(cukrovinka); makaróny; mandľové pyšteky; ku-
kuričné vločky; kukuričná múka; mletá kukurica; 
pražená kukurica; sladový výťažok ako potravi-
na; slad (potraviny); maltóza; marinády; marci-
pán; majonéza; mäsové omáčky (chuťové prísa-
dy); pirôžky s mäsom; látky na zjemnenie mäsa 
pre domácnosť; mentol pre cukrárstvo; melasa; 
čokoládová pena; penové zákusky (cukrovinky); 
müsli; horčica; horčicová múčka; jedlá z rezan-
cov; muškátové orechy; ovsená potrava; ovsené 
vločky; ovsená krupica; mletý ovos; palacinky; 
cestoviny; nátierka zo sójových bôbov (chuťové 
prísady); pečivo s mäsovou náplňou; karamelky; 
lístkové cesto; arašidové cukrovinky; mentolové 
cukríky; paprika (korenina); pesto (omáčka); su-
šienky; keksy; koláče s plnkou; kukuričné pu-
kance; zemiaková múčka (potraviny); prášky na 
výrobu zmrzliny; pralinky; puding; quiches (sla-
né pečivo); ravioly; pikantné zeleninové omáčky 
(chuťové prísady); slíže; ryža; ryžové chuťovky; 
ryžový koláč; včelia materská kasička (potravi-
ny); sucháre; šafran (korenie); ságo; konzervačná 
soľ; sendviče; omáčky (chuťové prísady); spojivá 
do údenín; morská voda (na varenie); koreniny; 
krupica; šerbety (zmrzlinové nápoje); sójová mú-
ka; sójová omáčka; špagety; korenie; jarná rolka; 
badián; škrob ako potrava; sladké drievka (cuk-
rovinky); cukor; suši; prírodné sladidlá; bonbó-
ny; tabbouleh (libanonský šalát); tacos (mexické 
jedlo); tapioka; tapioková múka ako potrava; tor-
ty; čaj; čajové nápoje; zahusťovacie prípravky na 
kuchynské použitie; paradajková omáčka; kuku-
ričné placky (tortilly); kurkuma ako potrava; ne-
kysnutý chlieb; vanilka (príchuť); vanilín (vanil-
ková náhradka); rastlinné kávové náhradky; zvit-
ky (cestoviny); ocot; oblátky; chaluhy, vodné ria-
sy (chuťové prísady); vyrážková pšeničná múka; 
obilné klíčky (potraviny); stužovače na šľahačku; 
droždie; jogurty mrazené (mrazené potraviny); 
kávové výťažky (potraviny); zmesi kávy a čakan-
ky, používané ako náhrada kávy; čajové výťažky; 
čokoláda, čokoládové výrobky; cukríky; múka  
a prípravky vyrobené z obilnín a/alebo ryže a/ale-
bo múky; cereálie na raňajky; pizza; pasta (ces- 
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toviny) a cestovinové výrobky; chlieb; sušienky, 
sucháre, keksy, biskvity; zákusky, koláče; jemné 
pečivo; zmrzlina, nanuky, mrazené cukrovinky; 
med; melasový sirup; melasa; náhradky medu  
z cukru, cukor, melasa a; kečup, omáčky (chuťo-
vé prísady); prípravky na prípravu omáčok; ko-
renie; ocot, chutneys (koreniny) (čatni); krémový 
pudingový prášok; šalátové dresingy; nízkotučné 
jedlá z ryže; hotové jedlá z ryže; puding a šľaha-
né peny (cukrovinky). 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; semená; ras- 
tliny a kvety; potrava pre zvieratá; slad; chaluhy 
(potraviny alebo krmivo); algarovila (krmivo); 
mandle (ovocie); aloa vera (rastlina); prípravky 
na výkrm zvierat; krmivo pre zvieratá; podstielka 
pre zvieratá; jedlé predmety na žuvanie pre zvie-
ratá; aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá 
(podstielka); vylisovaná cukrová trstina (surovina); 
jačmeň; čerstvá fazuľa; repa; egreše (čerstvé); 
nápoje pre zvieratá; krmivo pre vtáky; otruby; 
otrubová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu; úžit-
kové domáce zvieratá; kvetinové cibule; kríky; 
vedľajšie produkty pri spracovaní obilnín ako 
krmivo pre zvieratá; obilie v nespracovanom sta-
ve; čerstvé gaštany; čakankové hľuzy; čakanka; 
vianočné stromčeky; citrusové ovocie; surové ka-
kaové bôby; škrupina kokosového orecha; koko-
sové orechy; kolové orechy; kopra; raky (živé); 
kôrovce (živé); čerstvé uhorky; sépiové kosti pre 
vtákov; odpad po destilácii (krmivo); psie suchá-
re; mláto; nosnice (prípravky pre -); oplodnené 
vajcia na liahnutie; živé ryby; rybia múčka na 
kŕmenie zvierat; ikry; živé návnady na ryby; ľa-
nová múčka (suché krmivo); sušené kvety na 
ozdobu; prírodné kvety; krmivo; čerstvé ovocie; 
čerstvé záhradné bylinky; klíčky semien na bota-
nické účely; zrno (obilie); zrno (krmivo) ; čerstvé 
hrozno; krúpy pre hydinu; seno; lieskové oriešky; 
chmeľové šišky; chmeľ; borievky (plody); čer-
stvý pór; čerstvé citróny; čerstvá šošovica; čer-
stvý hlávkový šalát; vápno ako krmivo pre zvie-
ratá; ľanové semená (potrava pre zvieratá); ľano-
vá múčka (potrava pre zvieratá); rašelina ako 
podstielka; živé zvieratá; homáre (živé); rohov-
ník (plody); kukurica; kukuričné výlisky pre do-
bytok; slad na výrobu piva a liehovín; matoliny 
(výlisky ovocia); čerstvá tekvica; kŕmne zmesi na 
výkrm hospodárskych zvierat; šrot pre zvieratá; 
hospodárske zvieratá; podhubie na rozmnožova-
nie; čerstvé huby; mušle (slávka jedlá) živé; žih-
ľava; orechy; ovos; pokrutiny; čerstvé olivy; ci-
buľa čerstvá; pomaranče; ustrice (živé); palmy; 
palmové listy; arašidové výlisky pre zvieratá; 
mleté arašidy pre zvieratá; čerstvé arašidy; čer-
stvý hrach; paprika (rastlina); výživa pre domáce 
zvieratá; borovicové šišky; semená rastlín; rastli-
ny; sušené rastliny na dekoráciu; peľ (surovina); 
zemiaky čerstvé; živá hydina; výlisky repky olej-
nej pre rožný dobytok; surová kôra; usadenina po 
destilácii; rebarbora; ryžová múka ako krmivo; 
ryža (nespracovaná); jedlé korene; ružové kríky; 
surový korok; raž; soľ pre dobytok; pieskovaný 
papier pre domáce zvieratá (podstielka); holotú-
rie (morské živočíchy) živé; sadenice; sezam;  
 
 
 

mäkkýše (živé); vajíčka priadky morušovej; priad-
ka morušová; prírodné trávniky; špenát (čerstvý); 
langusty (živé); jadrové krmivo; slama ako krmi-
vo; slama ako podstielka; slama ako materiál na 
prikrytie pôdy; posilňujúce prípravky pre zviera-
tá; cukrová trstina; stromy; čerstvé hľuzovky; 
kmene stromov; neopracované rezivo; drevo su-
rové (kmeň); čerstvá zelenina; vinič (rastlina); 
pšenica; obilné klíčky (potrava pre zvieratá); dre-
vené triesky na výrobu drevotriesky; vence zo 
živých kvetov; droždie pre zvieratá. 

(540) MERMAID BAY 
(641) 011052891, 18.07.2012 
(731) Tesco Stores Limited, Tesco House, Delamare 

Road, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL, GB; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 97-2014 
(220) 21.1.2014 

 10 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Vajcia; mlieko a mliečne výrobky; konzervo-

vané, mrazené, sušené a varené ovocie a zeleni-
na; ovocné rôsoly, džemy a kompóty. 
30 - Spracované produkty z obilnín (cereálie); mú-
ka a prípravky vyrobené z obilnín (cereálií); chlieb; 
čokoládové tyčinky, čokoládové výrobky, cere-
álne tyčinky, obilniny a výrobky z obilnín; müsli; 
prípravky z müsli. 
31 - Obilné a poľnohospodárske, záhradnícke a les-
né výrobky; čerstvé ovocie a zelenina; semená; 
slad. 

(540) 

  

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötel-
strasse 35, 74172 Neckarsulm, DE; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 147-2014 
(220) 29.1.2014 

 10 (511) 39 
(511) 39 - Organizovanie zájazdov; plánovanie zájazdov; 

rezervácia zájazdov; turistické prehliadky, zájaz-
dy, služby turistických sprievodcov; organizova-
nie, rezervovanie a zabezpečovanie exkurzií, ce-
lodenných výletov a vyhliadkových ciest. 

(540) 

  
 

(731) CESTOVATEĽSKÝ AKADEMICKÝ KLUB  
s. r. o., Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, SK; 
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(210) 163-2014 
(220) 31.1.2014 

 10 (511) 16, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 43 
(511) 16 - Čipka z papiera drsné papierové vreckovky 

na toaletné účely; kartónové jedálenské podlož-
ky; kartónové ozdoby na potraviny; kartónové 
podložky na stôl; kartónové podložky pod pohá-
re; kotúče toaletného papiera; kuchynské utierky 
z papiera; lepenkové jedálenské podložky; obru-
sy a pokrývky na stôl z papiera; ozdobné obaly 
na kvetináče z papiera; papierové jedálenské 
podložky; papierové koktailové podložky; papie-
rové obrusy; papierové podbradníky; papierové 
podložky; papierové podložky pod poháre; pa-
pierové podložky pre stolové prestieranie; papie-
rové servítky; papierové uteráky na ruky; papie-
rové toaletné utierky; papierové utierky; papiero-
vé vrecká do košov na odpadky; papierové vlaj-
ky; papierové vreckovky; papierové zástavky; 
pivné podložky; pokladničné pásky; pútače z pa-
piera alebo lepenky; stolové papierové obrúsky; 
stredový obrus na stôl z papiera; toaletný papier; 
celofánový papier; faxový papier; jemný papier; 
kartón, lepenka; krycí papier; mastený papier pre 
papierové dáždniky (kasa-gami); nátlačkový pa-
pier; papier a lepenka pre priemysel; papier na 
pečenie; papier na vizitky ako polotovar; papier 
na výrobu tapiet; papier na tašky a vrecká; papie-
rové ozdoby na koláč; parafínový papier; pásy 
farebného papiera (tanzaku); pergamen; počíta-
čový papier; papierové alebo kartónové vývesné 
tabule; adresáre a zoznamy; adventné kalendáre; 
blahoprajné pohľadnice; časopisy ako doplnky 
novín; časopisy (periodiká); tlačené cenníky; ďa-
kovné karty a pohľadnice; darčekové poukážky; 
denníky (noviny); detské komiksy; diáre (zápis-
níky s kalendárom na denné záznamy); firemné 
vizitky; formuláre; fotografie; jedálne lístky; ka-
lendáre; nákupné karty (nie na hranie); katalógy; 
knihy; kupóny; letáky; lístky; nálepky a samo-
lepky; nálepky na auto; nákresy; oznámenia; pa-
pierové ceduľky; papierové nalepovacie nástenné 
ozdoby; papierové emblémy; plagáty; potlače; 
poukážky; pozvánky; prospekty; pútače z kartó-
nu; reklamné plagáty; reklamné publikácie; re-
klamné tabule z papiera; reklamné značky z pa-
piera; stávkové lístky; adresné štítky do adreso-
vacích strojov; tlačené jedálne lístky; tlačené pa-
pierové štítky; tlačené papierové značky; znám-
ky; zberateľské pohľadnice; vytlačené publiká-
cie; vizitky; vstupenky; lepiace pásky na balenie; 
papierové pásky; albumy na fotografie a zbera-
teľské albumy; bloky a skicáre; bloky s poklad-
ničnými potvrdenkami; cenové visačky; ceruzky 
s tušovou náplňou s vláknitým hrotom (fixky); 
priesvitný papier (pauzovací); diáre; dosky na 
plagáty; dosky so svorkou na držanie papierov; 
držiaky na písacie potreby; etikety s výnimkou 
textilných; fascikle a šanóny; hlavičkové papiere; 
kancelárske papiernické potreby; menovky; náv-
števné knihy; obálky; obaly (papiernický tovar); 
papiernický tovar; písacie potreby; písacie potre-
by, potreby na pečiatkovanie; pomôcky na opra-
vu a vymazávanie (kancelárske potreby); poz-
námkový papier; prevádzkové denníky; puzdrá 
na dokumenty; puzdrá na kancelárske potreby; 
šanóny na kancelárske účely; škatule na papier-
nický tovar; školské potreby (papiernický tovar);  
 

 štítky na kartotečné lístky; štítky na označovanie 
dokumentov; štítky s adresou; tlačiarenské a kni-
hárske potreby; učebné pomôcky; účtovné knihy; 
zápisníky; zošity; papierové a plastové baliace 
materiály; papierové a lepenkové darčekové ška-
tule; nádoby z papiera na balenie; papierové  
a plastové obaly na potraviny; papierové škatule; 
papierové nákupné tašky; papierové vrecká na 
balenie; papierové tašky na balenie; papierové 
vrecká na potraviny; plastové obaly na súpravy 
písacích potrieb a na doklady; vypchaté papiero-
vé vrecká na balenie; tašky vyrobené z papiera na 
balenie; tlačené baliace materiály z papiera; roz-
ložiteľné kartónové škatule na balenie; priemy-
selné nádoby na balenie z papiera; plastové vrec-
ká na sendviče; vrecúška na sendviče (papier); 
ozdobný (umelecký) papier; farebné perá; ceruz-
ky; papierové figúrky; postavy z kartónu. 
29 - Algináty na kulinárske účely; aloa pravá 
(potraviny); arašidové maslo; arašidový olej; as-
pik; konzervované artičoky; banánové lupienky; 
bielkoviny na kulinárske účely; vaječný bielok; 
biely syr; blancmanges (typ smotanového dezer-
tu); konzervovaný bôb; bombajská zmes (tradič-
né indické občerstvenie); bravčová roštenka; 
bravčové mäso; bravčové vnútornosti; konzervo-
vaná brokolica; brusnicový kompót; bujónové 
kocky; bujóny, vývary; bylinkové maslo; čerstvá 
hydina; čerstvé mäso; cesnaková pasta; cesnako-
vé maslo; cheddar; chili con carne (mexické pi-
kantné jedlo); chladené jedlá z rýb; chladené po-
traviny obsahujúce hlavne ryby; chop suey (čín-
ske jedlo); chuťovky na báze ovocia; chuťovky 
na báze zemiakov; konzervovaný cícer; čili olej; 
citrónové nátierky; citrónový krém; cmar; corn 
dog (párok v kukuričnom ceste); cottage cheese 
(biely hrudkovitý syr); creme fraiche (jemne kys-
lá smotana); dahls (indické jedlá z ochutených 
varených strukovín); datle; dezerty z umelého 
mlieka; mliečne omáčky na namáčanie malých 
kúskov jedla (dipy); divina; divina okrem živej; 
drobky; držky; dulce de leche (kondenzované 
mlieko); dusené jablká; dusené ovocie; džemy; 
extra panenský olivový olej; fašírky; konzervo-
vaná fazuľa; fazule s čili; fazuľové omáčky na 
namáčanie malých kúskov jedla (dipy); sušené 
figy; fromage frais (typ mäkkého syra); garnáty 
(morské raky) neživé; ghee (polotekuté indické 
maslo; glazúrované ovocie; guacamole (korenené 
pyré z avokáda); guľáš (dusené mäso); gumbo 
(polievka); hamburgery; haruľa; hlboko zmraze-
né kura; hlbokomrazená hydina; holotúrie (mor-
ské živočíchy) (neživé); homáre (nie živé); hoto-
vé bujóny; hotové jedlá z vajec; hotové jedlá  
z mäsa; hotové jedlá zo slaniny; hotové jedlá  
z kuraťa; hotové jedlá z diviny; hotové jedlá  
z plodov mora; hotové jedlá z hydiny; hotové 
jedlá z mäsa; hotové šaláty; konzervovaná zele-
nina, varená zelenina, sušená zelenina, prípravky 
na zeleninové polievky, zeleninové šťavy na va-
renie; hovädzí bujón; hovädzí loj (potravina); 
hovädzí tuk; hovädzie hamburgery; hovädzie 
mäso; hovädzie mäsové konzervy; hrozienka su-
šené; hummus (cícerová kaša); huspenina; hustá 
rybacia polievka; hydina (mäso); ikry upravené 
na ľudskú spotrebu; instantné polievky; instantné 
zemiakové kaše; jablčné lupienky; jablkový kom-
pót; jedlá bravčová masť; jedlo z kvasenej zele- 
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niny (kimchi); jedlá z rýb; jedlá želatína; jedlé 
chaluhy; jedlé chryzalídy (kukly motýľa) priadky 
morušovej; jedlé morské riasy; jedlé oleje; jedlé 
oleje a tuky; jedlé oleje na zalievanie jedál; jedlé 
oleje používané pri varení jedál; jedlé oleje zís-
kané z rýb (s výnimkou olejov z treščej pečene); 
jedlé orechy; jedlé riasy; jedlé semená; jedlé sl-
nečnicové semená; jedlé vtáčie hniezda; jedlé ze-
leninové výťažky; jedlý kokosový olej a tuk; jed-
lý kostný olej; jedlý ľanový olej; jedlý olej zo só-
jových bôbov; jedlý repkový olej; jeseterie vajíč-
ka; jogurtové dezerty; jogurtové nápoje; jogurto-
vý nápoj; jogurty; jogurty s príchuťou ovocia; 
jogurty v štýle pudingu; jogurty z kozieho mlie-
ka; jukové lupienky; kakaové maslo; kalamáre 
(pripravené); kandizované ovocie; kanolový olej; 
kapustový šalát; kaviár; kefír; klobása vyrobená 
v štýle saveloy; klobásové mäso; klobásy, salá-
my, párky; knedličky (mäsové, quenelles); kokos 
sušený; kokosové maslo; kokosový olej; kokoso-
vý prášok; kokosový tuk; koktailové čerešne; 
koktailové cibule; koncentráty zo zeleninových 
štiav do potravín; koncentrované maslo; konden-
zované mlieko; kondenzované paradajky; kon-
denzované sladené mlieko; konzervovaná fazuľa; 
konzervovaná nakladaná zelenina; konzervovaná 
sladká kukurica; konzervovaná sója; konzervo-
vaná zelenina; konzervované bravčové mäso; 
konzervované jahody; konzervované mäso; kon-
zervované olivy; konzervované orechy; konzer-
vované ovocie; konzervované paradajky; konzer-
vované polievky; konzervované ryby; konzervo-
vané šampiňóny; konzervované sójové bôby; kon-
zervované strukoviny; konzervované tekvice; kon-
zervované tuniaky; mlieko obohatené bielkovi-
nami; mlieko; mliečny tvaroh; mliečne výrobky  
a ich náhradky; mliečne šľahačkové polevy; mlieč-
ne pudingy; mliečne nátierky s nízkym obsahom 
tuku; mliečne nátierky; mliečne nápoje s vyso-
kým obsahom mlieka; mliečne nápoje s vysokým 
obsahom mlieka s ovocím; mliečne kvasnice na 
kuchárske použitie; mliečne koktaily; mliečne de-
zerty; mlieko do nápojov; mleté mäso; mleté ore-
chy; mleté mandle; miešané oleje (potravina); mie-
šané maslo; mäsové výrobky v podobe fašírok 
(mleté mäso); mäsové steaky; miešaná zelenina; 
mäsové výťažky; mäsové želatíny; mäsové plnky 
do koláčov; mäsové pasty; mäsové nátierky; mä-
sové guľky; mäsové fašírky; mäsové bujóny; mä-
sové konzervy; mäso, ryby, hydina a zverina; 
maslový olej; maslový krém; maslové prípravky; 
maslo na varenie; marmeláda; marinované ryby; 
margarínové náhrady; margarín; mandarínky (kon-
zervované); mäkký tvaroh; mäkký biely syr; lu-
pienky zo sušeného ovocia; mäkký syr; lúpaný  
a polený hrach; lúpané slnečnicové semená; lú-
pané semená; lúpané oriešky; lúpané krevety; lú-
paná zelenina; lecitín na kulinárske použitie; ľa-
nový olej na kuchárske použitie; langusty s vý-
nimkou živých; langusty; lančmíty; lahôdkové 
maslo; kyslé mlieko; kyslá smotana; kyslá kapus-
ta; kúsky kandizovaného ovocia; kuracie nugety; 
kuracie kúsky používané ako plnky do sendvi-
čov; kuracie kúsky; kuracie mäso; kumys (mlieč-
ny nápoj); kukuričný olej; kukuričné tuky; krva-
vé jaternice; krokety; krevety nie živé; kostný 
olej konzumný; kôrovce (neživé); korenené orieš-
ky; konzumné vtáčie vajcia a výrobky z nich;  
 

konzervy zeleniny; konzervy s rybami; konzervy 
s ovocím; konzervy s nasekaným hovädzím mä-
som; konzervovaný cesnak; mlieko s príchuťou; 
mlieko v prášku; ochutené mlieko v prášku na 
prípravu nápojov; morčacie mäso; morčacie vý-
robky; morky (neživé); morské ježovce (neživé); 
mortadela; mrazené hotové jedlá zo zeleniny; 
mrazené mäso; mrazené mäsové výrobky; mra-
zené ovocie; mrazené rybie výrobky; mrazené ry-
by; mrazené varené ryby; mrazené zemiakové hra-
nolčeky; konzervovaná mrkva; mušle jedlé (nie 
živé); mušle (nie živé); mušle (slávky), nie živé; 
mušle z čeľade arcidae (neživé); náhradky mäsa; 
náhradky masla; nakladaná cibuľa; nakladaná 
paprika; nakladaná zelenina; nakladaná zelenino-
vá zmes; nakladané ovocie; nakladané uhorky; 
nakladané vajcia; nakrájané jahňacie mäso po-
kryté zapečenou zemiakovou kašou (pastiersky 
koláč); mliečne nápoje s vysokým obsahom mlie-
ka s acidofilnými baktériami; nasolené mäso; na-
solené ryby; nevyzreté čerstvé syry; nátierka  
z lieskových orieškov; neživé chobotnice; neživé 
haringy; neživé jedlé mušle (druhu Paphia Undu-
lata); neživé korytnačky (kožnatky); neživé kra-
by; neživé mäkkýše; neživé morské ostrieže; ne-
živé raky; neživé sardinky; neživé tresky; neživé 
tuniaky; neživé ustrice určené na ľudskú konzu-
máciu; neživé veľryby; neživý kapor; neživý lo-
sos; nízkotučné jogurty; nízkotučné zemiakové 
lupienky; nízkotučný syr; obaľované arašidy; 
ochutené jogurty; ochutené mliečne nápoje s vy-
sokým obsahom mlieka; odstredené mlieko; olej 
z orechov; olivový olej; olivy konzervované; ope-
čené listy morských rias (yaki-nori); opečené mor-
ské riasy; opekané placky zo strúhaných zemia-
kov (rosti); orechové maslo; orechové pasty; ore-
chy ochutené soľou a koreninami; ovocie nalože-
né v alkohole; ovocie v cukrovej poleve; ovocie  
v konzerve; ovocie v konzerve a džemy; ovocná 
dreň; ovocné chuťovky; ovocné džemy (výlučne 
z citrusového ovocia); ovocné marmelády (vý-
lučne z citrusového ovocia); ovocné pasty; ovoc-
né pochutiny; ovocné rôsoly; ovocné šaláty; 
ovocné šťavy na varenie; ovocné šupky; ovocné 
želatíny, lekváre, kompóty, ovocné a zeleninové 
nátierky; ovocný pektín; papriková nátierka (kon-
zervované koreniny); paradajková šťava na vare-
nie; paradajkové koncentráty (pyré); paradajkový 
pretlak; párky; párky na prípravu hotdogov; pasta 
z guávy; pasta z olív; paštéta z husacej alebo ka-
čacej pečene (foie gras); paštéty; paštéty z husa-
cej pečene; pečená fazuľa v paradajkovej omáč-
ke; pečené gaštany; pečeňová paštéta; pečienka; 
pektín na kulinárske účely; peľ ako potrava; plát-
ky hovädzieho mäsa; plátky sušeného mäsa; 
plátky sušeného ovocia; plátky sušených mor-
ských rias (hoši-nori); plátky z údenáča; plátky 
zo sardel; plnené kapustné závitky; plnené ze-
miakové šupky; plnené zemiaky; plnky do ovoc-
ných koláčov; plody mora (neživé); polievkové 
kocky; polievkové zmesi; polievky; potravinár-
ske výrobky z rýb; mäso obalené v cestíčku; po-
traviny z rýb; práškové mlieko; pražené arašidy; 
pražené oriešky; pražmy (chňapáče červené, ne-
živé); prepeličie vajíčka; presladené ovocie (na-
ložené v cukre); pripravené orechy; prípravky na 
výrobu jogurtov; pripravený strúhaný syr; prí-
pravky zo syra cottage cheese; quark (typ tvaro- 
 



154 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  

 
hu); quenelle (francúzsky pokrm v podobe kned-
ličiek); ragú; rastlinné tuky na varenie; rebarbora 
v sirupe; repkový olej, jedlý; riaženka (jogurtový 
nápoj); rozbif; roztopené maslo (tekuté); ryaz-
henka (fermentované zapekané mlieko); ryba so 
zemiakovými hranolčekmi; rybacia pena; rybacie 
knedličky (quenelles); rybacie koláčiky (fašírky); 
rybacie nátierky a nátierky z morských plodov; 
rybia múčka na ľudskú spotrebu; rybie bujóny; 
rybie guľky; rybie ikry (potraviny); rybie ikry, 
spracované; rybie paštéty; rybie plátky (filé); ry-
bie rezne; rybie sušienky; rybie tyčinky; ryby; 
ryby druhu plecoglossus altivelis (okrem živých); 
ryby v konzervách; ryby v olivovom oleji; rýchle 
občerstvenie zo sóje; saláma; saláma v cestíčku; 
saláma vyrobená v štýle bologna; sardinky; sar-
dely; semená, spracované; sezamový olej; šišky 
zemiakové; škótske jaternice haggis; škótske vaj-
cia (varené vajcia zavinuté v mäsovej fašírke); 
sladká konzervovaná zmes ovocia; sladké zemia-
ky; tuniaky; tukové substancie na výrobu jedlých 
tukov; tukové nátierky na chlieb; tofu; tlačenka; 
tapenády (nátierky zo zmesi pretlačených olív, 
kapary, ančovičiek a olivového oleja); tamale 
(dusené nakrájané mäso so zeleninou zabalené  
v cestíčku); tahini (nátierka zo sezamových ja-
dier); teľacie mäso; syry s obsahom korenín; syry 
obsahujúce bylinky; syry; syrový prášok; syrové 
tyčinky; syrové nátierky; syrové fondue (rozto-
pený syr); syrové omáčky na namáčanie malých 
kúskov jedla (dipy); syridlo; syrárske výrobky; 
syr s modrou plesňou; syr cancoillotte; sušené 
vajcia; sušené strukoviny; sušené sójové bôby; 
sušené ryby; sušené ovocie; sušené orechy; suše-
né mlieko na potravinárske účely; sušené mlieko; 
sušené kura; sušené mäso; sušené hrozienka (sul-
tánky); sušené hľuzovky (jedlé huby); sušené 
hrozienka (typ korintky); sušené kokosové ore-
chy; sušené hovädzie mäso; sušená šošovica; su-
šená smotana do kávy; sušená fazuľa; šunkové 
koleno; šunka prosciutto; šunka; konzervované 
strukoviny; strúhaný kokos; šťava z hľuzoviek; 
srvátka; spracovaný syr; spracovaný špenát; spra-
covaný peľ ako potravina; spracovaný hrach; spra-
cované vajcia; spracované ryby; spracované škru-
pinové ovocie; spracované plody mora; spraco-
vané ovocie; spracované orechy; spracované mä-
sové výrobky; spracované mandle; spracované 
korene a hľuzy; spracované olivy; spracované 
kešu orechy; spracované huby; spracovaná zele-
nina; spracované hnedé morské riasy; spracované 
arašidy; špik z kostí zvierat na jedenie; špik ako 
potrava; spracovaná sója; solené oriešky; sójový 
olej na varenie; sójový olej; sójové mlieko (ná-
hradka mlieka); sójový jogurt; sójové lupienky; 
smotanový syr; smotana; smažené zemiakové lu-
pienky; slnečnicové semená, spracované; smota-
na s vyšším obsahom tuku; slimáky varené; sli-
mačie vajcia (na konzumáciu); slávky jedlé (ne-
živé modré lastúrniky); slaninové kôrky; slanina; 
šľahačka; zverina (mäso); zrazené mlieko; zmesi 
syra; zmesi sušeného ovocia; žltý lúpaný a pole-
ný hrach; zmesi ovocia a orechov; zemiakový ša-
lát; zemiakové vločky; zemiakové lupienky vo for-
me chuťoviek; zemiakové krokety; zemiakové 
koláče; zemiakové knedličky; žĺtok; zemiakové 
hranolčeky; zemiaková tenká omeleta; zelený lú-
paný polený hrášok; zemiaková kaša; zeleninové  
 

výťažky na varenie; zeleninové šťavy na varenie; 
zeleninové šaláty; zeleninové fašírky; zeleninová 
pena; zeleninová paštéta; zelenina v štipľavom 
náleve; zelenina v konzervách; zázvorový džem; 
zavárané uhorky; zamrazená zelenina; zákusky  
z mliečnych výrobkov; zahustené, koncentrované 
vývary; výťažok s príchuťou rozbifu; výťažky  
z rias na potravinárske účely; výťažky na použi-
tie do polievok; výrobky zo sušeného ovocia; vý-
robky z plodov mora; výrobky z jahňaciny; vý-
ťažky z chalúh ako potravina; vypražené bravčo-
vé kožky; vyprážané kura; nealkoholické vtáčie 
mlieko; balené jedlá z morských plodov; konzer-
vovaný veľkozrnný hrach; vegetariánske klobá-
sy; varené ovocie; varené orechy; varené mäsové 
jedlá; varené kura; varené jedlá z rýb; vajcia; us-
trice s výnimkou živých; nealkoholický vaječný 
likér; ustrice (neživé); údeniny; údené ryby; úde-
ný losos; vyprážané kolieska cibule; údené mäso; 
údené klobásy; náhradky mlieka. 
30 - Polievkové pasty (chuťové prísady); anglic-
ké muffiny; arašidové cukrovinky; aromatické 
čaje (s výnimkou čajov na liečivé použitie); aro-
matické prísady do jedál; ázijské rezance; bagels 
(pečivo v tvare kolieska s dierou v strede); bage-
ty; bezmäsité koláče; biscotti (čajové pečivo); 
blancmange (krém z mlieka a pudingu); bochníč-
ky; bonbóny; briošky; čaj; čajové nápoje; čajové 
pečivo; calzone (plnená pizza); cereálne chuťov-
ky; cereálne lupienky; cereálne raňajkové jedlá; 
cereálne tyčinky a energetické tyčinky; čerstvé 
taštičky z lístkového cesta plnené párkom; cestá; 
cestovinové jedlá; cestoviny; chaluhy, vodné ria-
sy (chuťové prísady); chlieb a žemle; chren; chu-
ťové prísady do jedla; čili (chuťová prísada); čo-
koláda; čokoládová káva; čokoládové nápoje; 
croissanty; cukor, prírodné sladidlá, sladké pole-
vy a plnky; med; propolis; zmesi na výrobu peká-
renských výrobkov; suché alebo čerstvé cestovi-
ny, rezance, knedle; obilniny; sójová múka, sójo-
vá omáčka; droždie a kypriace prípravky; kysnu-
té alebo šľahané cestá a zmesi na ich prípravu; 
múčne jedlá; ľanové semená (potraviny); bezko-
feínová káva; čajové náhradky; bylinkové čaje; 
čaje s ovocnou príchuťou (s výnimkou liečivých 
čajov); čokoládové sirupy na prípravu nápojov; 
čokoládový prášok; kakao; káva; kakaové nápo-
je; kávové nápoje; ovocné čaje; jedlé cukrové po-
levy; jedlé zmrazené ovocné drene; ľad; mrazené 
sladkosti; náhradka zmrzliny; nanuky; ovocné 
zmrzlinové dezerty (parfaits); zmrzlina; zmrzli-
nové sendviče; zmrzlinové torty; melasový sirup; 
melasa; sladké polevy a plnky; chlieb; cukríky, 
sladké tyčinky a žuvačky; cukrovinky; drobné 
slané pečivo; druh indického chleba; jemné peči-
vo, koláče, torty, sušienky; koláče s mäsom; kre-
kery s ovocnou príchuťou; krekery (slané peči-
vo); panettone (taliansky sladký chlieb); pečivo  
s mäsovou náplňou v tvare pirohu; pekárske vý-
robky; puding; sladké pečivo z lístkového cesta; 
sladkosti; slané keksy; výrobky z čokolády; zmr-
zlinové dezerty; esencie do potravín, nápojov  
a príchutí okrem olejových esencií; korenené po-
levy na mäso, ryby, hydinu; koreniace marinády; 
koreniace zmesi; korenie; lahôdkové omáčky, 
čatní a pasty (chuťové prísady); marinády; omáč-
ky (chuťové prísady); príchute do potravín okrem 
olejových esencií; koreniny; spracované bylinky  
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(chuťové prísady); zmes korenín na mleté mäso 
(sloppy joe); vanilka (chuťová prísada); vanilín 
(vanilková náhradka); čokoládové tyčinky vhod-
né na okamžitú konzumáciu; enchiladas (kuku-
ričné placky); hamburgerové sendviče; hambur-
gery (žemle); bagety; párky v rožku (hotdogy); 
hotové jedlá z cestovín; hotové jedlá z ryže; piz-
za; hotové pizzové jedlá; jedlá z rezancov; koláče 
obsahujúce mäso; koláče obsahujúce zeleninu; 
koláče s plnkou; kukuričné chuťovky; kuracie 
obložené chlebíčky; lahôdkové pečivo; lasagne; 
žemle s mäsovou fašírkou; naplnené cestoviny; 
obložené chlebíčky; opekané sendviče; pečivo ob-
sahujúce zeleninu a mäso; pizzové koláče; plnené 
bagety; plnené cestoviny; plnené sendviče; plne-
né žemle; plnený chlieb; ravioly; rizoto; ryžové 
chuťovky; sendviče; špagety s mäsovými guľ-
kami; – kukuričné placky (tortilly); tacos (mexic-
ké jedlo); syrová pochutina (chrumky); wrap (za-
vinutý sendvič); vaječné koláče; ovocné koláče. 
32 - Vody (nápoje); šťavy (nápoje); ochutené sý-
tené nápoje; čiastočne mrazené ľadové nápoje 
(ľadová kaša); energetické nápoje; nealkoholické 
nápoje; nealkoholické nápoje obsahujúce vitamí-
ny; nápoje pre športovcov; nealkoholické kok-
tailové zmesi; nealkoholické bezsladové nápoje 
(s výnimkou nápojov na lekárske účely); nealko-
holické koktaily; ovocné džúsy; ovocné šťavy; 
ovocné nektáre, sóda, sódová voda (sódovka), 
sýtená voda, šerbety (nápoje), šumivé nealkoho-
lické nápoje, stolové vody, zeleninové džúsy, 
chinínová voda; nealkoholické nápoje z medu; 
pivo; koktaily z piva; citrónový nápoj s cukrom; 
koncentráty na prípravu nealkoholických nápo-
jov; prípravky na výrobu nápojov; limonádové 
sirupy; prášky na prípravu šumivých nápojov; 
príchute na výrobu nápojov; sirupy na prípravu 
nealkoholických nápojov; výťažky na výrobu ná-
pojov. 
33 - Miešané alkoholické nápoje; alkoholické 
nápoje (s výnimkou piva); prípravky na výrobu 
alkoholických nápojov; destilované nápoje; níz-
koalkoholické nápoje; alkoholické energetické 
nápoje; alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovoc-
nej šťavy. 
35 - Maloobchodné služby spojené s predajom 
potravín; obchodné poradenské služby pri zakla-
daní reštaurácií; riadenie reštauračných podnikov 
pre tretie osoby; obchodné poradenské služby  
v oblasti prevádzky reštaurácií; reklamné služby 
v oblasti propagovania nápojov; zásobovanie al-
koholickými nápojmi pre tretie osoby (nákup to-
varov pre iné podniky); pomoc pri komercializá-
cii výrobku v rámci franšíznej zmluvy; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); usporadúvanie podniko-
vých prezentácií spojených s nákupom a predaj-
om výrobkov; sprostredkovateľské a poradenské 
obchodné služby v oblasti predaja tovarov a po-
skytovania služieb; služby porovnávania cien; 
prenájom predajných automatov; poskytovanie 
poradenstva a informácií o cenách, produktovom 
manažmente a o službách pre zákazníkov na in-
ternetových stránkach pri nákupoch prostredníc-
tvom internetu; organizovanie súťaží na obchod-
né účely; objednávkové služby pre klientov; ob-
jednávkové služby pre tretie osoby; administra-
tívne spracovanie a organizovanie zásielkového  
 

predaja; administratívne spracovanie objednávok; 
administratívne spracovanie objednávok v rámci 
služieb poskytovaných zásielkovými spoločnos-
ťami; reklama; exteriérová reklama; grafické re-
klamné služby; lepenie plagátov; marketing; ob-
chodné reklamné služby v oblasti franchisingu; 
online propagácia na počítačových sieťach a we-
bových stránkach; organizovanie a riadenie vý-
stav na obchodné účely; organizovanie festivalov 
na reklamné účely; organizovanie prezentácií na 
reklamné účely; organizovanie súťaží na reklam-
né účely; organizovanie vecných lotérií na re-
klamné účely; organizovanie žrebovania vecných 
cien na reklamné účely; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); poradenské služby v oblasti reklamy  
a marketingu; poskytovanie priestorov, času a mé-
dií na reklamu; predvádzanie a vystavovanie to-
varu; reklama na transparentoch; rozširovanie re-
klamných a propagačných materiálov; služby ob-
chodných výstav a veľtrhov; podpora predaja 
(pre tretie osoby) prostredníctvom vernostných 
zákazníckych a motivačných programov; vydá-
vanie reklamných materiálov; prieskum trhu. 
39 - Rozvoz jedál reštauráciami; doručovanie jed-
la; balenie jedla; doručovanie darčekových košov 
obsahujúcich jedlá a nápoje; distribúcia alkoho-
lických nápojov; doručovanie nápojov; balenie  
a skladovanie tovaru; balenie potravín; doručo-
vanie pizze; doručovacie služby; dopravné služ-
by; doručovanie poštových zásielok a kuriérske 
služby; skladovanie tovarov v chlade; balenie to-
varov; plnenie fliaš; prenájom chladiacich zaria-
dení; prenájom mraziarenských skladovacích za-
riadení; skladovacie služby; skladovanie mraze-
ných potravín; preprava potravín; doručovanie 
potravín; skladovanie potravín. 
43 - Výroba sošiek z potravín na objednávku; la-
hôdkarstva (reštaurácie); grily (reštaurácie); reš-
tauračné služby; samoobslužné reštaurácie; služ-
by hotelových reštaurácií; reštaurácie s rýchlym 
občerstvením; reštaurácie servírujúce čerstvo krá-
jané pečené mäso; reštaurácie s možnosťou od-
nesenia si jedla; reštauračné služby zahŕňajúce 
zariadenia licencovaných barov; poskytovanie jed-
la a nápojov v reštauráciách; bufety (rýchle ob-
čerstvenie); fast-food reštaurácie; jedálenské služ-
by; samoobslužné služby jedální; príprava jedál  
a nápojov (služby reštaurácií); služby nočných 
klubov (poskytovanie jedla); pohostinské služby 
(jedlo a nápoje); firemná pohostinnosť (poskyto-
vanie jedál a nápojov); príprava a dodávka jedál 
na objednávku (catering); organizovanie svadob-
ných hostín (zabezpečovanie jedla a nápojov); 
poskytovanie jedla ľuďom v núdzi (charitatívne 
služby); klubové služby súvisiace s poskytova-
ním jedla a nápojov; rezervačné služby pre ob-
jednávanie jedál; banketové služby; bary; čajov-
ne; hotelové keteringové služby; hotely, ubytov-
ne a penzióny, dovolenkové a turistické ubytova-
nie; kaviarne; krčmy; pizzerie; pohostinské služ-
by (ubytovanie); penzióny; poradenstvo v oblasti 
varenia; poskytovanie informácií týkajúcich sa 
prípravy jedál a nápojov; poskytovanie informá-
cií týkajúcich sa služieb reštaurácií; prenájom 
konferenčných miestností; prenájom priestorov 
na spoločenské podujatia a stretnutia; prenájom 
dočasných kancelárskych priestorov; prenájom 
nábytku, stolovej bielizne a prestieraní; prenájom  
 



156 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  

 
vybavenia pre stravovacie služby; rezervovanie 
miest v reštauráciách pre tretie osoby; šalátové 
bary; služby bistier; služby ochutnávky vín (pos-
kytovanie nápojov – služby reštaurácií); služby 
osobných šéfkuchárov; stravovacie služby; vi-
nárne; konzultačné služby v oblasti kuchárskeho 
umenia. 

(540) 

  
 

(591) svetlohnedá, tmavohnedá, žltá, biela, zelená, čer-
vená 

(731) STREET s. r. o., Plickova 3, 831 06 Bratislava, 
SK; 

(740) Priecel Martin, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 206-2014 
(220) 7.2.2014 

 10 (511) 6, 9, 19, 35, 37, 40, 42, 45 
(511) 6 - Trezory; príručné kovové pokladnice; kovové 

zarážky dverí; kovové podložky; bezpečnostné 
schránky (pokladničky); kovové dvere; bezpeč-
nostné dvere s kovovou kostrou; viacbodové 
bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; kovové 
dverové obloženie; kovové dverové klopadlá; 
kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové 
ploty; kovové mreže; kovové výplne dverí; ko-
vové dverové prahy; kovové protipožiarne dvere; 
kovové dverové zárubne; dverové zástrčky; dve-
rové západky (kovové); kovové držadlá, kľučky; 
otvárače dverí (nie elektrické); kovové zárubne; 
dverové kovania; kovanie na nábytok; kovové 
neelektrické zámky, a to zámky dverí a ich častí; 
viacbodové rázvorové mechanizmy zámkov; vi-
sacie zámky; mechanické uzamykacie systémy; 
kovové závory; cylindrické vložky do zámkov; 
kľúče; kovové krúžky na kľúče; bezpečnostné 
kovové reťaze; bezpečnostné schránky; kovové 
skrinky a skrine; neelektrické otváracie a zatvá-
racie systémy na dvere; plomby; kovové poštové 
schránky. 
9 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; 
elektrické zámky; elektrické otváracie a zatvára-
cie systémy na dvere; elektrické zvončeky na 
dvere; elektrické bzučiaky; elektrické a elektro-
nické zariadenia proti krádeži; poplašné zariade-
nia; požiarne signalizačné zariadenia; monitoro-
vacie počítačové programy; elektronické monito-
rovacie prístroje a zariadenia; počítačové softvé-
rové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačové prog-
ramy (sťahovateľné). 
19 - Dvere (nekovové); výplne dverí (nekovové); 
drevené obloženie; skladacie dvere (nekovové); 
ozdobné lišty (nekovové); brány (nekovové); zá-
rubne (nekovové); dverové rámy (nekovové); dve-
rové prahy (nekovové); bezpečnostné dvere (ne-
kovové); protipožiarne dvere (nekovové); muro-
vané poštové schránky; drevené trámy; drevené 
dyhy. 
 

35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); reklamná činnosť; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
odborné obchodné poradenstvo, a to obchodné 
poradenstvo pri predaji bezpečnostných dverí, 
trezorov, zámkov, zabezpečovacích systémov, 
zariadení a tovarov uvedených v triedach 6, 9  
a 19 tohto zoznamu; maloobchodné služby s bez-
pečnostnými dverami, trezormi, zámkami, zabez-
pečovacími systémami, zariadeniami a tovarmi 
uvedenými v triedach 6, 9 a 19 tohto zoznamu; 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby 
(obchodná pomoc); obchodné sprostredkovateľ-
ské služby; aktualizácia a údržba údajov v počí-
tačových databázach; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; 
vedenie kartoték v počítači; sprostredkovanie 
uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu  
s tovarom, a to s tovarom uvedeným v triedach 6, 
9, 19 tohto zoznamu. 
37 - Antikorózne úpravy; lakovanie, glazovanie; 
informácie o opravách; pieskovanie; opravy zá-
mok; inštalácia dverí; montážne služby, inštalá-
cia, údržba, revízie a opravy dverí, bezpečnos- 
tných dverí, trezorov, bezpečnostných schránok, 
zámkov, bezpečnostných zámkov, mechanických 
alebo elektronických zabezpečovacích systémov 
a zariadení; spevňovanie dverí s prierazuvzdor-
nou úpravou. 
40 - Zhotovovanie kópií kľúčov. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnér-
stvo; výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti 
nábytkárskych výrobkov (pre zákazníkov); navr-
hovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnér-
stvo); projektovanie bezpečnostných prvkov a za-
bezpečenia interiéru; spracovanie bezpečnostných 
projektov na ochranu interiéru; tvorba softvéru; 
aktualizovanie počítačového softvéru; požičiava-
nie a údržba počítačového softvéru; inštalácia 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti po-
čítačových programov. 
45 - Konzultácie v oblasti bezpečnosti interiéru  
a ochrany majetku. 

(540) SAFE POINT 
(731) SAFE POINT s.r.o., Hurbanova 35, 911 01 Tren-

čín, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 207-2014 
(220) 7.2.2014 

 10 (511) 6, 9, 19, 35, 37, 40, 42, 45 
(511) 6 - Trezory; príručné kovové pokladnice; kovové 

zarážky dverí; kovové podložky; bezpečnostné 
schránky (pokladničky); kovové dvere; bezpeč-
nostné dvere s kovovou kostrou; viacbodové 
bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; kovové 
dverové obloženie; kovové dverové klopadlá; 
kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové 
ploty; kovové mreže; kovové výplne dverí; ko-
vové dverové prahy; kovové protipožiarne dvere; 
kovové dverové zárubne; dverové zástrčky; dve- 
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 rové západky (kovové); kovové držadlá, kľučky; 

otvárače dverí (nie elektrické); kovové zárubne; 
dverové kovania; kovanie na nábytok; kovové 
neelektrické zámky, a to zámky dverí a ich častí; 
viacbodové rázvorové mechanizmy zámkov; vi-
sacie zámky; mechanické uzamykacie systémy; 
kovové závory; cylindrické vložky do zámkov; 
kľúče; kovové krúžky na kľúče; bezpečnostné 
kovové reťaze; bezpečnostné schránky; kovové 
skrinky a skrine; neelektrické otváracie a zatvá-
racie systémy na dvere; plomby; kovové poštové 
schránky. 
9 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; 
elektrické zámky; elektrické otváracie a zatvára-
cie systémy na dvere; elektrické zvončeky na 
dvere; elektrické bzučiaky; elektrické a elektro-
nické zariadenia proti krádeži; poplašné zariade-
nia; požiarne signalizačné zariadenia; monitoro-
vacie počítačové programy; elektronické monito-
rovacie prístroje a zariadenia; počítačové softvé-
rové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačové pro-
gramy (sťahovateľné). 
19 - Dvere (nekovové); výplne dverí (nekovové); 
drevené obloženie; skladacie dvere (nekovové); 
ozdobné lišty (nekovové); brány (nekovové); zá-
rubne (nekovové); dverové rámy (nekovové); dve-
rové prahy (nekovové); bezpečnostné dvere (ne-
kovové); protipožiarne dvere (nekovové); muro-
vané poštové schránky; drevené trámy; drevené 
dyhy. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); reklamná činnosť; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné 
obchodné poradenstvo, a to obchodné poraden-
stvo pri predaji bezpečnostných dverí, trezorov, 
zámkov, zabezpečovacích systémov, zariadení  
a tovarov uvedených v triedach 6, 9 a 19 tohto 
zoznamu; maloobchodné služby s bezpečnos- 
tnými dverami, trezormi, zámkami, zabezpečo-
vacími systémami, zariadeniami a tovarmi uve-
denými v triedach 6, 9 a 19 tohto zoznamu; ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (ob-
chodná pomoc); obchodné sprostredkovateľské 
služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; ve-
denie kartoték v počítači; sprostredkovanie uve-
dených služieb, sprostredkovanie obchodu s to-
varom, a to s tovarom uvedeným v triedach 6, 9, 
19 tohto zoznamu. 
37 - Antikorózne úpravy; lakovanie, glazovanie; 
informácie o opravách; pieskovanie; opravy zá-
mok; inštalácia dverí; montážne služby, inštalá-
cia, údržba, revízie a opravy dverí, bezpečnos- 
tných dverí, trezorov, bezpečnostných schránok, 
zámkov, bezpečnostných zámkov, mechanických 
alebo elektronických zabezpečovacích systémov 
a zariadení; spevňovanie dverí s prierazuvzdor-
nou úpravou. 
40 - Zhotovovanie kópií kľúčov. 
 
 

42 - Priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnér-
stvo; výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti 
nábytkárskych výrobkov (pre zákazníkov); navr-
hovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizaj-
nérstvo); projektovanie bezpečnostných prvkov  
a zabezpečenia interiéru; spracovanie bezpečnos-
tných projektov pre ochranu interiéru; tvorba soft-
véru; aktualizovanie počítačového softvéru; po-
žičiavanie a údržba počítačového softvéru; inšta-
lácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblas-
ti počítačových programov. 
45 - Konzultácie v oblasti bezpečnosti interiéru  
a ochrany majetku. 

(540) SAFE LINE 
(731) SAFE POINT s.r.o., Hurbanova 35, 911 01 Tren-

čín, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 208-2014 
(220) 7.2.2014 

 10 (511) 6, 9, 19, 35, 37, 40, 42, 45 
(511) 6 - Trezory; príručné kovové pokladnice; kovové 

zarážky dverí; kovové podložky; bezpečnostné 
schránky (pokladničky); kovové dvere; bezpeč-
nostné dvere s kovovou kostrou; viacbodové bez-
pečnostné dvere s kovovou kostrou; kovové dve-
rové obloženie; kovové dverové klopadlá; kovo-
vé dverové kľučky; kovové brány; kovové ploty; 
kovové mreže; kovové výplne dverí; kovové dve-
rové prahy; kovové protipožiarne dvere; kovové 
dverové zárubne; dverové zástrčky; dverové zá-
padky (kovové); kovové držadlá, kľučky; otvára-
če dverí (nie elektrické); kovové zárubne; dvero-
vé kovania; kovanie na nábytok; kovové neelek-
trické zámky, a to zámky dverí a ich častí; viac-
bodové rázvorové mechanizmy zámkov; visacie 
zámky; mechanické uzamykacie systémy; kovo-
vé závory; cylindrické vložky do zámkov; kľúče; 
kovové krúžky na kľúče; bezpečnostné kovové 
reťaze; bezpečnostné schránky; kovové skrinky  
a skrine; neelektrické otváracie a zatváracie sys-
témy na dvere; plomby; kovové poštové schránky. 
9 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; 
elektrické zámky; elektrické otváracie a zatvára-
cie systémy na dvere; elektrické zvončeky na 
dvere; elektrické bzučiaky; elektrické a elektro-
nické zariadenia proti krádeži; poplašné zariade-
nia; požiarne signalizačné zariadenia; monitoro-
vacie počítačové programy; elektronické monito-
rovacie prístroje a zariadenia; počítačové softvé-
rové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačové pro-
gramy (sťahovateľné). 
19 - Dvere (nekovové); výplne dverí (nekovové); 
drevené obloženie; skladacie dvere (nekovové); 
ozdobné lišty (nekovové); brány (nekovové); zá-
rubne (nekovové); dverové rámy (nekovové); 
dverové prahy (nekovové); bezpečnostné dvere 
(nekovové); protipožiarne dvere (nekovové); mu-
rované poštové schránky; drevené trámy; dreve-
né dyhy. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); reklamná činnosť; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo- 
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obchod; obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom; odborné obchodné poradenstvo, a to ob-
chodné poradenstvo pri predaji bezpečnostných 
dverí, trezorov, zámkov, zabezpečovacích systé-
mov, zariadení a tovarov uvedených v triedach 6, 
9 a 19 tohto zoznamu; maloobchodné služby  
s bezpečnostnými dverami, trezormi, zámkami, 
zabezpečovacími systémami, zariadeniami a to-
varmi uvedenými v triedach 6, 9 a 19 tohto zoz-
namu; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; obchodná správa licencií výrobkov 
a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské 
služby (obchodná pomoc); obchodné sprostred-
kovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; vedenie kartoték v počítači; sprostred-
kovanie uvedených služieb, sprostredkovanie ob-
chodu s tovarom, a to s tovarom uvedeným  
v triedach 6, 9, 19 tohto zoznamu. 
37 - Antikorózne úpravy; lakovanie, glazovanie; 
informácie o opravách; pieskovanie; opravy zá-
mok; inštalácia dverí; montážne služby, inštalá-
cia, údržba, revízie a opravy dverí, bezpečnos-
tných dverí, trezorov, bezpečnostných schránok, 
zámkov, bezpečnostných zámkov, mechanických 
alebo elektronických zabezpečovacích systémov 
a zariadení; spevňovanie dverí s prierazuvzdor-
nou úpravou. 
40 - Zhotovovanie kópií kľúčov. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnér-
stvo; výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti 
nábytkárskych výrobkov (pre zákazníkov); navr-
hovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnér-
stvo); projektovanie bezpečnostných prvkov a za-
bezpečenia interiéru; spracovanie bezpečnostných 
projektov pre ochranu interiéru; tvorba softvéru; 
aktualizovanie počítačového softvéru; požičiava-
nie a údržba počítačového softvéru; inštalácia 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti po-
čítačových programov. 
45 - Konzultácie v oblasti bezpečnosti interiéru  
a ochrany majetku. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, čierna 
(731) SAFE POINT s.r.o., Hurbanova 35, 911 01 Tren-

čín, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 209-2014 
(220) 7.2.2014 

 10 (511) 6, 9, 19, 35, 37, 40, 42, 45 
(511) 6 - Trezory; príručné kovové pokladnice; kovové 

zarážky dverí; kovové podložky; bezpečnostné 
schránky (pokladničky); kovové dvere; bezpeč-
nostné dvere s kovovou kostrou; viacbodové 
bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; kovové 
dverové obloženie; kovové dverové klopadlá; 
kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové  
 

 ploty; kovové mreže; kovové výplne dverí; ko-
vové dverové prahy; kovové protipožiarne dvere; 
kovové dverové zárubne; dverové zástrčky; dve-
rové západky (kovové); kovové držadlá, kľučky; 
otvárače dverí (nie elektrické); kovové zárubne; 
dverové kovania; kovanie na nábytok; kovové 
neelektrické zámky, a to zámky dverí a ich častí; 
viacbodové rázvorové mechanizmy zámkov; vi-
sacie zámky; mechanické uzamykacie systémy; 
kovové závory; cylindrické vložky do zámkov; 
kľúče; kovové krúžky na kľúče; bezpečnostné 
kovové reťaze; bezpečnostné schránky; kovové 
skrinky a skrine; neelektrické otváracie a zatvá-
racie systémy na dvere; plomby; kovové poštové 
schránky. 
9 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; 
elektrické zámky; elektrické otváracie a zatvára-
cie systémy na dvere; elektrické zvončeky na 
dvere; elektrické bzučiaky; elektrické a elektro-
nické zariadenia proti krádeži; poplašné zariade-
nia; požiarne signalizačné zariadenia; monitoro-
vacie počítačové programy; elektronické monito-
rovacie prístroje a zariadenia; počítačové softvé-
rové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačové pro-
gramy (sťahovateľné). 
19 - Dvere (nekovové); výplne dverí (nekovové); 
drevené obloženie; skladacie dvere (nekovové); 
ozdobné lišty (nekovové); brány (nekovové); zá-
rubne (nekovové); dverové rámy (nekovové); dve-
rové prahy (nekovové); bezpečnostné dvere (ne-
kovové); protipožiarne dvere (nekovové); murované 
poštové schránky; drevené trámy; drevené dyhy. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); reklamná činnosť; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
odborné obchodné poradenstvo, a to obchodné 
poradenstvo pri predaji bezpečnostných dverí, 
trezorov, zámkov, zabezpečovacích systémov, za-
riadení a tovarov uvedených v triedach 6, 9 a 19 
tohto zoznamu; maloobchodné služby s bezpeč-
nostnými dverami, trezormi, zámkami, zabezpe-
čovacími systémami, zariadeniami a tovarmi uve-
denými v triedach 6, 9 a 19 tohto zoznamu; ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (ob-
chodná pomoc); obchodné sprostredkovateľské 
služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; ve-
denie kartoték v počítači; sprostredkovanie uve-
dených služieb, sprostredkovanie obchodu s to-
varom, a to s tovarom uvedeným v triedach 6, 9, 
19 tohto zoznamu. 
37 - Antikorózne úpravy; lakovanie, glazovanie; 
informácie o opravách; pieskovanie; opravy zá-
mok; inštalácia dverí; montážne služby, inštalá-
cia, údržba, revízie a opravy dverí, bezpečnos-
tných dverí, trezorov, bezpečnostných schránok, 
zámkov, bezpečnostných zámkov, mechanických 
alebo elektronických zabezpečovacích systémov 
a zariadení; spevňovanie dverí s prierazuvzdor-
nou úpravou. 
40 - Zhotovovanie kópií kľúčov. 
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42 - Priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnér-
stvo; výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti 
nábytkárskych výrobkov (pre zákazníkov); navr-
hovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizaj-
nérstvo); projektovanie bezpečnostných prvkov  
a zabezpečenia interiéru; spracovanie bezpečnos-
tných projektov pre ochranu interiéru; tvorba soft-
véru; aktualizovanie počítačového softvéru; po-
žičiavanie a údržba počítačového softvéru; inšta-
lácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblas-
ti počítačových programov. 
45 - Konzultácie v oblasti bezpečnosti interiéru  
a ochrany majetku. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, čierna, biela 
(731) SAFE POINT s.r.o., Hurbanova 35, 911 01 Tren-

čín, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 210-2014 
(220) 7.2.2014 

 10 (511) 6, 9, 19, 35, 37, 40, 42, 45 
(511) 6 - Trezory; príručné kovové pokladnice; kovové 

zarážky dverí; kovové podložky; bezpečnostné 
schránky (pokladničky); kovové dvere; bezpeč-
nostné dvere s kovovou kostrou; viacbodové 
bezpečnostné dvere s kovovou kostrou; kovové 
dverové obloženie; kovové dverové klopadlá; 
kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové 
ploty; kovové mreže; kovové výplne dverí; ko-
vové dverové prahy; kovové protipožiarne dvere; 
kovové dverové zárubne; dverové zástrčky; dve-
rové západky (kovové); kovové držadlá, kľučky; 
otvárače dverí (nie elektrické); kovové zárubne; 
dverové kovania; kovanie na nábytok; kovové 
neelektrické zámky, a to zámky dverí a ich častí; 
viacbodové rázvorové mechanizmy zámkov; vi-
sacie zámky; mechanické uzamykacie systémy; 
kovové závory; cylindrické vložky do zámkov; 
kľúče; kovové krúžky na kľúče; bezpečnostné 
kovové reťaze; bezpečnostné schránky; kovové 
skrinky a skrine; neelektrické otváracie a zatvá-
racie systémy na dvere; plomby; kovové poštové 
schránky. 
9 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; 
elektrické zámky; elektrické otváracie a zatvára-
cie systémy na dvere; elektrické zvončeky na 
dvere; elektrické bzučiaky; elektrické a elektro-
nické zariadenia proti krádeži; poplašné zariade-
nia; požiarne signalizačné zariadenia; monitoro-
vacie počítačové programy; elektronické monito-
rovacie prístroje a zariadenia; počítačové softvé-
rové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačové pro-
gramy (sťahovateľné). 
19 - Dvere (nekovové); výplne dverí (nekovové); 
drevené obloženie; skladacie dvere (nekovové); 
ozdobné lišty (nekovové); brány (nekovové); zá-
rubne (nekovové); dverové rámy (nekovové); 
dverové prahy (nekovové); bezpečnostné dvere 
(nekovové); protipožiarne dvere (nekovové); mu-
rované poštové schránky; drevené trámy; dreve-
né dyhy. 

35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); reklamná činnosť; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
odborné obchodné poradenstvo, a to obchodné 
poradenstvo pri predaji bezpečnostných dverí, 
trezorov, zámkov, zabezpečovacích systémov, 
zariadení a tovarov uvedených v triedach 6, 9  
a 19 tohto zoznamu; maloobchodné služby s bez-
pečnostnými dverami, trezormi, zámkami, zabez-
pečovacími systémami, zariadeniami a tovarmi 
uvedenými v triedach 6, 9 a 19 tohto zoznamu; 
administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby 
(obchodná pomoc); obchodné sprostredkovateľ-
ské služby; aktualizácia a údržba údajov v počí-
tačových databázach; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; 
vedenie kartoték v počítači; sprostredkovanie 
uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu  
s tovarom, a to s tovarom uvedeným v triedach 6, 
9, 19 tohto zoznamu. 
37 - Antikorózne úpravy; lakovanie, glazovanie; 
informácie o opravách; pieskovanie; opravy zá-
mok; inštalácia dverí; montážne služby, inštalá-
cia, údržba, revízie a opravy dverí, bezpečnos-
tných dverí, trezorov, bezpečnostných schránok, 
zámkov, bezpečnostných zámkov, mechanických 
alebo elektronických zabezpečovacích systémov 
a zariadení; spevňovanie dverí s prierazuvzdor-
nou úpravou. 
40 - Zhotovovanie kópií kľúčov. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; grafické dizajnér-
stvo; výskum a vývoj nových výrobkov v oblasti 
nábytkárskych výrobkov (pre zákazníkov); navr-
hovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizaj-
nérstvo); projektovanie bezpečnostných prvkov  
a zabezpečenia interiéru; spracovanie bezpeč-
nostných projektov pre ochranu interiéru; tvorba 
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
požičiavanie a údržba počítačového softvéru; in-
štalácia počítačového softvéru; poradenstvo v ob-
lasti počítačových programov. 
45 - Konzultácie v oblasti bezpečnosti interiéru  
a ochrany majetku. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, čierna, biela 
(731) SAFE POINT s.r.o., Hurbanova 35, 911 01 Tren-

čín, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 211-2014 
(220) 7.2.2014 

 10 (511) 35, 37, 42 
(511) 35 - Sprostredkovanie práce; sprostredkovanie za-

mestnania; personálne poradenstvo; odborné po-
radenské služby pre uchádzačov a záujemcov  
o zamestnanie (personálne poradenstvo); nábor 
zamestnancov; obchodné sprostredkovateľské služ-
by. 
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37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba 
stavieb; rekonštrukcie stavieb; stavebné informá-
cie; čistenie interiérov a exteriérov budov; mu-
rárske práce; tapetovanie; interiérové a exteriéro-
vé maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukova-
nie; klampiarstvo a inštalatérstvo; montovanie le-
šení; pokrývačské práce; inštalácia okien a dverí; 
tesárske práce. 
42 - Architektúra (architektonické služby); tech-
nické projektovanie stavieb; vypracovanie sta-
vebných výkresov; služby interiérového štúdia 
patriace do tejto triedy; interiérová výzdoba. 

(540) 

  
 

(731) Klepáč Ladislav, Ing., Kvačany 71, 032 23 Lip-
tovská Sielnica, SK; 

(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 258-2014 
(220) 14.2.2014 

 10 (511) 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; masážne gély nie na 

lekárske účely; gély na bielenie zubov na nele-
kárske použitie; voňavkárske výrobky vrátane éte-
rických olejov; vody na vlasy a pleť na kozme-
tické použitie; pracie a bieliace prípravky; čistia-
ce prípravky; detergenty (nie na použitie vo vý-
robnom procese a na lekárske použitie); leštiace 
prípravky; mydlá; tekuté mydlá vrátane medici-
nálnych; aromatické látky do zákuskov (esencie); 
sprchové gély; telové šampóny; toaletné príprav-
ky; toaletné vody; kolínske vody; pleťové vody 
po holení; parfuméria; éterické oleje; esenciálne 
oleje; kozmetické prípravky do kúpeľa; kúpeľové 
soli nie na lekárske použitie; kozmetické prí-
pravky na pokožku a vlasy; opaľovacie kozme-
tické prípravky; líčidlá; pleťové mlieka; epilačné 
a depilačné prípravky; šampóny a laky na vlasy; 
tužidlá na vlasy; balzamy na vlasy; dezodoranty 
na osobnú potrebu; kozmetické prípravky pre 
zvieratá; amoniak na použitie ako čistiaci pro-
striedok; bieliace soli; čistiace prostriedky pre 
domácnosť; prípravky na odmastňovanie (pre do-
mácnosť); odlakovače; odstraňovače škvŕn; čis-
tiace prípravky na okná a sklo; pracie prípravky; 
prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čis-
tenie zubov; prípravky na odstraňovanie vodného 
kameňa (pre domácnosť); sóda na pranie; sóda na 
bielenie; škrob na pranie a bielizeň; toaletné prí-
pravky; vata na kozmetické účely; vatové tyčinky 
na kozmetické účely. 
5 - Farmaceutické prípravky; absorpčné tampó-
ny; absorpčná vata; alkohol na liečebné účely; 
alkaloidy na lekárske účely; analgetiká; anesteti-
ká; antibakteriálne prípravky; chemické antikon-
cepčné prípravky; antipyretiká; antiseptiká; anti-
uratiká; bahno liečivé; bakteriálne prípravky na 
lekárske a zverolekárske účely; balzamy na le-
kárske účely; aseptická vlna na lekárske účely; 
bikarbonát sodný na farmaceutické účely; biel-
kovinová potrava na lekárske účely; bielkovina-
mi obohatené mlieko na lekárske účely; biocídy; 
prostriedky proti bolestiam hlavy; tyčinky proti 
bradaviciam; bróm na farmaceutické účely; lieči- 
 

vé byliny; bylinkové čaje na lekárske účely; lie-
čivé čaje na lekárske účely; cigarety (netabako-
vé) na lekárske účely; cukor na lekárske účely; 
cukrovinky s liečivými prísadami; vonné soli; che-
mické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; 
čapíky; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; 
prípravky na čistenie vzduchu; dezinfekčné prí-
pravky; dezodoranty s výnimkou deodorantov na 
osobnú potrebu; diétne nápoje a diétne potraviny 
upravené na liečebné účely; minerálne doplnky 
potravín; digestíva na farmaceutické účely; drogy 
na liečebné účely; droždie na farmaceutické úče-
ly; prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu na 
lekárske použitie; enzymatické prípravky na le-
kárske a zverolekárske účely; gáza na obväzova-
nie; glukóza na lekárske účely; repelenty; hor-
móny na lekárske účely; obklady (teplé zábaly)  
a náplasti; lekárske prípravky na chudnutie; che-
micko-farmaceutické prípravky; chinín na lekár-
ske účely; jódová tinktúra; gáfor na lekárske úče-
ly; obrúsky (hygienické); tlakové a chirurgické 
obväzy; liečivé prípravky do kúpeľov; prísady do 
krmív na lekárske účely; prostriedky na kurie 
oká; liečivá pre veterinárnu medicínu; lekárničky 
prenosné plné; leukoplast; minerálne vody a soli 
na lekárske účely; mlieko pre dojčatá; potrava 
pre dojčatá; kapsuly na farmaceutické účely; lie-
čivé korene; terapeutické prípravky na kúpele; 
laktóza na farmaceutické použitie; lecitín na le-
kárske účely; liečivá na zuby; liečivá pre humán-
nu medicínu; liečivá na zverolekárske účely; 
sladké drievko na farmaceutické účely; lepidlá  
na umelé chrupy; tekuté masti na farmaceutické  
a lekárske účely; semená celé alebo mleté na le-
kárske účely; farmaceutické prípravky proti lupi-
nám; sušené mlieko pre dojčatá; prípravky proti 
poteniu nôh; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; 
vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekár-
ske účely; farmaceutické prípravky na starostli-
vosť o pokožku; pomády na lekárske účely; toni-
ká na lekárske účely; prečisťujúce prípravky na 
lekárske použitie; preháňadlá; sedatíva; séra; si-
rupy na farmaceutické účely; uhlie živočíšne na 
farmaceutické účely; prípravky na upokojenie; 
vakcíny; vata na lekárske účely; vitamínové prí-
pravky; multivitamínové prípravky; multiminerá-
lové výživové prípravky; minerálne výživové 
prípravky; stopové prvky vo forme toboliek, tab-
liet, dražé a piluliek (výživové doplnky); posilňu-
júce prípravky na lekárske použitie; diétne prí-
pravky na lekárske použitie; hygienické tampó-
ny; vložky na ochranu bielizne (hygienické po-
treby); hygienické nohavičky; menštruačné no-
havičky; liečivá; infúzne roztoky; medicinálne 
vína a čaje; prípravky z krvi na farmaceutické  
a lekárske použitie; prípravky baktericídne a fun-
gicídne patriace do tejto triedy; liečebná kozme-
tika; potrava na farmaceutické účely; oleje na le-
kárske účely; tabletky na farmaceutické účely; 
tekuté lieky; lieky vo forme nápojov; doplnky 
výživy na lekárske účely; farmaceutické a veteri-
nárne preparáty; sanitárne prípravky na lekárske 
účely; chemické prípravky a substancie na far-
maceutické účely, nie na dezinfekciu a kozmeti-
ku; lekárske infúzie; diagnostické prípravky pre 
lekárske účely; kultúry mikroorganizmov pre le-
kárske účely; materiály na obväzovanie; medici-
nálne bylinky a rastliny; prípravky z medicinál- 
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nych byliniek a rastlín; lekárske prípravky na leš-
tenie zubov; lekárske prípravky na bielenie zu-
bov; lekárske bieliace prípravky. 
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-
žované knihy; brožúry; brožúrky; bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; 
etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafic-
ké zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepen-
ka; katalógy; knihy; lepenkové alebo papierové 
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľa-
še; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace 
pásky na kancelárske účely a použitie v domác-
nosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický to-
var); obaly (papiernický tovar); obrazy; papier-
nický tovar; periodické a neperiodické publiká-
cie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pú-
tače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické repro-
dukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké li-
tografie; umelohmotné fólie na balenie; papiero-
vé alebo plastové vrecká a tašky na balenie. 
29 - Vývary (bujóny); prípravky na vývary (bu-
jóny); držky; klobásy; salámy; párky; mäso; mä-
sové konzervy; mäsové výťažky; prípravky na 
výrobu polievok; zeleninové šťavy na varenie; 
šunka; údeniny; zeleninové šaláty; jedlá želatína; 
nakladaná zelenina; nakladané uhorky; konzer-
vovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie; ara-
šidy (spracované); bravčová masť; džemy; hrach 
(konzervovaný); hranolčeky zemiakové; sušené 
hrozienka; hydina (nie živá); jedlé oleje a tuky; 
jogurt; konzervy s rybami; konzervy s ovocím  
a zeleninou; kyslá kapusta; zemiakové lupienky; 
margarín; marmeláda; maslo; mlieko; mliečne vý-
robky; mrazené ovocie a zelenina; paštéty; rybie 
plátky; konzervované ryby; sardinky; prípravky 
na výrobu polievok. 
30 - Konzervované záhradné bylinky (chuťové 
prísady); čokoláda; čokoládové a nečokoládové 
cukrovinky; cukríky; jemné pečivo; vianočné ko-
lekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianoč-
ných stromčekov; pastilky (cukríky); bonbóny; 
karamelky (cukríky); fondán (cukrovinky); ovocné 
želé (cukrovinky); komprimáty; mentolové cuk-
ríky; čokoládové a nečokoládové tyčinky a kek-
sy; koláčiky; müsli; čokoládové nápoje; perníky; 
medovníky; pralinky; puding; sladké drievka (cuk-
rovinky); sušienky; torty; kakaový prášok; zákus-
ky; koláče; zmrzliny; žuvačky; pekárenské drož-
die; prášok do pečiva; cestá; cestá na koláče; ces-
toviny; droždie do cesta; chlieb; nekysnutý chlieb; 
pečivo (rožky); sucháre; sušienky; oblátky; kek-
sy; biskvity; sladké a slané žemle; koláče s pln-
kou; krekery (slané pečivo); cukrovinky; palacin-
ky; piškóty; pirohy (cestoviny); krupica; kuku-
ričná múka; lepok; lístkové cesto; lupienky (cuk-
rovinky); vločky (obilninové); vločky (kukuričné); 
makaróny; maslové, tukové cesto; potravinárska 
múka; výrobky z múky; prípravky z obilnín; ov-
sená múka; potravinárska múka; pšeničná múka 
(vyrážková); chuťové prísady; príchute do potra-
vín s výnimkou esencií a éterických olejov; lúpa-
ný jačmeň; mletý jačmeň; múka z jačmeňa; vý-
robky z kukuričnej múky; sójová múka; obilni-
nové pochutiny; ryža a výrobky z ryže; expando-
vané a extrudované výrobky z obilia; aromatické 
prípravky do potravín; nálevy (na ochutenie); ma-
rináda (chuťové prísady); sladové extrakty, nie 
na lekárske účely; chuťové prísady; korenie; ko- 

reniny; zmes korenín; konzervačná soľ; príchute 
do potravín s výnimkou esencií a éterických ole-
jov; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou 
éterických olejov; soľ; cukor; ochutená kuchyn-
ská soľ; majonéza; horčica; kečup; sójová omáč-
ka; paradajková omáčka; ocot. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina; čerstvé citrusové 
ovocie; cibuľa čerstvá; čerstvý hrach; čerstvé ara-
šidy; čerstvé mandle; čerstvé orechy; semená ras-
tlín; sezam; šalát (hlávkový); čerstvé šampiňóny; 
čerstvé uhorky; čerstvé zemiaky; prírodné kvety 
(živé); rezané kvety (na dekoráciu); sušené kvety 
na ozdobu; vence z prírodných kvetov; kvetinové 
cibule; klíčky semien na botanické účely; korok 
(surový); kôra (surovina); kríky; krovie; palmy; 
palmové listy; sušené rastliny ako dekorácia; ra-
šelina (ako podstielka); ružové kríky; sadenice; 
semená rastlín; stromy; trávniky (prírodné); via-
nočné stromčeky; záhradné bylinky (čerstvé). 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťaž-
ky z ovocia; príchute na výrobu nápojov; sirupy 
na výrobu nápojov; stolové vody; vody ako ná-
poje; ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých 
nápojov; pivo; pivné koktaily. 
33 - Alkoholické nápoje; brandy; džin; likéry; rum; 
víno; vodka; koktaily alkoholické; destilované ná-
poje; alkoholické extrakty; a pálenky; liehoviny. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä 
s tovarmi zatriedenými v triedach 3, 5, 16, 29, 
30, 31, 32 a 33; reklamná činnosť; maloobchod-
ná činnosť s nealkoholickými nápojmi, potravi-
nami a papiernickým tovarom; organizovanie au-
diovizuálnych predstavení na komerčné a reklam-
né účely; organizovanie výstav na komerčné ale-
bo reklamné účely; personálne poradenstvo; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; predvádzanie 
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu 
predaja; rozširovanie reklamných oznamov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie tex-
tov; vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov a reklamných zvukovo-obrazových záz-
namov a reklamných periodických a neperiodic-
kých publikácií; vydávanie a rozširovanie reklam-
ných textov; vydávanie náborových textov; ko-
merčné informačné kancelárie; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; 
nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo; prenájom predajných automatov; 
predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená, modrá, biela, žltá 
(731) AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 

Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 264-2014 
(220) 17.2.2014 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Brožúry; ceruzky; grafiky; kalendáre; kata-

lógy; pečate; plagáty; prospekty; perá; tlačené 
publikácie; tlačivá. 
35 - Lepenie plagátov; organizovanie komerčných 
a reklamných výstav; rozhlasová reklama; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
televízna reklama. 
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie súťaží; organizovanie 
a vedenie seminárov. 

(540) 

  
 

(731) Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 
917 01 Trnava, SK; 

 
 

(210) 269-2014 
(220) 17.2.2014 

 10 (511) 35, 39 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-

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

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, modrá 
(731) CASTE Mark Limited, Suite 5, 39 Irish Town, 

Gibraltar GX 11 1AA, GI; 
 
 

(210) 298-2014 
(220) 21.2.2014 

 10 (511) 6, 8, 19 
(511) 6 - Kovové stavebné materiály pre priemysel; 

kovové stavebné dielce; kovové stavebné dielce 
pre priemysel; kovové stavebné materiály pre 
vodohospodárstvo; kovové armatúry (fitingy) na 
potrubia na stlačený vzduch; kovové uzávery; 
kovové klapky drenážnych rúrok; kovové klapky 
na vodovodné potrubia; kovové ventily (nie časti 
strojov); kovové klapky (nie časti strojov); kovo-
vé posúvače (nie časti strojov); kovové skrutky; 
kovové nádoby; kovové armatúry (fitingy) na po-
trubia na stlačený vzduch pre energetiku a prie-
mysel; kovové ventily (nie časti strojov) pre ener-
getiku a priemysel; kovové uzávery pre energeti-
ku a priemysel; kovové klapky (nie časti strojov) 
pre energetiku a priemysel; kovy a ich zliatiny; 
kovové stavebné materiály; prenosné kovové 
stavby; kovový materiál na železničné trate; ko- 
 

 vové káble a drôty okrem elektrických; zámoč-
nícke výrobky a drobný železiarsky tovar; kovo-
vé potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; rudy. 
8 - Ručné nástroje a náradie (na ručný pohon) pre 
priemysel, stavebníctvo, vodohospodárstvo, ener-
getiku a teplárenstvo; ručné nástroje a ručné ná-
radie; nožiarske výrobky a príbory; bodné zbra-
ne; britvy, žiletky. 
19 - Nekovové stavebné materiály pre priemysel; 
nekovové stavebné dielce; nekovové stavebné 
dielce pre priemysel; vodovodné ventily pre prie-
mysel a stavebníctvo (nekovové, nie plastové); 
klapky, ventily drenážnych rúrok pre priemysel  
a stavebníctvo (okrem kovových a plastových); 
nekovové stavebné materiály; nekovové neohyb-
né rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; 
nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky. 

(540) 

  

(591) modrá 
(731) ARAKO Slovakia, s.r.o., Diakovská cesta 13, 

927 01 Šaľa, SK; 
(740) Štanglovič Ľudovít, JUDr., Šaľa, SK; 

 
 

(210) 309-2014 
(220) 18.2.2014 

 10 (511) 4, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 4 - Elektrická energia; vykurovacie plyny; pali-

vové plyny; zemný plyn; svietiplyn; plyn na svie-
tenie; stužené plyny (palivo); generátorový plyn; 
alkoholové palivá; minerálne palivá; surová ale-
bo rafinovaná ropa; plynový olej; priemyselné 
oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohl-
covanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá 
vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel 
a svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie. 
9 - Elektrické regulačné prístroje; zariadenia a ná-
stroje na reguláciu, rozvod, vedenie, transformá-
ciu, kontrolu alebo usmerňovanie elektriny; roz-
vodové systémy elektrického vedenia; rozvodné 
panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); roz-
vodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); 
riadiace panely (elektrina); indikátory strát elek-
trickej energie; ampérmetre; elektrické meracie 
zariadenia; meradlá; meracie prístroje; elektrické 
meniče; elektrické ističe; prúdové usmerňovače; 
zariadenia na detekciu plynu; prístroje na rozbor 
plynov; prístroje na testovanie plynu; plynomery 
(meracie prístroje); snímače plynu; merače tlaku 
plynu; analyzátory zvyškového plynu; poplašné 
systémy na rozpoznanie úniku plynu; požiarne 
hlásiče; spínače na oddeľovanie prívodu elektri-
ny; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľova-
nie; invertory na dodávku elektriny (elektrotech-
nika); spojky elektrického vedenia; zachytávače 
iskier; prepäťové poistky; transformátory na zvý-
šenie napätia; rozvodné transformátory (elektri-
na); elektrické drôty; značkovacie vlákna na elek-
trické drôty; ohňovzdorné ochranné odevy; vedec-
ké, námorné, geodetické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, signalizačné, kontrolné, záchran-
né a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje  
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a nástroje na meranie a váženie; hasiace prístroje; 
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie 
elektrického prúdu; elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); magnetické a optické nosiče údajov; 
nosiče zvukových, obrazových a zvukovo-obra-
zových nahrávok; elektronické nosiče záznamov; 
DVD disky; CD disky; USB kľúče; magnetické 
disky; optické disky; mechanizmy mincových 
prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stro-
je; zariadenia na spracovanie údajov; počítačové 
programy (sťahovateľné); MP3 prehrávače; pre-
mietacie prístroje; premietacie plochy, plátna; 
diapozitívy; zariadenia a prístroje na prenos, rep-
rodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, ob-
razu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie 
alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; video-
kazety; počítače; notebooky (prenosné počítače); 
periférne zariadenia počítačov; počítačový soft-
vér (nahraté počítačové programy); zariadenia na 
úpravu a spracovanie textu; elektronické infor-
mačné tabule; skenery (zariadenia na spracovanie 
údajov); prístroje a nástroje fotografické; infor-
mácie, údaje a databázy na elektronických, mag-
netických alebo optických nosičoch; magnetické 
identifikačné karty; informácie, údaje a databázy 
v elektronických, dátových a telekomunikačných 
sieťach. 
11 - Expanzné nádrže ústredného kúrenia; vetra-
cie zariadenia; príslušenstvo na reguláciu vodných 
zariadení a na vodovodné potrubia; zariadenia na 
teplovodné kúrenie; vzduchové ventily na parné 
vykurovacie telesá; regulačné a bezpečnostné za-
riadenia na plynové potrubia; regulačné a bez-
pečnostné zariadenia na plynové prístroje; regu-
lačné stanice plynu; prístroje na čistenie plynu; 
práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariade-
ní); plynové bojlery; plynové horáky; tlakové zá-
sobníky vody; parné kotly (nie časti strojov); par-
né akumulátory; vykurovacie zariadenia, vyhrie-
vacie telesá; elektrické vykurovacie telesá; radiá-
tory ústredného kúrenia; medziprehrievače vzdu-
chu; regenerátory tepla; výhrevné kotly; kotlové 
rúry do vykurovacích zariadení; prívodné zaria-
denia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; 
zapaľovače na zapaľovanie plynu; zariadenia na 
osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, 
chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sani-
tárne zariadenia. 
16 - Tlačené; papierové propagačné materiály; 
tlačené reklamné publikácie; reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; predmety z kartó-
nu; kartónové reklamné značky; kartónové re-
klamné materiály na rozširovanie; tlačené prospek-
ty; katalógy, databázy na papierových nosičoch; 
papierové zástavky; pútače z papiera alebo le-
penky; grafické zobrazenia; grafické znaky; gra-
fické reprodukcie; tlačové reglety; šablóny (kan-
celárske potreby); šablóny na kreslenie a maľo-
vanie; šablóny na vymazávanie; korekčné laky 
(kancelárske potreby); plagáty všetkých druhov  
a rozmerov; samolepky na auto (papiernický to-
var); samolepky (papiernický tovar); nálepky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pre-
tlače; obtlačky; tlačené fotografie; stojany na fo-
tografie; papiernický tovar a písacie potreby; le-
pidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; 
lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre  
 

domácnosť; obaly na doklady; spisové obaly (pa-
piernický tovar); tlačiarenské písmo; tlačiarenské 
štočky; tlačiarenské typy (písmená a číslice); eti-
kety s výnimkou textilných; emblémy (papierové 
pečate); pečiatky; pečate; knihárske výrobky; 
knihy; brožúry; časopisy (periodiká); tlačené for-
muláre; firemné tlačoviny; ročenky; albumy; po-
hľadnice; tlačené publikácie; atlasy; záložky do 
kníh; obrazy; svietivý papier; tlačené plány; pod-
ložky na písanie; skicáre; kalendáre; príručky; 
zošity; hárky papiera; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); kancelárske potreby 
okrem nábytku, predovšetkým kancelárske po-
treby použité ako reklamné alebo darčekové pred-
mety; papier; kartón; lepenka; písacie sady a sú-
pravy (papiernický tovar); perá (kancelárske pot-
reby); ceruzky; držiaky na písacie potreby; roz-
množovacie prístroje a stroje; kopírovacie zaria-
denia; papierové alebo plastové vrecká a tašky na 
balenie. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s energiami, najmä s elektrickou energiou a vy-
kurovacími plynmi a s ostatnými tovarmi v trie-
dach 4, 9, 11 a 16 tohto zoznamu; maloobchodné 
a veľkoobchodné služby s tlačovinami, časopis-
mi, novinami, CD a DVD diskami; zhromažďo-
vanie rôzneho tovaru (okrem dopravy), najmä 
hore uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňu-
júce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili to-
var prostredníctvom katalógov, korešpondenčné-
ho (zásielkového) predaja, prostredníctvom in-
ternetu, teleshopingu alebo prostredníctvom 
iných komunikačných médií; obchodné konzul-
tácie a obchodné poradenstvo v oblasti plynáren-
stva a energetiky; poskytovanie odborných ob-
chodných informácii v oblasti plynárenstva  
a energetiky; reklama; reklamné služby; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných alebo nábo-
rových materiálov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); marketing; marketingové štúdie; or-
ganizovanie výstav na reklamné a obchodné úče-
ly; podpora predaja pre tretie osoby; predvádza-
nie tovaru; organizovanie reklamných a obchod-
ných predvádzacích akcií na propagáciu výrob-
kov a služieb; odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; obchodné odhady; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; administratív-
ne spracovanie obchodných objednávok; kompi-
lácia matematických alebo štatistických údajov; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; správa počítačových súborov; 
prepisovanie správ (kancelárske práce); zostavo-
vanie štatistík; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; analýzy nákladov; fakturácia; fotokopí-
rovacie služby; obchodné informácie a rady spot-
rebiteľom; prenájom predajných automatov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby pri poskyto-
vaní sponzorskej podpory televíznym progra-
mom; obchodné sprostredkovateľské služby v ob-
lasti poskytovania sponzorstva televíznym re-
klamám; predplatné telekomunikačných služieb 
(pre tretie osoby); obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 37, 39, 40, 41 a 42  
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tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií  
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
37 - Inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; 
oprava elektrických vedení; čistenie a opravy 
kotlov; inštalácia elektrických generátorov; inšta-
lácia a opravy meradiel, najmä plynových a elek-
trických; inštalácia, opravy a údržba plynových 
zariadení; inštalácia, opravy a údržba elektric-
kých zariadení; inštalácia a opravy meracej a re-
gulačnej techniky; inštalácia a opravy požiarnych 
hlásičov; inštalácia, údržba a opravy strojov; klam-
piarstvo a inštalatérstvo; informácie o opravách; 
informácie o údržbe meracích a skúšobných prí-
strojov; výstavba potrubných rozvodov; výstavba 
inžinierskych stavieb a plynovodov; poskytova-
nie rád a informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu alebo verbálne. 
39 - Distribúcia energie; dodávka elektriny; roz-
vod elektriny; rozvod elektriny pomocou drôtov; 
rozvod elektriny pomocou káblov; komunálne 
služby spočívajúce v distribúcií energií; distribú-
cia vykurovacích plynov odberateľom; tranzitná 
preprava zemného plynu; skladovanie plynu; 
dispečerské riadenie distribúcie a skladovania 
plynu; dispečerské riadenie distribúcie elektrickej 
energie; preprava zemného plynu; potrubná pre-
prava plynu; preprava suchého plynu; dovoz, do-
prava; balenie a skladovanie tovaru; organizova-
nie ciest; prenájom skladov; doručovanie novín  
a časopisov; poskytovanie rád a informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
40 - Výroba energie; výroba plynu a elektriny; 
prenájom generátorov; prenájom vykurovacích 
zariadení; prenájom vykurovacích kotlov; spaľo-
vanie plynov; čistenie plynov; filtrovanie plynov; 
spracovanie suchých plynov; spracovanie a úpra-
va materiálov; tlač, tlačenie; poskytovanie rád  
a informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo 
verbálne. 
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných perio-
dických a neperiodických publikácií s výnimkou 
vydávania reklamných a náborových textov; on-
line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); formátovanie textov (nie na re-
klamné účely); odborné preškoľovanie; preklada-
teľské služby; posunková reč (tlmočenie); prená-
jom dekorácií na predstavenia; informácie o mož-
nostiach zábavy; informácie o možnostiach rek-
reácie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie hier, zábavy; organizo-
vanie a vedenie konferencií, kongresov, seminá-
rov, školení; praktický výcvik (ukážky); organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, 
živých vystúpení; organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov, 
výcvikov; organizovanie stávkových hier; zába-
va, pobavenie, obveselenie; poskytovanie zaria-
dení na oddych a rekreáciu; výchovno-zábavné  
 

klubové služby; organizovanie živých vystúpení 
v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podu-
jatí; tvorba videofilmov (nie reklamných); posky-
tovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; ener-
getické audity; energetický výskum v oblasti prí-
rodných energií; kalibrácia meradiel v rozsahu 
autorizácie štátneho metrologického strediska; re-
vízie a skúšky plynových zariadení; revízie elek-
trických zariadení; vedecký a priemyselný vý-
skum, najmä v oblasti elektriny; prieskum plynu; 
vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci 
výskum a projektovanie; priemyselné analýzy  
a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj po-
čítačového hardvéru a softvéru; poskytovanie in-
ternetových vyhľadávačov; aktualizovanie a in-
štalácia počítačových programov; návrh, vývoj, 
tvorba a programovanie počítačových programov 
a počítačových systémov, najmä pre internetové, 
intranetové a iné sieťové aplikácie, pre servery, 
serverové stanice vrátane ich inštalácie, aktuali-
zácie a údržby; návrh a vývoj počítačových data-
báz, dátových systémov a dátových aplikácií; ná-
vrh, vývoj a udržiavanie internetových a/alebo 
intranetových počítačových stránok a násteniek 
vrátanie ich inštalácie, aktualizácie a údržby; hos-
ťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na in-
ternetové a/alebo intranetové počítačové stránky, 
nástenky alebo aplikácie; grafické dizajnérstvo; 
kontrola kvality; obnovovanie počítačových da-
tabáz; prevod (konverzia) počítačových progra-
mov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií na 
elektronické médiá; poskytovanie rád a informá-
cií o uvedených službách prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu alebo ver-
bálne. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(731) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozs- 

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

 
 

(210) 310-2014 
(220) 18.2.2014 

 10 (511) 4, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 4 - Elektrická energia; vykurovacie plyny; pali-

vové plyny; zemný plyn; svietiplyn; plyn na svie-
tenie; stužené plyny (palivo); generátorový plyn; 
alkoholové palivá; minerálne palivá; surová ale-
bo rafinovaná ropa; plynový olej; priemyselné 
oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohl-
covanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá 
vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel 
a svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie. 
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9 - Elektrické regulačné prístroje; zariadenia a ná-
stroje na reguláciu, rozvod, vedenie, transformá-
ciu, kontrolu alebo usmerňovanie elektriny; roz-
vodové systémy elektrického vedenia; rozvodné 
panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); 
rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); 
riadiace panely (elektrina); indikátory strát elek-
trickej energie; ampérmetre; elektrické meracie 
zariadenia; meradlá; meracie prístroje; elektrické 
meniče; elektrické ističe; prúdové usmerňovače; 
zariadenia na detekciu plynu; prístroje na rozbor 
plynov; prístroje na testovanie plynu; plynomery 
(meracie prístroje); snímače plynu; merače tlaku 
plynu; analyzátory zvyškového plynu; poplašné 
systémy na rozpoznanie úniku plynu; požiarne 
hlásiče; spínače na oddeľovanie prívodu elektri-
ny; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľova-
nie; invertory na dodávku elektriny (elektrotech-
nika); spojky elektrického vedenia; zachytávače 
iskier; prepäťové poistky; transformátory na zvý-
šenie napätia; rozvodné transformátory (elektri-
na); elektrické drôty; značkovacie vlákna na elek-
trické drôty; ohňovzdorné ochranné odevy; ve-
decké, námorné, geodetické, fotografické, kine-
matografické, optické, signalizačné, kontrolné, 
záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prí-
stroje a nástroje na meranie a váženie; hasiace 
prístroje; prístroje a nástroje na vedenie, distribú-
ciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo 
ovládanie elektrického prúdu; elektronické pub-
likácie (sťahovateľné); magnetické a optické no-
siče údajov; nosiče zvukových, obrazových a zvu-
kovo-obrazových nahrávok; elektronické nosiče 
záznamov; DVD disky; CD disky; USB kľúče; 
magnetické disky; optické disky; mechanizmy 
mincových prístrojov; registračné pokladnice; po-
čítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; 
počítačové programy (sťahovateľné); MP3 pre-
hrávače; premietacie prístroje; premietacie plo-
chy, plátna; diapozitívy; zariadenia a prístroje na 
prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam 
zvuku, obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na 
čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; 
videokazety; počítače; notebooky (prenosné po-
čítače); periférne zariadenia počítačov; počítačo-
vý softvér (nahraté počítačové programy); zaria-
denia na úpravu a spracovanie textu; elektronické 
informačné tabule; skenery (zariadenia na spra-
covanie údajov); prístroje a nástroje fotografické; 
informácie, údaje a databázy na elektronických, 
magnetických alebo optických nosičoch; magne-
tické identifikačné karty; informácie, údaje a da-
tabázy v elektronických, dátových a telekomuni-
kačných sieťach. 
11 - Expanzné nádrže ústredného kúrenia; vetra-
cie zariadenia; príslušenstvo na reguláciu vodných 
zariadení a na vodovodné potrubia; zariadenia na 
teplovodné kúrenie; vzduchové ventily na parné 
vykurovacie telesá; regulačné a bezpečnostné za-
riadenia na plynové potrubia; regulačné a bez-
pečnostné zariadenia na plynové prístroje; regu-
lačné stanice plynu; prístroje na čistenie plynu; 
práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariade-
ní); plynové bojlery; plynové horáky; tlakové zá-
sobníky vody; parné kotly (nie časti strojov); 
parné akumulátory; vykurovacie zariadenia, vy-
hrievacie telesá; elektrické vykurovacie telesá; 
radiátory ústredného kúrenia; medziprehrievače  
 

vzduchu; regenerátory tepla; výhrevné kotly; kot-
lové rúry do vykurovacích zariadení; prívodné 
zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kot-
lom; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zariade-
nia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, 
varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vo-
dy a sanitárne zariadenia. 
16 - Tlačené; papierové propagačné materiály; 
tlačené reklamné publikácie; reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; predmety z kartó-
nu; kartónové reklamné značky; kartónové re-
klamné materiály na rozširovanie; tlačené pro-
spekty; katalógy, databázy na papierových nosi-
čoch; papierové zástavky; pútače z papiera alebo 
lepenky; grafické zobrazenia; grafické znaky; 
grafické reprodukcie; tlačové reglety; šablóny (kan-
celárske potreby); šablóny na kreslenie a maľo-
vanie; šablóny na vymazávanie; korekčné laky 
(kancelárske potreby); plagáty všetkých druhov  
a rozmerov; samolepky na auto (papiernický to-
var); samolepky (papiernický tovar); nálepky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pre-
tlače; obtlačky; tlačené fotografie; stojany na fo-
tografie; papiernický tovar a písacie potreby; le-
pidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; 
lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre 
domácnosť; obaly na doklady; spisové obaly (pa-
piernický tovar); tlačiarenské písmo; tlačiarenské 
štočky; tlačiarenské typy (písmená a číslice); eti-
kety s výnimkou textilných; emblémy (papierové 
pečate); pečiatky; pečate; knihárske výrobky; 
knihy; brožúry; časopisy (periodiká); tlačené for-
muláre; firemné tlačoviny; ročenky; albumy; po-
hľadnice; tlačené publikácie; atlasy; záložky do 
kníh; obrazy; svietivý papier; tlačené plány; pod-
ložky na písanie; skicáre; kalendáre; príručky; 
zošity; hárky papiera; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); kancelárske potreby 
okrem nábytku, predovšetkým kancelárske po-
treby použité ako reklamné alebo darčekové pred-
mety; papier; kartón; lepenka; písacie sady a sú-
pravy (papiernický tovar); perá (kancelárske po-
treby); ceruzky; držiaky na písacie potreby; roz-
množovacie prístroje a stroje; kopírovacie zaria-
denia; papierové alebo plastové vrecká a tašky na 
balenie. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ener-
giami, najmä s elektrickou energiou a vykurova-
cími plynmi a s ostatnými tovarmi v triedach 4, 
9, 11 a 16 tohto zoznamu; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s tlačovinami, časopismi, no-
vinami, CD a DVD diskami; zhromažďovanie rôz-
neho tovaru (okrem dopravy), najmä hore uvede-
ného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotre-
biteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostred-
níctvom katalógov, korešpondenčného (zásielko-
vého) predaja, prostredníctvom internetu, tele-
shopingu alebo prostredníctvom iných komuni-
kačných médií; obchodné konzultácie a obchod-
né poradenstvo v oblasti plynárenstva a energeti-
ky; poskytovanie odborných obchodných infor-
mácii v oblasti plynárenstva a energetiky; rekla-
ma; reklamné služby; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizo-
vanie reklamných alebo náborových materiálov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketing; 
marketingové štúdie; organizovanie výstav na 
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reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre 
tretie osoby; predvádzanie tovaru; organizovanie 
reklamných a obchodných predvádzacích akcií 
na propagáciu výrobkov a služieb; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; ob-
chodné odhady; obchodná administratíva; kance-
lárske práce; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; kompilácia matematických ale-
bo štatistických údajov; grafická úprava tlačo- 
vín na reklamné účely; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; správa 
počítačových súborov; prepisovanie správ (kan-
celárske práce); zostavovanie štatistík; prieskum 
trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy nákla-
dov; fakturácia; fotokopírovacie služby; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; prenájom 
predajných automatov; obchodné sprostredkova-
teľské služby pri poskytovaní sponzorskej pod-
pory televíznym programom; obchodné spros-
tredkovateľské služby v oblasti poskytovania spon-
zorstva televíznym reklamám; predplatné tele-
komunikačných služieb (pre tretie osoby); obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
37, 39, 40, 41 a 42 tohto zoznamu; poskytovanie 
rád a informácií o uvedených službách prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu ale-
bo verbálne. 
37 - Inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; 
oprava elektrických vedení; čistenie a opravy 
kotlov; inštalácia elektrických generátorov; inšta-
lácia a opravy meradiel, najmä plynových a elek-
trických; inštalácia, opravy a údržba plynových 
zariadení; inštalácia, opravy a údržba elektrických 
zariadení; inštalácia a opravy meracej a regulač-
nej techniky; inštalácia a opravy požiarnych hlá-
sičov; inštalácia, údržba a opravy strojov; klam-
piarstvo a inštalatérstvo; informácie o opravách; 
informácie o údržbe meracích a skúšobných prí-
strojov; výstavba potrubných rozvodov; výstavba 
inžinierskych stavieb a plynovodov; poskytova-
nie rád a informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu alebo verbálne. 
39 - Distribúcia energie; dodávka elektriny; roz-
vod elektriny; rozvod elektriny pomocou drôtov; 
rozvod elektriny pomocou káblov; komunálne 
služby spočívajúce v distribúcií energií; distribú-
cia vykurovacích plynov odberateľom; tranzitná 
preprava zemného plynu; skladovanie plynu; dis-
pečerské riadenie distribúcie a skladovania ply-
nu; dispečerské riadenie distribúcie elektrickej 
energie; preprava zemného plynu; potrubná pre-
prava plynu; preprava suchého plynu; dovoz, do-
prava; balenie a skladovanie tovaru; organizova-
nie ciest; prenájom skladov; doručovanie novín  
a časopisov; poskytovanie rád a informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
40 - Výroba energie; výroba plynu a elektriny; 
prenájom generátorov; prenájom vykurovacích 
zariadení; prenájom vykurovacích kotlov; spaľo-
vanie plynov; čistenie plynov; filtrovanie plynov;  
 
 

spracovanie suchých plynov; spracovanie a úpra- 
va materiálov; tlač, tlačenie; poskytovanie rád  
a informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo 
verbálne. 
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných perio-
dických a neperiodických publikácií s výnimkou 
vydávania reklamných a náborových textov; on-
line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); formátovanie textov (nie na reklam-
né účely); odborné preškoľovanie; prekladateľ-
ské služby; posunková reč (tlmočenie); prenájom 
dekorácií na predstavenia; informácie o možnos-
tiach zábavy; informácie o možnostiach rekreá-
cie; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie hier, zábavy; organizo-
vanie a vedenie konferencií, kongresov, seminá-
rov, školení; praktický výcvik (ukážky); organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie lotérií, plesov, športových súťaží, 
živých vystúpení; organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov, 
výcvikov; organizovanie stávkových hier; zába-
va, pobavenie, obveselenie; poskytovanie zaria-
dení na oddych a rekreáciu; výchovno-zábavné 
klubové služby; organizovanie živých vystúpení 
v oblasti estrád, zábavy, hier a kultúrnych podu-
jatí; tvorba videofilmov (nie reklamných); posky-
tovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; ener-
getické audity; energetický výskum v oblasti prí-
rodných energií; kalibrácia meradiel v rozsahu 
autorizácie štátneho metrologického strediska; re-
vízie a skúšky plynových zariadení; revízie elek-
trických zariadení; vedecký a priemyselný vý-
skum, najmä v oblasti elektriny; prieskum plynu; 
vedecké a technologické služby a s nimi súvisia-
ci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy 
a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj po-
čítačového hardvéru a softvéru; poskytovanie in-
ternetových vyhľadávačov; aktualizovanie a in-
štalácia počítačových programov; návrh, vývoj, 
tvorba a programovanie počítačových programov 
a počítačových systémov, najmä pre internetové, 
intranetové a iné sieťové aplikácie, pre servery, 
serverové stanice vrátane ich inštalácie, aktuali-
zácie a údržby; návrh a vývoj počítačových data-
báz, dátových systémov a dátových aplikácií; ná-
vrh, vývoj a udržiavanie internetových a/alebo 
intranetových počítačových stránok a násteniek 
vrátanie ich inštalácie, aktualizácie a údržby; hos-
ťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na in-
ternetové a/alebo intranetové počítačové stránky, 
nástenky alebo aplikácie; grafické dizajnérstvo; 
kontrola kvality; obnovovanie počítačových da-
tabáz; prevod (konverzia) počítačových progra-
mov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií na 
elektronické médiá; poskytovanie rád a informá-
cií o uvedených službách prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
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(540) NOVÝ ČAS 
(731) Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievoz-

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

 
 

(210) 317-2014 
(220) 24.2.2014 

 10 (511) 11, 12, 19 
(511) 11 - Svietidlá na bicykle. 

12 - Bicykle; smerovky na bicykle; stojany na bi-
cykle; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); bi-
cyklové reťaze; riadidlá na bicykle; bicyklové 
pneumatiky; brzdy na bicykle; blatníky na bicyk-
le; ráfy na bicykle; pumpy na bicykle; duše na 
bicykle; kľuky na bicykle; ozubené kolesá na bi-
cykle; súkolesia na bicykle; bicyklové hlavy; bi-
cyklové pedále; bicyklové špice; kolesá na bicy-
kel; bicyklové sedadlá; bicyklové zvončeky; och-
ranne siete na dámske bicykle; sedadlá na bicyk-
le; bicyklové rámy; poťahy na sedadlá bicykla; 
galusky na bicykel; koše (nosiče batožiny) na bi-
cykle; tašky na bicykle; zvončeky na bicykle. 
19 - Zariadenia na parkovanie bicyklov (nekovové). 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená, biela 
(731) Kuzmová Mariana, Legionárska 43, 911 01 Tren-

čín, SK; 
(740) Čapková Miroslava, JUDr., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 419-2014 
(220) 7.3.2014 

 10 (511) 17, 19, 37 
(511) 17 - Tesniace, upchávacie a izolačné materiály. 

19 - Nekovové stavebné materiály, ako sú staveb-
né izolačné materiály, asfaltové pásy a lepenky. 
37 - Vykonávanie opráv v stavebníctve; údržbár-
ske služby v oblasti stavebníctva; poradenská  
a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva; vy-
konávanie izolácií stavieb. 

(540) ASPABIT 
(731) KVK PARABIT, a.s., Nádražní 450, 542 24 Svo-

boda nad Úpou, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 420-2014 
(220) 7.3.2014 

 10 (511) 17, 19, 37 
(511) 17 - Tesniace, upchávacie a izolačné materiály. 

19 - Nekovové stavebné materiály, ako sú sta-
vebné izolačné materiály, asfaltové pásy a lepenky. 
37 - Vykonávanie opráv v stavebníctve; údržbár-
ske služby v oblasti stavebníctva; poradenská  
a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva; vy-
konávanie izolácií stavieb. 

(540) ASPAELAST 
(731) KVK PARABIT, a.s., Nádražní 450, 542 24 Svo-

boda nad Úpou, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 442-2014 
(220) 11.3.2014 

 10 (511) 32, 35, 43 
(511) 32 - Svetlé pivo (svetlý ležiak); sladové svetlé 

pivo; svetlé pivo obohatené minerálmi; svetlé pi-
vo s kávovou príchuťou; nízkoalkoholické svetlé 
pivo; výťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina; 
pivná mladinka; chmeľové výťažky používané na 
prípravu nápojov. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; spro-
stredkovanie obchodu s tovarmi v triede 32 tohto 
zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb  
v triedach 35 a 43; zásobovacie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; maloobchodné a veľkoobchod-
né služby s tovarmi; farmaceutické a zverolekár-
ske výrobky, hygienické výrobky na lekárske 
použitie, diétne potraviny a diétne látky na lekár-
ske alebo zverolekárske účely, potraviny pre doj-
čatá, potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá, 
dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie 
hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje a ruč-
né náradie, nožiarske výrobky a príbory, bodné 
zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom na toče-
nie piva, pivové pumpy, papier, lepenka a výrob-
ky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky, 
kufre a cestovné tašky, dáždniky a slnečníky, ná-
bytok, kovový a kempingový nábytok, domáce  
a kuchynské potreby a nádoby, výrobky zo skla, 
porcelánu a keramiky, podnosy a podložky pod 
riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv a prikrývky 
hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody a iné neal-
koholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, alko-
holické nápoje (okrem piva), tabak, fajčiarske pot-
reby, zápalky prostredníctvom katalógov, telená-
kupu, elektronických prostriedkov a webových 
stránok; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
reklama; reklamné agentúry; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; organizovanie komerč-
ných alebo reklamných výstav a veľtrhov; orga-
nizovanie výstav na obchodné účely; predvádza-
nie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby; zá-
sielkové reklamné služby; rozširovanie, zasiela-
nie reklamných materiálov zákazníkom – letáky, 
prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie rekla-
mných alebo inzertných oznamov; rozširovanie 
vzoriek tovaru; vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných alebo náborových materiálov; vylepovanie 
plagátov; prenájom reklamného času vo všetkých 
komunikačných médiách; prenájom reklamných 
materiálov; prenájom reklamných priestorov; pre-
nájom reklamných plôch; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; marketingo-
vé služby; prieskum trhu; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
hotelierske služby; poskytovanie hotelového uby-
tovania; služby motelov; penzióny; turistické uby-
tovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; 
reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samoob- 
 



168 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  

 
služné reštaurácie; služby reštaurácií a bufetov; 
kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občer-
stvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku 
do domu; prenájom prenosných stavieb; prená-
jom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených vý-
robkov; poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(591) zelená, svetlozelená, žltá, oranžová, čierna, biela 
(731) Vereš Roman, Sučianska 2106/29, 036 08 Martin 

- Priekopa, SK; 
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK; 

 
 

(210) 443-2014 
(220) 11.3.2014 

 10 (511) 32, 33, 35, 43 
(511) 32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne 

pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pi-
vá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; 
koktaily na báze piva; shandy (pivo s limoná-
dou); výťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina; 
pivná mladinka; chmeľové výťažky používané na 
prípravu nápojov; nealkoholické nápoje; nealko-
holické perlivé nápoje; nízkokalorické nealkoho-
lické nápoje; limonády; limonádové sirupy; kon-
centráty používané pri príprave nealkoholických 
nápojov; medové nealkoholické nápoje; iné neal-
koholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; 
sarsaparila (nealkoholický nápoj); vody (nápoje); 
stolové vody; neperlivá voda; perlivá voda; sóda; 
sýtené vody; prípravky na výrobu sýtenej vody; 
okysličená voda; pramenitá voda; pitná voda; 
fľašková pitná voda; fľašková voda; ochutené 
vody; mušty; ovocné džúsy; nápoje na ovocnej 
báze; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné ná-
poje a ovocné šťavy; nápoje obsahujúce predo-
všetkým ovocné šťavy; nápoje z hroznovej šťa-
vy; hroznová šťava; hroznový mušt (nekvasený); 
citronády; citrónový nápoj s cukrom; bitter le-
mon (horká citronáda); citrónová jačmenná voda; 
nealkoholický zázvorový nápoj (ginger ale); šťa-
vy s aloe vera; nealkoholické nápoje s ovocnou 
príchuťou. 
33 - Víno; nízkoalkoholické víno; alkoholizova-
né víno; biele víno; červené víno; fortifikované 
víno; šumivé víno; varené víno; víno na varenie; 
portské vína; nápoje obsahujúce víno (vínne stre-
ky); alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovoc-
nej šťavy; vodnár (matolinové víno); šery; ver-
mút; alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; al-
koholické nápoje s ovocím; ovocné mušty; alko-
holické nápoje z ovocia; alkoholické výťažky  
z ovocia; hruškový mušt (alkoholický); alkoho-
lický jablčný mušt; digestíva (liehoviny a likéry); 
liehoviny; fermentované liehoviny; destilované  
 

nápoje; destilované alkoholické nápoje; šnaps (pá-
lenka); džin; rum; vodka; calvados; likéry; horké 
likéry; aleopops (sladké alkoholické nápoje); men-
tolový likér; griotka; matový likér; krémové liké-
ry; likéry na báze škótskej whisky; likéry s obsa-
hom smotany; alkoholické punče; rumový punč; 
vínny punč; medovina; nízkoalkoholické nápoje; 
horké alkoholické nápoje; alkoholické energetic-
ké nápoje. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; spro-
stredkovanie obchodu s tovarmi v triedach 32  
a 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie 
služieb v triedach 35 a 43; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s tovarmi; farmaceutické  
a zverolekárske výrobky, hygienické výrobky na 
lekárske použitie, diétne potraviny a diétne látky 
na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny 
pre dojčatá, potravinové doplnky pre ľudí a zvie-
ratá, dezinfekčné prostriedky, prípravky na niče-
nie hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje  
a ručné náradie, nožiarske výrobky a príbory, 
bodné zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom 
na točenie piva, pivové pumpy, papier, lepenka  
a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské vý-
robky, kufre a cestovné tašky, dáždniky a slneč-
níky, nábytok, kovový a kempingový nábytok, 
domáce a kuchynské potreby a nádoby, výrobky 
zo skla, porcelánu a keramiky, podnosy a pod-
ložky pod riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv  
a prikrývky hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody 
a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovoc-
né šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápo-
jov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak, faj-
čiarske potreby, zápalky prostredníctvom kataló-
gov, telenákupu, elektronických prostriedkov  
a webových stránok; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); reklama; reklamné agentúry; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; roz-
hlasová reklama; televízna reklama; organizova-
nie komerčných alebo reklamných výstav a veľ-
trhov; organizovanie výstav na obchodné účely; 
predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie 
osoby; zásielkové reklamné služby; rozširovanie, 
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom – 
letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie vzoriek tovaru; vydávanie a aktualizovanie 
reklamných alebo náborových materiálov; vyle-
povanie plagátov; prenájom reklamného času vo 
všetkých komunikačných médiách; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných pries-
torov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; mar-
ketingové služby; prieskum trhu; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; poskytovanie uvede-
ných služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
hotelierske služby; poskytovanie hotelového uby-
tovania; služby motelov; penzióny; turistické 
ubytovne; poskytovanie pozemkov pre kempin-
gy; reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samo- 
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obslužné reštaurácie; služby reštaurácií a bufe-
tov; kaviarne; barové služby; bufety, rýchle ob-
čerstvenie; príprava a dodávka jedál na objed-
návku do domu; prenájom prenosných stavieb; 
prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených 
výrobkov; poskytovanie uvedených služieb pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu. 

(540) 

  
 

(591) svetložltá, žltá, svetlohnedá, hnedá, tmavohnedá, 
biela 

(731) Vereš Roman, Sučianska 2106/29, 036 08 Martin 
- Priekopa, SK; 

(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK; 
 
 

(210) 444-2014 
(220) 11.3.2014 

 10 (511) 32, 35, 43 
(511) 32 - Svetlé nealkoholické pivo. 

35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; spro-
stredkovanie obchodu s tovarmi v triede 32 tohto 
zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb  
v triedach 35 a 43; zásobovacie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; maloobchodné a veľkoobchod-
né služby s tovarmi; farmaceutické a zverolekár-
ske výrobky, hygienické výrobky na lekárske 
použitie, diétne potraviny a diétne látky na lekár-
ske alebo zverolekárske účely, potraviny pre doj-
čatá, potravinové doplnky pre ľudí a zvieratá, 
dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie 
hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje a ruč-
né náradie, nožiarske výrobky a príbory, bodné 
zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom na toče-
nie piva, pivové pumpy, papier, lepenka a výrob-
ky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky, 
kufre a cestovné tašky, dáždniky a slnečníky, ná-
bytok, kovový a kempingový nábytok, domáce  
a kuchynské potreby a nádoby, výrobky zo skla, 
porcelánu a keramiky, podnosy a podložky pod 
riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv a prikrývky 
hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody a iné neal-
koholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, alko-
holické nápoje (okrem piva), tabak, fajčiarske pot-
reby, zápalky prostredníctvom katalógov, telená-
kupu, elektronických prostriedkov a webových 
stránok; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
reklama; reklamné agentúry; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; organizovanie komer-
čných alebo reklamných výstav a veľtrhov; orga-
nizovanie výstav na obchodné účely; predvádza-
nie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby; zá- 
 

sielkové reklamné služby; rozširovanie, zasiela-
nie reklamných materiálov zákazníkom – letáky, 
prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzo-
riek tovaru; vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných alebo náborových materiálov; vylepovanie 
plagátov; prenájom reklamného času vo všetkých 
komunikačných médiách; prenájom reklamných 
materiálov; prenájom reklamných priestorov; pre-
nájom reklamných plôch; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; marketingo-
vé služby; prieskum trhu; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ho-
telierske služby; poskytovanie hotelového ubyto-
vania; služby motelov; penzióny; turistické uby-
tovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; 
reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samoob-
služné reštaurácie; služby reštaurácií a bufetov; 
kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občer-
stvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku 
do domu; prenájom prenosných stavieb; prená-
jom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených vý-
robkov; poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(591) modrá, svetlomodrá, žltá, oranžová, čierna, biela 
(731) Vereš Roman, Sučianska 2106/29, 036 08 Martin 

- Priekopa, SK; 
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK; 

 
 

(210) 445-2014 
(220) 11.3.2014 

 10 (511) 16, 21, 25, 32, 33, 35, 43 
(511) 16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; noviny; časo-

pisy (periodiká); komiksy; kalendáre; trhacie ka-
lendáre; ročenky; príručky; prospekty; katalógy; 
zoznamy; obežníky; oznámenia ako papiernický 
tovar; tlačivá; formuláre; predtlače; lístky; obtlač-
ky; paragóny; papierové alebo kartónové tabuľ-
ky; reklamné tabule z papiera; reklamné tabule  
z kartónu alebo z lepenky; pútače z papiera alebo 
lepenky; plagáty; pohľadnice; blahoprajné po-
hľadnice; poštové hracie pohľadnice; obálky ako 
papiernický tovar; listový papier; vizitky z dreva; 
fotografie; papierové zástavy, vlajky; papiernic-
ký tovar; papier; hárky papiera; drevitý papier; 
parafínový papier; obaly ako papiernický tovar; 
samolepky pre domácnosť a na kancelárske úče-
ly; portréty; papierové obrusy na stôl; papierové 
obrusy; stolové papierové prestieranie, obrúsky; 
papierové obrúsky, ručníky; papierové podložky 
na stôl, anglické prestieranie; papierové podložky  
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 pod poháre; podložky pod pivové poháre; papie-

rové servítky; papierové utierky; papierové utier-
ky na tvár; papierové vreckovky; toaletný papier; 
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše; kartón, lepenka; 
predmety z kartónu; tuby z kartónu. 
21 - Šejkre, ručné mixéry; predmety na chladenie 
potravín pre domácnosť, obsahujúce chladiace 
zmesi; formy na ľadové kocky; termosky, tepel-
noizolačné nádoby na nápoje a jedlo; kuchynský 
a jedálensky riad; jedálenské súpravy; misy; mis-
ky; taniere; tanieriky; papierové taniere; podno-
sy, tácne; papierové tácky; lieviky; držiaky na je-
dálne lístky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; po-
háriky; čaše; sklenené poháre; pivové poháre; 
poháriky papierové alebo z plastických hmôt; li-
kérové súpravy; fľaše; karafy; kanvičky; krčahy; 
džbány; otvárače na fľaše; vývrtky; piknikové 
koše s riadom; puzdrá, vrecká na tovary uvedené 
v triede 21 tohto zoznamu; putne, kade; vedrá; 
drevené vedrá, kade; nočníky; porcelán; hrnčiar-
sky tovar; sklené nádoby; nástroje na čistenie na 
ručný pohon; kefy na umývanie riadu; kefky na 
umývanie riadu; kefy na čistenie nádrží a nádob; 
záchodové kefy; gumový zvon na čistenie odpa-
dových potrubí; nádoby na odpadky, koše na sme-
ti; smetiaky. 
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; priliehavé čiapky; 
klobúky; klobúkové kostry; mitra, klobúk; papie-
rové klobúky ako oblečenie; baretky; cylindre; tur-
bany; štítky, šilty na pokrývky hlavy; šilty na čiap-
ke; čelenky ako oblečenie; závoje; závoj, čipková 
šatka; šatky; šály; šály uviazané pod krkom; vl-
nené šály; chrániče uší proti chladu, ako pokrýv-
ka hlavy; boa - kožušinová ozdoba alebo ozdoba 
z peria na ovinutie okolo krku; kožušinové štóly; 
rukavice; palčiaky; rukávniky; oblečenie; odevy; 
vrchné ošatenie; konfekcia, odevy; kombinézy 
ako oblečenie; pracovné plášte; nepremokavý 
odev; oblečenie z kože; oblečenie z imitácie ko-
že; kožušiny ako oblečenie; kožušinové kabáty; 
oblečenie z papiera; pleteniny ako oblečenie; ple-
tiarsky tovar; zvrchníky; kabáty; kapucne; pele-
ríny; krátke kabátiky; krátke teplé kabáty s ka-
pucňou; saká, bundy; kostýmy, obleky; vesty; zás-
tery; šaty; sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo 
spodné nohavice; svetre; pulóvre; pletené svetre; 
košele; blúzky; sedlá na košele, blúzky alebo na 
dámske šaty; goliere ako oblečenie; snímateľné 
goliere; manžety ako časti odevov; podšívky ako 
časti odevov; tričká; tielka; ponožky; obuv; topán-
ky; celé topánky; vysoká obuv; šnurovacie to-
pánky; športové tričká, dresy; gymnastické telo-
cvičné dresy; teplákové súpravy. 
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne 
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pi-
vá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; 
koktaily na báze piva; shandy (pivo s limonádou); 
výťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina; pivná 
mladinka; chmeľové výťažky používané na prí-
pravu nápojov; nealkoholické nápoje; nealkoho-
lické perlivé nápoje; nízkokalorické nealkoholic-
ké nápoje; limonády; limonádové sirupy; koncen-
tráty používané pri príprave nealkoholických ná-
pojov; medové nealkoholické nápoje; iné neal-
koholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; 
sarsaparila (nealkoholický nápoj); vody (nápoje);  
 

stolové vody; neperlivá voda; perlivá voda; sóda; 
sýtené vody; prípravky na výrobu sýtenej vody; 
okysličená voda; pramenitá voda; pitná voda; 
fľašková pitná voda; fľašková voda; ochutené vo-
dy; mušty; ovocné džúsy; nápoje na ovocnej bá-
ze; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné nápoje 
a ovocné šťavy; nápoje obsahujúce predovšet-
kým ovocné šťavy; nápoje z hroznovej šťavy; 
hroznová šťava; hroznový mušt (nekvasený); cit-
ronády; citrónový nápoj s cukrom; bitter lemon 
(horká citronáda); citrónová jačmenná voda; ne-
alkoholický zázvorový nápoj (ginger ale); šťavy 
s aloe vera; nealkoholické nápoje s ovocnou prí-
chuťou. 
33 - Víno; nízkoalkoholické víno; alkoholizova-
né víno; biele víno; červené víno; fortifikované 
víno; šumivé víno; varené víno; víno na varenie; 
portské vína; nápoje obsahujúce víno (vínne stre-
ky); alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovoc-
nej šťavy; vodnár (matolinové víno); šery; vermút; 
alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoho-
lické nápoje s ovocím; ovocné mušty; alkoholic-
ké nápoje z ovocia; alkoholické výťažky z ovo-
cia; hruškový mušt (alkoholický); alkoholický 
jablčný mušt; digestíva (liehoviny a likéry); lie-
hoviny; fermentované liehoviny; destilované ná-
poje; destilované alkoholické nápoje; šnaps (pá-
lenka); džin; rum; vodka; calvados; likéry; horké 
likéry; alcopops (sladké alkoholické nápoje); men-
tolový likér; griotka; mätový likér; krémové liké-
ry; likéry na báze škótskej whisky; likéry s obsa-
hom smotany; alkoholické punče; rumový punč; 
vínny punč; medovina; nízkoalkoholické nápoje; 
horké alkoholické nápoje; alkoholické energetic-
ké nápoje. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; spro-
stredkovanie obchodu s tovarmi v triedach 16, 
21, 25, 32 a 33 tohto zoznamu; obchodné spro-
stredkovanie služieb v triedach 35 a 43; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s tovarmi; far-
maceutické a zverolekárske výrobky, hygienické 
výrobky na lekárske použitie, diétne potraviny  
a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske 
účely, potraviny pre dojčatá, potravinové dopln-
ky pre ľudí a zvieratá, dezinfekčné prostriedky, 
prípravky na ničenie hmyzu, predajné automaty, 
ručné nástroje a ručné náradie, nožiarske výrob-
ky a príbory, bodné zbrane, zariadenia pracujúce 
pod tlakom na točenie piva, pivové pumpy, pa-
pier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, tla-
čiarenské výrobky, kufre a cestovné tašky, dážd-
niky a slnečníky, nábytok, kovový a kempingový 
nábytok, domáce a kuchynské potreby a nádoby, 
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, podnosy 
a podložky pod riad a nádoby, obrusy, odevy, 
obuv a prikrývky hlavy, pivo, minerálne a sýtené 
vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje 
a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu 
nápojov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak, 
fajčiarske potreby, zápalky prostredníctvom kata-
lógov, telenákupu, elektronických prostriedkov  
a webových stránok; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); reklama; reklamné agentúry; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; roz- 
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hlasová reklama; televízna reklama; organizova-
nie komerčných alebo reklamných výstav a veľ-
trhov; organizovanie výstav na obchodné účely; 
predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie 
osoby; zásielkové reklamné služby; rozširovanie, 
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom – 
letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie vzoriek tovaru; vydávanie a aktualizovanie 
reklamných alebo náborových materiálov; vyle-
povanie plagátov; prenájom reklamného času vo 
všetkých komunikačných médiách; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných pries-
torov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; mar-
ketingové služby; prieskum trhu; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; poskytovanie uvede-
ných služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ho-
telierske služby; poskytovanie hotelového ubyto-
vania; služby motelov; penzióny; turistické uby-
tovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; reš-
taurácie, jedálne a závodné jedálne; samoobsluž-
né reštaurácie; služby reštaurácií a bufetov; ka-
viarne; barové služby; bufety, rýchle občerstve-
nie; príprava a dodávka jedál na objednávku do 
domu; prenájom prenosných stavieb; prenájom 
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; 
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) MARTINSKÝ RICHTÁR 
(731) Vereš Roman, Sučianska 2106/29, 036 08 Martin 

- Priekopa, SK; 
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina - Strážov, SK; 

 
 

(210) 460-2014 
(220) 14.3.2014 

 10 (511) 16, 33, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; brožúrky; bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; 
etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafic-
ké zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepen-
ka; katalógy; papierové darčeky; knihy; lepenko-
vé alebo papierové škatule; lepenkové alebo pa-
pierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papier-
nický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely 
a použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky 
(papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); ob-
razy; papiernický tovar; periodické a neperiodic-
ké publikácie; plagáty; predmety z kartónu; pro-
spekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; repro-
dukcie grafické; tlačené reklamné materiály; ume-
lecké litografie; plastové fólie na balenie; vrecia 
z papiera alebo plastických materiálov. 
33 - Brandy. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä 
s tovarmi zatriedenými v triedach 16 a 33; re-
klamná činnosť; maloobchodná činnosť s neal-
koholickými nápojmi, potravinami a papiernic-
kým tovarom; organizovanie audiovizuálnych  
 

predstavení na komerčné a reklamné účely; orga-
nizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja; roz-
širovanie reklamných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov 
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických 
a neperiodických publikácií; vydávanie a rozši-
rovanie reklamných textov; vydávanie reklam-
ných alebo náborových textov; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; komerčné informačné 
kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; marketingové štúdie; nábor zamestnan-
cov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo; 
prenájom predajných automatov; predvádzanie 
tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triede 35. 

(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) červená, žltá, oranžová, zlatá, hnedá, biela, čierna, 

sivá 
(731) Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s., 

Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 475-2014 
(220) 17.3.2014 

 10 (511) 28, 30, 35 
(511) 28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby, 

ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rybárske 
náradie. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárenské a cukrárenské výrobky; zmrzliny; 
cukor, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do 
pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prí-
sady); koreniny; konzumný ľad. 
35 - Maloobchodný predaj v obchodoch, super-
marketoch, hypermarketoch, minimarketoch ale-
bo z katalógu prostredníctvom zásielkového pre-
daja, telekomunikácií, alebo internetových strá-
nok s tovarmi uvedenými v triedach 28 a 30 toh-
to zoznamu; reklama; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); inzertná a propagačná činnosť; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav a veľtrhov; rozširovanie reklamných a pro-
pagačných materiálov; predvádzanie tovaru; za-
sielanie reklamných materiálov zákazníkom; mar- 
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keting; distribúcia tovaru na dobierku; kancelárie 
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; uchováva-
nie a vyhľadávanie informácií v oblasti podpory 
maloobchodného a veľkoobchodného predaja; 
inventarizácia; podpora predaja výrobkov, obchod-
ná administratíva; obchodný manažment v oblas-
ti franchisingu; obchodné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená, čierna 
(731) orean s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 512-2014 
(220) 21.3.2014 

 10 (511) 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodická a ne-

periodická tlač; časopisy; noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry. 
35 - Propagačná činnosť; reklama; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; obchodná administratí-
va, kancelárske práce a marketingová činnosť 
spojená s prenájmom nehnuteľného majetku; za-
sielanie reklamných materiálov zákazníkom; vy-
dávanie reklamných tlačovín, správ a informácií 
na reklamné účely. 
36 - Investičná činnosť v stavebníctve; prenájom 
a správa nehnuteľností; poradenstvo v oblasti pre-
nájmu nehnuteľností; sprostredkovanie nehnu-
teľností; služby agentov zaoberajúcich sa nehnu-
teľnosťami a cennými papiermi; kapitálové in-
vestície. 
37 - Stavebníctvo; staviteľstvo; dozor nad stav-
bami; opravy a úpravy nehnuteľností nadväzujú-
ce na investičnú činnosť v stavebníctve; montáže 
konštrukcií; špecializované stavebné práce; vy-
konávanie trhacích prác; oprava cestných vozi-
diel; oprava ostatných dopravných prostriedkov; 
opravy, revízie a skúšky vyhradených zdvíhacích 
zariadení; zámočníctvo; montáž, opravy, revízie 
a skúšky vyhradených elektrických zariadení; 
montáž, údržba a servis telekomunikačných za-
riadení; prenájom stavebných strojov, náradia  
a prístrojov; prevádzkovanie čerpacích staníc s pa-
livami a mazivami. 
39 - Osobná cestná motorová doprava; zber a do-
prava odpadu a druhotných surovín; nákladná 
cestná motorová doprava; prenájom parkovacích 
plôch. 
40 - Obrábanie kovov; spracovanie odpadu; úpra-
va nerastov. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť v od-
bore odborných tlačovín, publikácií, správ a infor-
mácií; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích akcií; prevádzkovanie športových zariadení. 
42 - Vývojová, projekčná, inžinierska a dizajnér-
ska činnosť v stavebníctve; inžinierska činnosť  
v investičnej výstavbe; poradenská činnosť v ob-
lasti stavebníctva; projektová činnosť; geodetické 
a kartografické práce; záhradná architektúra; tvor-
ba softvéru; prevádzkovanie akreditovaných la-
boratórií na skúšanie betónov, živicových materiá-
lov a skúšanie fyzikálno-mechanických paramet-
rov ďalších stavebných materiálov. 
 

(540) 

  
 

(731) GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen kon-
cernu GEMO, Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - 
Lazce, CZ; 

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

(210) 513-2014 
(220) 21.3.2014 

 10 (511) 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 16 - Tlačoviny všetkých druhov; periodická a ne-

periodická tlač; časopisy; noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry. 
35 - Propagačná činnosť; reklama; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; obchodná administratí-
va, kancelárske práce a marketingová činnosť 
spojená s prenájmom nehnuteľného majetku; za-
sielanie reklamných materiálov zákazníkom; vy-
dávanie reklamných tlačovín, správ a informácií 
na reklamné účely. 
36 - Investičná činnosť v stavebníctve; prenájom 
a správa nehnuteľností; poradenstvo v oblasti 
prenájmu nehnuteľností; sprostredkovanie nehnu-
teľností; služby agentov zaoberajúcich sa nehnu-
teľnosťami a cennými papiermi; kapitálové in-
vestície. 
37 - Stavebníctvo; staviteľstvo; dozor nad stav-
bami; opravy a úpravy nehnuteľností nadväzujú-
ce na investičnú činnosť v stavebníctve; montáže 
konštrukcií; špecializované stavebné práce; vy-
konávanie trhacích prác; oprava cestných vozidiel; 
oprava ostatných dopravných prostriedkov; opra-
vy, revízie a skúšky vyhradených zdvíhacích za-
riadení; zámočníctvo; montáž, opravy, revízie  
a skúšky vyhradených elektrických zariadení; 
montáž, údržba a servis telekomunikačných za-
riadení; prenájom stavebných strojov, náradia  
a prístrojov; prevádzkovanie čerpacích staníc s pa-
livami a mazivami. 
39 - Osobná cestná motorová doprava; zber a do-
prava odpadu a druhotných surovín; nákladná 
cestná motorová doprava; prenájom parkovacích 
plôch. 
40 - Obrábanie kovov; spracovanie odpadu; úpra-
va nerastov. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť v od-
bore odborných tlačovín, publikácií, správ a in-
formácií; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích akcií; prevádzkovanie športových zaria-
dení. 
42 - Vývojová, projekčná, inžinierska a dizajnér-
ska činnosť v stavebníctve; inžinierska činnosť  
v investičnej výstavbe; poradenská činnosť v ob-
lasti stavebníctva; projektová činnosť; geodetické 
a kartografické práce; záhradná architektúra; 
tvorba softvéru; prevádzkovanie akreditovaných 
laboratórií na skúšanie betónov, živicových ma-
teriálov a skúšanie fyzikálno-mechanických pa-
rametrov ďalších stavebných materiálov. 
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(540) 

  
 

(731) GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen kon-
cernu GEMO, Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - 
Lazce, CZ; 

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

(210) 514-2014 
(220) 21.3.2014 

 10 (511) 16, 35, 36, 41, 45 
(511) 16 - Papier; papiernický tovar; plagáty; reklamné 

tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; prospek-
ty; papierové alebo kartónové vývesné tabule; 
tlačené reklamné materiály; noviny; periodiká; 
neperiodické publikácie; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; príručky; knihy; brožované knihy; brožú-
ry; učebnice; časopisy (periodiká). 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi a služ-
bami v triedach 16, 36, 41 a 42 tohto zoznamu; 
marketing; inzertné a reklamné služby; rozhlaso-
vá reklama; televízna reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie vý-
stav a verejných prezentácií na obchodné alebo 
reklamné účely; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; obchodné administratívne služby v oblasti 
internetového predaja; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny); vzťahy s verejnosťou (public relations); or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; vydávanie a aktualizovanie reklamných tex-
tov alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; 
písanie reklamných textov; poskytovanie služieb 
uvedených v triede 35 aj prostredníctvom inter-
netu. 
36 - Daňové odhady (služby); daňové poraden-
stvo (okrem účtovníctva); finančné odhady a oce-
ňovanie; finančné riadenie; správa nehnuteľností; 
zdravotné poistenie; životné poistenie; konzul-
tačné služby v oblasti poisťovníctva; informácie 
o poistení; finančné analýzy; finančné poraden-
stvo; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; ob-
chodovanie na burze s cennými papiermi; spro-
stredkovanie obchodu na burze cenných papierov; 
finančné informácie; poskytovanie finančných in-
formácií prostredníctvom webových stránok. 
41 - Vydavateľská činnosť nie na reklamné úče-
ly; edičná činnosť nie na reklamné účely; publi-
kačná činnosť nie na reklamné účely; písanie tex-
tov (okrem reklamných); vydávanie textov (ok-
rem reklamných); formátovanie textov (nie na 
reklamné účely); vydávanie kníh; online vydáva-
nie elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); online pos-
kytovanie elektronických publikácií; novinárska 
a publicistická činnosť; organizovanie vedomos-
tných alebo zábavných súťaží; organizovanie ži-
vých vystúpení; organizovanie športových súťaží; 
plánovanie a organizovanie večierkov; prehliad- 
 

ky, výstavy; organizovanie predstavení (mana-
žérske služby); organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích podujatí. 
45 - Právne služby; poradenstvo a konzultácie  
v oblasti právnych služieb; právny výskum; služ-
by advokátov; mediačné služby; poskytovanie 
právnych informácií; poskytovanie právnych in-
formácií prostredníctvom webových stránok. 

(540) 

  
 

(591) sivá, modrá 
(731) Diatka Samuel, JUDr., Beniakova 15, 949 01 Nitra, 

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

 
 

(210) 515-2014 
(220) 21.3.2014 

 10 (511) 9, 16, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; počítačové programy 

stiahnuteľné prostredníctvom globálnych počíta-
čových informačných sietí; spotrebiteľské kupó-
ny v elektronickej forme stiahnuteľné či poskyt-
nuté z internetu; elektronické katalógy, časopisy, 
kupóny a periodiká. 
16 - Tlačoviny; plagáty; reklamné tabule z papie-
ra, kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; 
podložky pod pivové poháre; lístky. 
42 - Tvorba softvéru; poskytovanie softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie po-
čítačových technológií prostredníctvom internetu 
(cloud computing); poradenstvo v oblasti navr-
hovania webových stránok; uchovávanie elektro-
nických údajov. 

(540) 

  
 

(731) Abiset s.r.o., 1. mája 46/5470, 901 01 Malacky, SK; 
 
 

(210) 516-2014 
(220) 21.3.2014 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; počítačové programy 

stiahnuteľné prostredníctvom globálnych počíta-
čových informačných sietí; spotrebiteľské kupó-
ny v elektronickej forme stiahnuteľné či poskyt-
nuté z internetu; elektronické katalógy, časopisy, 
kupóny a periodiká. 
16 - Tlačoviny; plagáty; reklamné tabule z papie-
ra, kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; 
podložky pod pivové poháre; lístky. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, re-
klama; prieskum verejnej mienky; prenájom re-
klamných plôch; podpora predaja (pre tretie oso-
by); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov  
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do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; služby porovná-
vania cien; fakturácie; zostavovanie štatistík; mar-
keting; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pro-
stredníctvom počítača; posielanie správ; elektro-
nická pošta; poskytovanie prístupu do databáz. 
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; infor-
mácie o možnostiach zábavy; informácie o mož-
nostiach rekreácie; organizovanie a vedenie se-
minárov; online vydávanie elektronických kníh  
a časopisov; online poskytovanie počítačových 
hier; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); reportérske služ-
by; rezervácie a predaj vstupeniek na zábavné 
predstavenia. 
42 - Tvorba softvéru; poskytovanie softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie po-
čítačových technológií prostredníctvom internetu 
(cloud computing); poradenstvo v oblasti navr-
hovania webových stránok; uchovávanie elektro-
nických údajov. 

(540) 

  
 

(731) Abiset s.r.o., 1. mája 46/5470, 901 01 Malacky, SK; 
 
 

(210) 525-2014 
(220) 24.3.2014 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama; prenájom reklamného času vo všet-

kých komunikačných médiách, ako aj v počíta-
čovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných 
materiálov; prenájom reklamných plôch; televíz-
na a rozhlasová reklama; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov a materiálov; or-
ganizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie 
reklamných textov a materiálov; obchodný ma-
nažment a poradenstvo; prezentácia výrobkov  
a služieb v komunikačných médiách pre maloob-
chod; organizovanie reklamných hier na propa-
gáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; pora-
denské a informačné služby v oblasti uvedených 
služieb v triede 35; komerčné informačné kance-
lárie. 
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 
rozhlasové vysielanie správ; terestriálne vysiela-
nie; komunikačné služby prostredníctvom audio-
texu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej sie-
te, mobilných telefónov; poskytovanie telekomu-
nikačných služieb; poskytovanie telekomunikač-
ného pripojenia na svetovú počítačovú sieť; pos-
kytovanie telekomunikačných kanálov na telená-
kupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na in-
ternete; prenos správ, informácií, publikácií, au-
diovizuálnych diel prostredníctvom komunikač-
ných sietí vrátane internetu (telekomunikačné služ-
by); tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na 
prenos správ; poskytovanie audiotextových tele- 
 

komunikačných služieb; poradenské a informačné 
služby v oblasti uvedených služieb v triede 38. 
41 - Tvorba televíznych a rozhlasových programov; 
tvorba publicistických, spravodajských, zábav-
ných, vzdelávacích, kultúrnych a športových pro-
gramov; tvorba hudobných programov; hudobné 
skladateľské služby; organizovanie zábavných, 
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; 
vzdelávanie; organizovanie vedomostných, špor-
tových, zábavných, hudobných a športových sú-
ťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, kar-
nevalov, plesov; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; moderovanie relácií, programov a podu-
jatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované 
v prázdninových táboroch; fitnes kluby (zdravot-
né a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klu-
bové služby; vydávanie kníh, časopisov, novín  
a iných periodických publikácií (okrem reklam-
ných); organizovanie a vedenie seminárov, kon-
gresov, školení, konferencií; organizovanie živých 
seminárov, kongresov, školení, konferencií; or-
ganizovanie súťaží krásy; organizovanie živých 
vystúpení; živé predstavenia; filmová, divadelná 
a hudobná tvorba (okrem reklamnej); služby fil-
mových, divadelných a nahrávacích štúdií; da-
bingové služby; požičiavanie filmov; požičiava-
nie filmových premietacích prístrojov a príslu-
šenstva; divadelné predstavenia; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; služby agentúr 
sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných  
a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; tvor-
ba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových 
nahrávok; vydavateľské služby s výnimkou vy-
dávania reklamných materiálov; zverejňovanie  
a vydávanie textov okrem reklamných; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez možnos-
ti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elek-
tronických publikácií (okrem reklamných); elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby), 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; služby modeliek, modelov; kempingové služ-
by spojené so športovým programom, zábavné 
služby nočných klubov; online poskytovanie po-
čítačových hier; informácie o výchove, vzdelá-
vaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; in-
formácie o možnostiach zábavy, rekreácie; infor-
mácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; pre-
kladateľské služby; prenájom dekorácií; posky-
tovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom 
audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordé-
rov, premietačiek, televíznych prijímačov, vzde-
lávacích potrieb a prístrojov; prenájom športové-
ho výstroja s výnimkou dopravných prostried-
kov; reportérske služby; poradenstvo pri voľbe 
povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); or-
ganizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské 
a informačné služby v oblasti uvedených služieb 
v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrátane 
služieb poskytovaných prostredníctvom interne-
tu, online a prostredníctvom interaktívnych počí-
tačových služieb. 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá, čierna 
(731) 3M media s.r.o., Vodná 9, 949 01 Nitra, SK; 
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(210) 548-2014 
(220) 27.3.2014 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(731) WATER HOLDING, a.s., Trnavská cesta 100, 
821 01 Bratislava, SK; 

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

(210) 551-2014 
(220) 27.3.2014 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) Zlatíčko 
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(210) 552-2014 
(220) 27.3.2014 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) Lalia 
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(210) 553-2014 
(220) 27.3.2014 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) Studnička 
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(210) 559-2014 
(220) 28.3.2014 

 10 (511) 29, 39, 43 
(511) 29 - Bravčová masť; bravčové mäso; divina; drž-

ky; huspenina; hydina (mäso); klobásy, salámy, 
párky; konzervované mäso; konzervy s rybami; 
krvavé jaternice; mäso; mäsové výťažky; nakla-
daná zelenina; papriková nátierka (konzervované 
koreniny); pečeň; pečeňová paštéta; pokrmové  
 

 tuky; polievky; potravinársky kostný olej; rybie 
plátky (filé); slanina; solené potraviny; šunka; špik 
(potraviny); údeniny; vývar (bujón). 
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov na do-
bierku; doprava; informácie o možnostiach do-
pravy; informácie o skladovaní; prenájom chla-
diarenských zariadení; prenájom skladovacích 
kontajnerov; skladovanie tovarov; sprostredkova-
nie dopravy; vykladanie tovarov. 
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering); 
požičiavanie prístrojov na varenie a pečenie; po-
žičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojové-
ho skla; samoobslužné jedálne; závodné jedálne. 

(540) JËGER 
(731) LESY SERVIS, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Mi-

chalovce, SK; 
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 560-2014 
(220) 28.3.2014 

 10 (511) 29, 35, 39, 43, 44 
(511) 29 - Bravčová masť; bravčové mäso; divina; drž-

ky; huspenina; hydina (mäso); klobásy, salámy, 
párky; konzervované mäso; konzervy s rybami; 
krokety; krvavé jaternice; margarín; mäso; mä-
sové výťažky; mliečne výrobky; nakladaná zele-
nina; papriková nátierka (konzervované koreniny); 
pečeň; pečeňová paštéta; pokrmové tuky; poliev-
ky; potravinársky kostný olej; rybie plátky (filé); 
slanina; solené potraviny; šunka; špik (potraviny); 
tukové nátierky na chlieb; údeniny; vývar (bujón). 
35 - Administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; aranžovanie výkladov; kancelárie za-
oberajúce sa dovozom a vývozom; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; obchodné informá-
cie a rady spotrebiteľom; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; pre-
nájom predajných stánkov; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; re-
klama; rozširovanie reklamných oznamov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby po-
rovnávania cien; subdodávateľské služby (obchod-
ná pomoc); zásielkové reklamné služby; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky). 
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov na do-
bierku; doprava; informácie o možnostiach do-
pravy; informácie o skladovaní; prenájom chla-
diarenských zariadení; prenájom skladovacích kon-
tajnerov; skladovanie tovarov; sprostredkovanie 
dopravy; vykladanie tovarov. 
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering); 
hotelierske služby; požičiavanie prístrojov na va-
renie a pečenie; požičiavanie stoličiek, stolov, ob-
rusov a nápojového skla; penzióny; reštaurácie 
(jedálne); samoobslužné jedálne; závodné jedálne. 
44 - Chov zvierat. 
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(540) 

  
 

(591) zelená, zlatá 
(731) LESY SERVIS, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Mi-

chalovce, SK; 
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 562-2014 
(220) 31.3.2014 

 10 (511) 20, 28, 39 
(511) 20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy. 

28 - Hry; hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na 
vianočný stromček. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 

(540) 

  
 

(591) sivá, biela, oranžová, červená, žltá 
(731) Exiteria s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Pra-

ha, CZ; 
(740) Šetina Tomáš, Mgr., Brno, CZ; 

 
 

(210) 602-2014 
(220) 4.4.2014 

 10 (511) 21, 25, 33, 35 
(511) 21 - Poháre papierové a z plastických hmôt; skle-

nené poháre. 
25 - Odev; obuv a pokrývky hlavy. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamné služby; maloobchod a veľkoobchod 
s alkoholickými nápojmi. 

(540) LAPASSION 
(731) ZIZAK Otto, Ing., Tatranské námestie vchod 7, 

058 01 Poprad, SK; 
 
 

(210) 604-2014 
(220) 4.4.2014 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné 
kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie re-
klamných oznamov; fotokopírovacie služby; spros-
tredkovateľne prace; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných 
kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie 
 

 tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti 
podnikov; dražby; marketingové štúdie; obchod-
né odhady; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; 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); stenogra-
fické služby; televízna reklama; prepisovanie správ 
(kancelárske práce); aranžovanie výkladov; re-
klamné agentúry; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; prie-
skum trhu; správa počítačových súborov; odbor-
né obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; prie-
skum verejnej mienky; príprava miezd a výplat-
ných listín; nábor zamestnancov; služby posky-
tované pri premiestňovaní podnikov; prenájom 
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie 
osoby); sekretárske služby; príprava a vyhotove-
nie daňových priznaní; odkazovacie telefónne 
služby (pre neprítomných predplatiteľov); spra-
covanie textov; služby predplácania novín a ča-
sopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné 
služby; administratívna správa hotelov; odborné 
obchodné riadenie umeleckých činností; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov; v počítačových databázach; organizova-
nie obchodných alebo reklamných veľtrhov; pre-
nájom fotokopírovacích strojov; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; pre-
hľad tlače (výstrižkové služby); prenájom pre-
dajných automatov; výber zamestnancov pomo-
cou psychologických testov; služby porovnáva-
nia cien; prezentácia výrobkov; v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom; predplatné teleko-
munikačných služieb (pre tretie osoby); adminis-
tratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná 
pomoc); fakturácie; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín 
na reklamne účely; vyhľadávanie sponzorov; or-
ganizovanie módnych prehliadok na podporu pre-
daja; tvorba reklamných filmov; obchodné riade-
nie pre športovcov; marketing; telemarketingové 
služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné 
služby s farmaceutickými, zverolekárskymi; a zdra-
votníckymi prípravkami a s lekárskymi potreba-
mi; prenájom predajných stánkov; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských kontaktných 
informácií; optimalizácia internetových vyhľadá-
vačov; optimalizácia prenosu dát na webových 
stránkach; platené reklamné služby typu „klikni 
sem“; obchodné; sprostredkovateľské služby; ob- 
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 chodný manažment pre poskytovateľov služieb 

na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia 
a údržba údajov v počítačových databázach; ria-
denie obchodnej činnosti v stavebníctve; posky-
tovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok. 
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; te-
levízne vysielanie; posielanie telegramov; tele-
grafné služby; telegrafická komunikácia; telefo-
nické služby; telefonická komunikácia; telexové 
služby; spravodajské agentúry; spravodajské kan-
celárie; vysielanie káblovej televízie; komuniká-
cia mobilnými telefónmi; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; prenos správ  
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
ča; elektronická pošta; faxové prenosy; informá-
cie v oblasti telekomunikácii; výzvy (rádiom, te-
lefónom alebo inými elektronickými komunikač-
nými prostriedkami); prenájom prístrojov na pre-
nos správ; komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; prenájom faxových prístrojov; prená-
jom modemov; prenájom telekomunikačných prí-
strojov; prenájom telefónov; poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete; služby vstupu do telekomunikačných 
sietí (smerovanie a pripájanie); telekonferenčné 
služby; poskytovanie používateľského prístupu 
do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupo-
vého času do svetových počítačových sietí; pos-
kytovanie telekomunikačných kanálov na telená-
kupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na in-
ternete; poskytovanie prístupu do databáz; hlaso-
vá odkazová služba; online posielanie pohľadníc; 
prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysiela-
nie; video konferenčné služby; poskytovanie dis-
kusných fór online. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; drezúra zvierat; požičiavanie filmových 
premietačiek a príslušenstva; služby estrádnych 
umelcov; filmové štúdia; cirkusy; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaži; koreš-
pondenčné vzdelávacie kurzy; telesné cvičenie; 
prenájom dekorácií na predstavenia; poskytova-
nie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová 
zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie 
zvukových nahrávok; požičiavanie kinematogra-
fických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); 
gymnasticky výcvik; požičovne kníh (knižnice); 
vydávanie kníh; požičiavanie rozhlasových a te-
levíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a te-
levíznych programov; koncertné siene (služby); 
služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; televízna 
zábava; prenájom divadelných kulís; zoologické 
záhrady (služby); poskytovanie zariadení na špor-
tovanie; pózovanie modelov výtvarným umelcom; 
služby pojazdných knižníc; služby kasín (hazar-
dné hry); výchovno-zábavne klubové služby; or-
ganizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; diskotéky (služby); informácie о vý-
chove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pe-
dagogická činnosť); informácie о možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích vystav; hazardné hry; poskytovanie gol- 
 

fových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninové tábo-
ry (zábava); organizovanie živých vystúpení; pre-
mietanie kinematografických filmov; detské škôl-
ky (vzdelávanie); organizovanie športových sú-
ťaži; plánovanie a organizovanie večierkov; prak-
tický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, 
výstavy); nahrávacie štúdia (služby); informácie 
о možnostiach rekreácie; požičiavanie potápač-
ského výstroja; požičiavanie športového výstroja 
(okrem dopravných prostriedkov); prenájom šta-
diónov; prenájom videorekordérov; požičiavanie 
videopások; organizovanie a vedenie seminárov; 
tábory na športové sústredenia; organizovanie  
a vedenie sympózií; meranie času na športových 
podujatiach; internátne školy; organizovanie a ve-
denie tvorivých dielní (výučba); organizovanie 
súťaži krasy; rezervácie vstupeniek na zábavne 
predstavenia; postsynchronizácia, dabing; nábo-
ženská výchova; organizovanie lotérií; organizo-
vanie plesov; organizovanie predstavení (mana-
žérske služby); herne s hracími automatmi (služ-
by); požičiavanie audio prístrojov; prenájom os-
vetľovacích prístrojov do divadelných sal a tele-
víznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; po-
žičiavanie videokamier; redigovanie scenárov; 
strihanie videopások; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; elektronická edič- 
ná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; 
online poskytovanie počítačových hier (z počíta-
čových sietí); poskytovanie zariadení na karaoké; 
hudobné skladateľské služby; nočné kluby; onli-
ne poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fo-
tografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania  
(v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske 
služby; prekladateľské služby; tlmočenie posun-
kovej reči; nahrávanie videopások; fotografova-
nie na mikrofilm; služby agentúr ponúkajúcich 
vstupenky na zábavne podujatia; písanie textov 
(okrem reklamných); organizovanie a vedenie 
koncertov; kaligrafické služby; formátovanie tex-
tov (nie na reklamne účely); organizovanie mód-
nych prehliadok na zábavne účely; koučovanie 
(skolenie); prenájom športových plôch; služby 
diskdžokejov; tlmočníčke služby; služby osob-
ných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvi-
čenia; odborne preškoľovanie; hudobná tvorba; 
požičiavanie hračiek; prenájom vybavenia herni; 
školské služby (vzdelávanie). 

(540) 

  
 

(591) ružová, biela, čierna 
(731) 123-Strategy, s.r.o., Budovateľská 3, 927 01 Ša-

ľa, SK; 
(740) Bartošovič Ondrej, Mgr., Šaľa, SK; 
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(210) 605-2014 
(220) 4.4.2014 

 10 (511) 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 43, 44 

(511) 3 - Kozmetické prípravky; citrónové esenciálne 
oleje; dezinfekčné mydlá; levanduľová voda; par-
fumovaná voda; éterické oleje; esenciálne oleje; 
éterické oleje; výťažky z kvetov (parfuméria); le-
vanduľové oleje; oleje na toaletné použitie; par-
fumované vrecúška do bielizne; mydielka; dezo-
doračné mydlá. 
4 - Drevené brikety; drevené uhlie (palivo); svieč-
kové knôty; lampové knôty; loj; nočné lampičky 
(sviečky); parfumované sviečky; rašelinové bri-
kety (palivo); repkový olej na priemyselné účely; 
slnečnicový olej na priemyselné účely; sviečky 
(na svietenie); sviečky na vianočné stromčeky; vče-
lí vosk; vosky (surovina); vosky na remene; vos-
ky na svietenie. 
5 - Liečivé byliny; bylinkové čaje na lekárske po-
užitie; diabetický chlieb; liečivé prípravky do 
kúpeľa; liečivé kúpeľové soli; liečivé cukríky, 
pastilky; liečivé čaje; liečivé korene; liečivé rast-
liny; minerálne vody na liečenie; soli do mine-
rálnych kúpeľov; soli minerálnych vôd; termálne 
vody; tinktúry (farmaceutické prípravky); dymia-
ce tyčinky; vonné soli; včelia materská kašička 
na lekárske účely; propolisové výživové dopln-
ky; peľové výživové doplnky. 
6 - Klince na konské podkovy; kovanie na okná; 
kovové dverové klopadlá; kovové dverové kľuč-
ky; zvonce pre zvieratá; kovové umelecké diela  
z obyčajných kovov; kovové kosiská; kovové 
sošky z obyčajných kovov; kovové figuríny z oby-
čajných kovov; kovové schody alebo kovové reb-
ríky slúžiace ako stolčeky. 
8 - Hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov  
a náradia); uholníky (ručné nástroje); dlabacie 
sekery; oselníky; sekery; vidličky; hoblíky; ručné 
nástroje a náradie (na ručný pohon); ostriace ná-
stroje; hrable; lopaty; rýle; kosy; krúžky na kosy; 
osly; nože do hoblíkov; vidly; šidlá. 
14 - Amulety; klenoty; brošne (šperky); medaily; 
náhrdelníky; náramky; náušnice; ozdoby; šperky; 
prívesky; prívesky na kľúče; prstene (šperky); re-
tiazky (šperk); strieborné ozdoby; šperkovnice; 
šperky. 
15 - Bubny; gajdy; kontrabasy; zvončeky (hu-
dobné nástroje); harmoniky; sláčiky; hudobné 
nástroje; strunové hudobné nástroje; husle; obaly 
na hudobné nástroje. 
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-
žované knihy; brožúry; ceruzky; fotografie (tla-
čoviny); grafické zobrazenia; grafiky; hlinené for-
my na modelovanie pre umelcov; kalendáre; kni-
hársky materiál; knihy; knižné záložky; listový 
papier; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly; 
pohľadnice; publikácie; rytiny; servítky (papie-
rové); umelecké litografie; pečate; pečatidlá; pa-
pierové ozdobné kvetináče; portréty; pečatidlá. 
18 - Aktovky (kožený tovar); batohy; cestovné 
kufre; cestovné tašky; cestovné tašky (kožené); 
kabelky; kľúčenky (kožená galantéria); konské 
postroje; korbáče; biče; nákupné tašky; náprsné 
tašky; obojky pre zvieratá; ohlávky; peňaženky; 
plecniaky; podkovy na konské kopytá; poľovníc-
ke tašky (kapsy); popruhy; opraty; postroje pre 
zvieratá; puzdrá na navštívenky; remienky; sed- 
 

lárske výrobky; strmene (postroj pre kone); ko-
žené šnúrky; športové tašky; torby; uzdy a po-
stroje pre zvieratá. 
19 - Hrnčiarska hlina; drevené obloženie; trhové 
stánky; strešné šindle; drevo na výrobu náradia, 
pre domácnosť; spracované drevo (polotovar); dre-
vené dlážky; drevené dýhy; okná; dvere; neko-
vové náhrobné dosky; nekovové náhrobné kame-
ne; nekovové pamätné tabule; nekovové pomní-
ky; ploty; nekovové brány; sochy z kameňa. 
20 - Včelie úle; abrazívne špongie na pokožku; 
búdky pre zvieratá; busty z dreva, vosku, sadry 
alebo plastických hmôt; drevené sudy na stáčanie 
vína; kolísky; prútené kolísky; komody; zásuv-
kové kontajnery; bielizníky; korálkové záclony 
ozdobné; prútené koše; nekovové koše; pekárske 
koše na chlieb; kozubové zásteny; krosná; latko-
vá debna; lavičky (nábytok); mobiliár (dekoračné 
prenosné predmety ako doplnok nábytku); náby-
tok; nádoby z dreva alebo plastu; nekovové ru-
koväti nožov; obrazové rámy; pekárske košíky na 
chlieb; včelárske plásty; pletená slama; pletené 
predmety zo slamy; podhlavníky; podušky; poli-
ce; nábytkové police; prútený tovar; košikársky 
tovar; rámy na obrazy; skrinka na hračky; sochy 
z dreva, vosku, sadry alebo plastov; sošky z dre-
va, vosku, sadry alebo plastov; stolárske umelec-
ké výrobky; stoličky; sudy s výnimkou kovo-
vých; škatule z dreva alebo plastu; trstina (mate-
riál na tkanie); umelecké diela z dreva, vosku, 
sadry alebo plastov; umelecké stolárske výrobky; 
vankúše; voskové figúrky; vtáčie klietky; búdky; 
rámy na vyšívanie; zrkadlá; kŕmidlá (jasle). 
21 - Busty z porcelánu, terakoty alebo skla; čajo-
vé súpravy; česadlá na zvieratá; demižóny; do-
máce mlynčeky s výnimkou elektrických; kuchyn-
ské dosky na krájanie; dózy na čaj; drevené ved-
rá; kade; džbány; figuríny z porcelánu, terakoty 
alebo zo skla; hrebene; hrebene na zvieratá; hrn-
ce; hrnčeky; hrnčiarsky tovar; neelektrické kan-
vice; karafy; kastróly; kefársky tovar; kefy; ke-
ramika na použitie v domácnosti; koreničky; ko-
še na použitie v domácnosti; košíky na chlieb, na 
použitie v domácnosti; krčahy; kuchynské hrnce; 
kuchynské nádoby; kuchynský riad; lisy na ovo-
cie pre domácnosť s výnimkou elektrických; ma-
jolika; maselnice; metly; misky; naberačky; oz-
dobné črepníky s výnimkou papierových; podno-
sy na použitie v domácnosti; porcelán; porcelá-
nové ozdoby; potreby pre domácnosť; puzdrá na 
mydlo; mydlovničky; kuchynský riad; maľované 
výrobky zo skla; svietniky; varešky (kuchynské ná-
stroje). 
24 - Posteľná bielizeň; bytový textil; konopné 
plátno; konopné tkaniny; ľanové tkaniny; vlnené 
látky; lôžkoviny; obliečky na podušky; obliečky 
na vankúše; obrusy s výnimkou papierových; oz-
dobné obliečky na vankúše; plachty; plátna s pred-
kresleným vzorom (vyšívacie plátna); plsť; pod-
ložky na stôl s výnimkou papierových; podložky 
pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné 
obrúsky (prestieranie); textilné uteráky; utierky 
na riad; výšivky (predkreslené látky na výšivky); 
záclonky. 
25 - Kabáty; klobúky; košele; nohavice; opasky; 
šatky; zástery; závoje; čipková šatka. 
26 - Brošne (doplnky oblečenia); opaskové pracky; 
ozdobné brošne; ozdobné ihlice; ozdobné spony; 
ozdoby do vlasov. 
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27 - Koberce; koberčeky; rohožky. 
28 - Bábiky; bábky; hojdacie kone; hračky; luky 
na lukostreľbu; rapkáče; sánky; zvončeky na via-
nočné stromčeky. 
29 - Džemy; jedlá na báze kvasenej zeleniny; jo-
gurt; kefír; klobásy; salámy; párky; kyslá kapusta; 
kyslé mlieko; marmeláda; maslo; mäso; mliečne 
výrobky; mlieko; nakladaná zelenina; plátky su-
šeného ovocia; ovocie (kompóty); slanina; smo-
tana; syry; šunka; údeniny; vajcia. 
30 - Cukrovinky; chlieb; jemné pečivo; keksy; 
koláče s plnkou; materská kašička na ľudskú 
spotrebu (nie na lekárske účely); med; múčne jed-
lá; nekysnutý chlieb; oblátky; perníky; medovní-
ky; pirohy; potravinárska múka; propolis na ľud-
skú spotrebu; torty; zákusky; koláče. 
31 - Prírodné kvety; sušené kvety na ozdobu; 
vence z prírodných kvetov; obilie v nespracova-
nom stave; orechy; čerstvé ovocie; rastlinné se-
mená; čerstvá zelenina. 
32 - Nekvasený hroznový mušt; minerálne vody 
(nápoje); mušty; nealkoholické ovocné nápoje; 
ovocné džúsy; pivo; srvátkové nápoje; stolové 
vody. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; lieho-
vé výťažky; likéry; medovina; víno. 
40 - Farbenie látok; farbenie textilu a textílií; fú-
kanie skla; garbiarstvo; kotlárstvo; kováčstvo; 
mlynárstvo; sedlárska výroba; súkanie; údenie 
potravín; spracovanie vlny; vypaľovanie kerami-
ky; vyšívanie. 
41 - Poskytovanie informácií o možnostiach rek-
reácie; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie predstavení (mana-
žérske služby); organizovanie živých vystúpení; 
živé predstavenie; organizovanie jarmokov a ho-
dov (kultúrna činnosť, zábava); organizovanie fol-
klórnych festivalov (kultúrna činnosť, zábava); 
organizovanie tradičných slávností (kultúrna čin-
nosť, zábava). 
43 - Bary; bufety (rýchle občerstvenie); hotelové 
služby; poskytovanie priestorov pre kemping; 
penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; 
prenájom prechodného ubytovania; reštaurácie; 
turistické ubytovne. 
44 - Chov zvierat. 

(540) 

  
 

(591) hnedočervená, biela 
(731) Podpoľanie, Námestie SNP 1, 962 12 Detva, SK; 

 
 

(210) 628-2014 
(220) 7.4.2014 

 10 (511) 5, 29, 30, 32 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske 

alebo zverolekárske účely; potraviny pre dojčatá; 
multivitamínové komplexy a/alebo prípravky, príp-
ravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; 
rastlinné výťažky, vitamínové a/alebo minerálne  
 

 prípravky a látky, vyživovacie doplnky obsahu-
júce vitamíny a/alebo minerály, doplnky potravy, 
výživové doplnky vo forme práškov, toboliek, 
tabletiek, dražé, kapsúl, piluliek a cukríkov. 
29 - Konzervované, mrazené, sušené, varené  
a inak spracované ovocie a zelenina; chuťovky na 
báze ovocia; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné 
zaváraniny, ovocné pretlaky; mrazené ovocie; 
mrazená ovocná dreň; mliečne výrobky, jogurty, 
mliečne kokteily, mliečne nápoje a mlieko. 
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, ká-
vové náhradky; múka a výrobky z obilia; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, cukríky, zmrzliny; 
mrazené mliečne výrobky; šerbety (mrazené ná-
poje); polevy; med, prášky do pečiva; soľ, horčica; 
ocot, omáčky (chuťové prísady); konzumný ľad. 
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje a kokteily; ovocné nápoje a ovocné šťavy, 
džúsy a kokteily; ovocné výťažky; šerbety (ovoc-
né nápoje); sirupy a iné prípravky na výrobku 
nápojov, likérov a džúsov. 

(540) MOOO! by Acaimania 
(731) AÇAIMANIA Europe, s. r. o., Nám. Hraničia- 

rov 6/a, 851 03 Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 638-2014 
(220) 9.4.2014 

 10 (511) 9, 11, 35, 37, 42 
(511) 9 - Solárne panely na výrobu elektrickej energie; 

fotovoltické zariadenia. 
11 - Solárne kolektory na ohrev vody a vykuro-
vanie; indukčné osvetľovacie prístroje a zariade-
nia; indukčné svietidlá. 
35 - Veľkoobchodné služby so solárnymi panelmi 
a fotovoltickými zariadeniami; obchodné spro-
stredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto 
zoznamu. 
37 - Údržba solárnych panelov a fotovoltických 
zariadení. 
42 - Štúdie technických projektov; vývoj a projek-
tovanie v oblasti využitia slnečnej energie a iných 
obnoviteľných zdrojov. 

(540) 

  
 

(731) SOLUTIONS FOR SUITABLE ENERGY s.r.o., 
Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 664-2014 
(220) 11.4.2014 

 10 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje; 
prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístro-
je a nástroje na vedenie, distribúciu, transformá-
ciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elek-
trického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos  
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické 
nosiče údajov, záznamové disky; kompaktné dis- 
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 ky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záz-

namov; mechanizmy mincových prístrojov; re-
gistračné pokladnice; počítacie stroje; zariadenia 
na spracovanie údajov, počítače; počítačové 
programy; hasiace prístroje. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 
obchodná administratíva; kancelárske práce. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(591) červená, sivá 
(731) IT STUDIO s. r. o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, 

CZ; 
(740) Šetina Tomáš, Mgr., Brno, CZ; 

 
 

(210) 670-2014 
(220) 13.6.2012 
(310) 12/3910746 
(320) 4.4.2012 
(330) FR 

 10 (511) 25, 28 
(511) 25 - Odevy, najmä saká, bundy a kabáty, športo-

vé bluzóny; športové vrchné uniformy, nepremo-
kavé odevy, športové tričká, dresy a športové 
krátke nohavice, športová obuv. 
28 - Gymnastické a športové tovary (okrem ode-
vov, obuvi a rohožiek); prístroje, zariadenia, ná-
radia a výstroje na atletiku, najmä na behanie 
vrátane štartovacích blokov, štafetových kolíkov, 
klapiek; prístroje, zariadenia, náradia a výstroje 
na beh cez prekážky, skok do výšky a skok o žr-
di, najmä prekážky, žrde a tyče, žinenky a do-
skočiská; odrazové dosky a trampolíny; bungee 
laná, žrde a tyče na skákanie do výšky, nastavi-
teľné výškomery na skok do výšky, odrazové 
dosky; žinenky na džudo, tatami žinenky, boxer-
ské ringy; prístroje, zariadenia, náradia a výstroje 
na vrh guľou, hod oštepom, hod diskom a hod 
kladivom, najmä gule, kopije a oštepy, disky  
a kladivá; prístroje, zariadenia a náradia na posil-
ňovanie; preliezačky, lavice na balansovanie, ba-
letné tyče; prístroje, zariadenia, náradia a nástroje 
na kolektívne športy vrátane hádzanej, volejbalu, 
basketbalu, futbalu, rugby, najmä hádzanárske, 
volejbalové, basketbalové, futbalové a rugbyové 
lopty, basketbalové koše, nastaviteľné a upevne-
né basketbalové obruče, siete a dosky, volejbalo-
vé siete, beach volejbalové siete; stoličky pre 
rozhodcov; prístroje, zariadenia, náradia a vý-
stroje na tenis a bedminton, najmä tenisové rake-
ty, badmintonové rakety, badmintonové košíky, 
tenisové loptičky; prístroje, zariadenia, náradia  
a výstroje na boxovanie najmä boxovacie vrecia, 
penové podložky a karimatky, ringové plátna, la-
ná a povrazy, napínacie podložky; prístroje, za-
riadenia, náradia a výstroje na atletiku a gymnas-
tiku, najmä laná a náradia. 
 

(540) GES 
(641) 010961829, 13.06.2012 
(731) SPORTS ET LOISIRS, Rue Blériot Zone d'Ac-

tivité Activeum, 67120 Altorf, FR; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 679-2014 
(220) 14.4.2014 

 10 (511) 16, 21, 25, 32, 33, 35, 43 
(511) 16 - Publikácie; tlačoviny; noviny; časopisy (pe-

riodiká); komiksy; kalendáre; trhacie kalendáre; 
ročenky; príručky; prospekty; katalógy; zoznamy; 
obežníky; oznámenia ako papiernický tovar; tla-
čivá; formuláre; predtlače; lístky; obtlačky; para-
góny; papierové alebo kartónové tabuľky; reklam-
né tabule z papiera; reklamné tabule z kartónu 
alebo z lepenky; pútače z papiera alebo lepenky; 
plagáty; pohľadnice; blahoprajné pohľadnice; 
poštové hracie pohľadnice; obálky ako papier-
nický tovar; listový papier; vizitky z dreva; foto-
grafie; papierové zástavy, vlajky; papiernický to-
var; papier, hárky papiera; drevitý papier; parafí-
nový papier; obaly ako papiernický tovar; samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske účely; por-
tréty; papierové obrusy na stôl; papierové obrusy; 
stolové papierové prestieranie, obrúsky; papierové 
podložky na stôl; anglické prestieranie; papiero-
vé podložky pod poháre; podložky pod pivové 
poháre; papierové servítky; papierové utierky; pa-
pierové utierky na tvár; papierové vreckovky; to-
aletný papier; lepenkové alebo papierové škatule; 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; kar-
tón, lepenka; predmety z kartónu; tuby z kartónu. 
21 - Šejkre, ručné mixéry; nádoby na chladenie 
potravín pre domácnosť naplnené chladiacou zme-
sou; fľaše na chladenie potravín pre domácnosť 
naplnené chladiacou zmesou; formy na ľadové 
kocky; termosky, tepelnoizolačné nádoby na ná-
poje a jedlo; kuchynský a jedálenský riad okrem 
príborov; jedálenské súpravy; misy; misky; tanie-
re; tanieriky; papierové taniere; podnosy, tácne; 
papierové tácky; lieviky; držiaky na jedálne lís-
tky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; poháriky; 
čaše; sklenené poháre; pivové poháre; poháriky 
papierové alebo z plastických hmôt; likérové sú-
pravy; fľaše; karafy; kanvičky; krčahy; džbány; 
otvárače na fľaše; vývrtky; piknikové koše s ria-
dom; puzdrá na termosky; puzdrá na šejkre; vrec-
ká na cukrovinky; izotermické vrecká; putne, ka-
de; vedrá; drevené vedrá, kade; nočníky; porce-
lán; hrnčiarsky tovar; sklené nádoby; nástroje na 
čistenie na ručný pohon; kefy na umývanie riadu; 
kefky na umývanie riadu; kefy na čistenie nádrží 
a nádob; záchodové kefy; gumový zvon na čiste-
nie odpadových potrubí; nádoby na odpadky. 
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; priliehavé čiapky; 
klobúky; klobúkové kostry; mitra, klobúk; papie-
rové klobúky ako oblečenie; baretky; cylindre; tur-
bany; štítky, šilty na pokrývky hlavy; šilty na čiap-
ke; čelenky ako oblečenie; závoje; závoj, čipková 
šatka; šatky; šály; šály uviazané pod krkom; vl-
nené šály; chrániče uši proti chladu, ako pokrýv-
ka hlavy; boa - kožušinová ozdoba alebo ozdoba 
z peria na ovinutie okolo krku; kožušinové štóly; 
rukavice; palčiaky; rukávniky; oblečenie; odevy;  
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vrchné ošatenie; konfekcia, odevy; kombinézy ako 
oblečenie; pracovné plášte; nepremokavý odev; 
oblečenie z kože; oblečenie z imitácie kože; ko-
žušiny ako oblečenie; kožušinové kabáty; oble-
čenie z papiera; pleteniny ako oblečenie; zvrch-
níky; kabáty; kapucne; peleríny; krátke kabátiky; 
krátke teplé kabáty s kapucňou; saká, bundy; 
kostýmy, obleky; vesty; zástery; šaty; sukne; no-
havice; krátke, jazdecké alebo spodné nohavice; 
svetre; pulóvre; pletené svetre; košele; blúzky; 
sedlá na košele, blúzky alebo na dámske šaty; 
goliere ako oblečenie; snímateľné goliere; man-
žety ako časti odevov; podšívky ako časti odevov; 
tričká; tielka; ponožky; obuv; topánky; celé to-
pánky; vysoká obuv; šnurovacie topánky: špor-
tové tričká, dresy; gymnastické telocvičné dresy; 
teplákové súpravy. 
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne 
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pi-
vá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; 
koktaily z piva; shandy (pivo s limonádou); vý-
ťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina (výluh 
sladu); pivná mladinka; chmeľové výťažky pou-
žívané na prípravu nápojov; nealkoholické nápo-
je; nealkoholické perlivé nápoje; nízkokalorické 
nealkoholické nápoje; limonády; limonádové si-
rupy; koncentráty používané pri príprave nealko-
holických nápojov; medové nealkoholické nápo-
je; prípravky na výrobu nápojov; sarsaparila (ne-
alkoholický nápoj); vody (nápoje); stolové vody; 
neperlivá voda; perlivá voda; sóda; sýtené vody; 
prípravky na výrobu sýtenej vody; okysličená 
voda; pramenitá voda; pitná voda; fľašková pitná 
voda; fľašková voda; ochutené vody; mušty; ovoc-
né džúsy; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné 
šťavy; nápoje obsahujúce predovšetkým ovocné 
šťavy; nápoje z hroznovej šťavy; hroznová šťava; 
hroznový mušt (nekvasený); citronády; citrónový 
nápoj s cukrom; bitter lemon (horká citronáda); 
citrónová jačmenná voda; nealkoholický zázvo-
rový nápoj (ginger ale); šťavy s aloe vera; neal-
koholické nápoje s ovocnou príchuťou. 
33 - Víno; nízkoalkoholické víno; alkoholizova-
né víno; biele víno; červené víno; fortifikované 
víno; šumivé víno; varené víno; víno na varenie; 
portské vína; nápoje obsahujúce víno (vínne stre-
ky); alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovoc-
nej šťavy; vodnár (matolinové víno); šery; vermút; 
alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoho-
lické nápoje s ovocím; ovocné mušty; alkoholic-
ké nápoje z ovocia; alkoholické výťažky z ovo-
cia; hruškový mušt (alkoholický); alkoholický 
jablčný mušt; digestíva (liehoviny a likéry); lie-
hoviny; fermentované liehoviny; destilované ná-
poje; destilované alkoholické nápoje; šnaps (pá-
lenka); džin; rum; vodka; calvados; likéry; horké li-
kéry; aleopops (sladké alkoholické nápoje); men-
tolový likér; griotka; matový likér; krémové liké-
ry; likéry na báze škótskej whisky; likéry s obsa-
hom smotany; alkoholické punče; rumový punč; 
vínny punč; medovina; nízkoalkoholické nápoje; 
horké alkoholické nápoje; alkoholické energetic-
ké nápoje. 
 
 
 
 
 

35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; ob-
chodné sprostredkovanie služieb v triedach 35  
a 43 tohto zoznamu; zásobovacie služby pre tre-
tie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podni-
ky; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; maloobchodné alebo veľ-
koobchodné služby s tovarmi; farmaceutické a zve-
rolekárske výrobky, hygienické výrobky na le-
kárske použitie, diétne potraviny a diétne látky 
na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny 
pre dojčatá, potravinové doplnky pre ľudí a zvie-
ratá, dezinfekčné prostriedky, prípravky na niče-
nie hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje  
a ručné náradie, nožiarske výrobky a príbory, 
bodné zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom 
na točenie piva, pivové pumpy, papier, lepenka  
a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské vý-
robky, kufre a cestovné tašky, dáždniky a slneč-
níky, nábytok, kovový a kempingový nábytok, 
domáce a kuchynské potreby a nádoby, výrobky 
zo sladu, porcelánu a keramiky, podnosy a pod-
ložky pod riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv  
a prikrývky hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody 
a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovoc-
né šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápo-
jov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak, faj-
čiarske potreby, zápalky; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); reklama; reklamné agentúry; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; rozhlasová reklama; televízna reklama; orga-
nizovanie komerčných alebo reklamných výstav 
a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné 
účely; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre 
tretie osoby; zásielkové reklamné služby; rozši-
rovanie, zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozši-
rovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
rozširovanie vzoriek tovaru; vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných alebo náborových materiá-
lov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamného 
času vo všetkých komunikačných médiách; pre-
nájom reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných priestorov; prenájom reklamných plôch; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom; marketingové služby; prieskum trhu; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sieti a internetu. 
43 - Ubytovacie kancelárie, (hotely, penzióny); 
hotelierske služby; poskytovanie hotelového uby-
tovania; služby motelov; penzióny; turistické uby-
tovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; 
reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samoob-
služné reštaurácie; služby reštaurácii a bufetov; 
kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občer-
stvenie; príprava a dodávka jedál na objednávku 
do domu; prenájom prenosných stavieb; prenájom 
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; 
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
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(540) 

  
 

(591) tmavozelená, zelená, svetlozelená, hnedá, svetlo-
hnedá, biela 

(731) ČH, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, SK; 
(740) Zahatňanská Gabriela, Žilina - Strážov, SK; 

 
 

(210) 680-2014 
(220) 14.4.2014 

 10 (511) 16, 21, 25, 32, 33, 35, 43 
(511) 16 - Publikácie; tlačoviny; noviny; časopisy (pe-

riodiká); komiksy; kalendáre; trhacie kalendáre; 
ročenky; príručky; prospekty; katalógy; zozna-
my; obežníky; oznámenia ako papiernický tovar; 
tlačivá; formuláre; predtlače; lístky; obtlačky; pa-
ragóny; papierové alebo kartónové tabuľky; re-
klamné tabule z papiera; reklamné tabule z kar-
tónu alebo z lepenky; pútače z papiera alebo le-
penky; plagáty; pohľadnice; blahoprajné pohľad-
nice; poštové hracie pohľadnice; obálky ako pa-
piernický tovar; listový papier; vizitky z dreva; 
fotografie; papierové zástavy, vlajky; papiernic-
ký tovar; papier, hárky papiera; drevitý papier; 
parafínový papier; obaly ako papiernický tovar; 
samolepky pre domácnosť a na kancelárske úče-
ly; portréty; papierové obrusy na stôl; papierové 
obrusy; stolové papierové prestieranie, obrúsky; 
papierové podložky na stôl; anglické prestiera-
nie; papierové podložky pod poháre; podložky 
pod pivové poháre; papierové servítky; papierové 
utierky; papierové utierky na tvár; papierové vrec-
kovky; toaletný papier; lepenkové alebo papiero-
vé škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; kartón, lepenka; predmety z kartónu; tuby 
z kartónu. 
21 - Šejkre, ručné mixéry; nádoby na chladenie 
potravín pre domácnosť naplnené chladiacou zme-
sou; fľaše na chladenie potravín pre domácnosť 
naplnené chladiacou zmesou; formy na ľadové 
kocky; termosky, tepelnoizolačné nádoby na ná-
poje a jedlo; kuchynský a jedálenský riad okrem 
príborov; jedálenské súpravy; misy; misky; tanie-
re; tanieriky; papierové taniere; podnosy, tácne; 
papierové tácky; lieviky; držiaky na jedálne lís-
tky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; poháriky; 
čaše; sklenené poháre; pivové poháre; poháriky 
papierové alebo z plastických hmôt; likérové sú-
pravy; fľaše; karafy; kanvičky; krčahy; džbány; 
otvárače na fľaše; vývrtky; piknikové koše s ria-
dom; puzdrá na termosky; puzdrá na šejkre; 
vrecká na cukrovinky; izotermické vrecká; putne, 
kade; vedrá; drevené vedrá, kade; nočníky; por-
celán; hrnčiarsky tovar; sklené nádoby; nástroje 
na čistenie na ručný pohon; kefy na umývanie 
riadu; kefky na umývanie riadu; kefy na čistenie 
nádrží a nádob; záchodové kefy; gumový zvon 
na čistenie odpadových potrubí; nádoby na od-
padky. 
 
 

25 - Pokrývky hlavy; čiapky; priliehavé čiapky; 
klobúky; klobúkové kostry; mitra, klobúk; papie-
rové klobúky ako oblečenie; baretky; cylindre; 
turbany; štítky, šilty na pokrývky hlavy; šilty na 
čiapke; čelenky ako oblečenie; závoje; závoj, 
čipková šatka; šatky; šály; šály uviazané pod kr-
kom; vlnené šály; chrániče uši proti chladu, ako 
pokrývka hlavy; boa - kožušinová ozdoba alebo 
ozdoba z peria na ovinutie okolo krku; kožušino-
vé štóly; rukavice; palčiaky; rukávniky; obleče-
nie; odevy; vrchné ošatenie; konfekcia, odevy; 
kombinézy ako oblečenie; pracovné plášte; ne-
premokavý odev; oblečenie z kože; oblečenie  
z imitácie kože; kožušiny ako oblečenie; kožuši-
nové kabáty; oblečenie z papiera; pleteniny ako 
oblečenie; zvrchníky; kabáty; kapucne; peleríny; 
krátke kabátiky; krátke teplé kabáty s kapucňou; 
saká, bundy; kostýmy, obleky; vesty; zástery; ša-
ty; sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo spod-
né nohavice; svetre; pulóvre; pletené svetre; ko-
šele; blúzky; sedlá na košele, blúzky alebo na 
dámske šaty; goliere ako oblečenie; snímateľné 
goliere; manžety ako časti odevov; podšívky ako 
časti odevov; tričká; tielka; ponožky; obuv; to-
pánky; celé topánky; vysoká obuv; šnurovacie 
topánky; športové tričká, dresy; gymnastické te-
locvičné dresy; teplákové súpravy. 
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne 
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pi-
vá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; 
koktaily z piva; shandy (pivo s limonádou); vý-
ťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina (výluh 
sladu); pivná mladinka; chmeľové výťažky po-
užívané na prípravu nápojov; nealkoholické ná-
poje; nealkoholické perlivé nápoje; nízkokaloric-
ké nealkoholické nápoje; limonády; limonádové 
sirupy; koncentráty používané pri príprave neal-
koholických nápojov; medové nealkoholické ná-
poje; prípravky na výrobu nápojov; sarsaparila 
(nealkoholický nápoj); vody (nápoje); stolové vo-
dy; neperlivá voda; perlivá voda; sóda; sýtené 
vody; prípravky na výrobu sýtenej vody; okysli-
čená voda; pramenitá voda; pitná voda; fľašková 
pitná voda; fľašková voda; ochutené vody; muš-
ty; ovocné džúsy; nealkoholické ovocné nápoje; 
ovocné šťavy; nápoje obsahujúce predovšetkým 
ovocné šťavy; nápoje z hroznovej šťavy; hrozno-
vá šťava; hroznový mušt (nekvasený); citronády; 
citrónový nápoj s cukrom; bitter lemon (horká 
citronáda); citrónová jačmenná voda; nealkoho-
lický zázvorový nápoj (ginger ale); šťavy s aloe 
vera; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou. 
33 - Víno; nízkoalkoholické víno; alkoholizova-
né víno; biele víno; červené víno; fortifikované 
víno; šumivé víno; varené víno; víno na varenie; 
portské vína; nápoje obsahujúce víno (vínne stre-
ky); alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovoc-
nej šťavy; vodnár (matolinové víno); šery; vermút; 
alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoho-
lické nápoje s ovocím; ovocné mušty; alkoholic-
ké nápoje z ovocia; alkoholické výťažky z ovo-
cia; hruškový mušt (alkoholický); alkoholický 
jablčný mušt; digestíva (liehoviny a likéry); lie-
hoviny; fermentované liehoviny; destilované ná-
poje; destilované alkoholické nápoje; šnaps (pá-
lenka); džin; rum; vodka; calvados; likéry; horké 
likéry; aleopops (sladké alkoholické nápoje); men- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 183 

 
mentolový likér; griotka; matový likér; krémové 
likéry; likéry na báze škótskej whisky; likéry s ob-
sahom smotany; alkoholické punče; rumový punč; 
vínny punč; medovina; nízkoalkoholické nápoje; 
horké alkoholické nápoje; alkoholické energetic-
ké nápoje. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; ob-
chodné sprostredkovanie služieb v triedach 35  
a 43 tohto zoznamu; zásobovacie služby pre tre-
tie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podni-
ky; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; maloobchodné alebo veľ-
koobchodné služby s tovarmi; farmaceutické a zve-
rolekárske výrobky, hygienické výrobky na le-
kárske použitie, diétne potraviny a diétne látky 
na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny 
pre dojčatá, potravinové doplnky pre ľudí a zvie-
ratá, dezinfekčné prostriedky, prípravky na niče-
nie hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje  
a ručné náradie, nožiarske výrobky a príbory, 
bodné zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom 
na točenie piva, pivové pumpy, papier, lepenka  
a výrobky z týchto materiálov, tlačiarenské vý-
robky, kufre a cestovné tašky, dáždniky a slneč-
níky, nábytok, kovový a kempingový nábytok, 
domáce a kuchynské potreby a nádoby, výrobky 
zo sladu, porcelánu a keramiky, podnosy a pod-
ložky pod riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv  
a prikrývky hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody 
a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovoc-
né šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápo-
jov, alkoholické nápoje (okrem piva), tabak, faj-
čiarske potreby, zápalky; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); reklama; reklamné agentúry; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; rozhlasová reklama; televízna reklama; orga-
nizovanie komerčných alebo reklamných výstav 
a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné 
účely; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre 
tretie osoby; zásielkové reklamné služby; rozši-
rovanie, zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozši-
rovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
rozširovanie vzoriek tovaru; vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných alebo náborových materiá-
lov; vylepovanie plagátov; prenájom reklamného 
času vo všetkých komunikačných médiách; pre-
nájom reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných priestorov; prenájom reklamných plôch; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; marketingové služby; prieskum trhu; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sieti a internetu. 
43 - Ubytovacie kancelárie, (hotely, penzióny); 
hotelierske služby; poskytovanie hotelového uby-
tovania; služby motelov; penzióny; turistické 
ubytovne; poskytovanie pozemkov pre kempin-
gy; reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samo-
obslužné reštaurácie; služby reštaurácii a bufetov; 
kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občerstve-
nie; príprava a dodávka jedál na objednávku do 
domu; prenájom prenosných stavieb; prenájom 
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov;  
 

poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) FRAMBOR 
(731) ČH, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, SK; 
(740) Zahatňanská Gabriela, Žilina - Strážov, SK; 

 
 

(210) 681-2014 
(220) 14.4.2014 

 10 (511) 16, 21, 25, 32, 33, 35, 43 
(511) 16 - Publikácie; tlačoviny; noviny; časopisy (pe-

riodiká); komiksy; kalendáre; trhacie kalendáre; 
ročenky; príručky; prospekty; katalógy; zozna-
my; obežníky; oznámenia ako papiernický tovar; 
tlačivá; formuláre; predtlače; lístky; obtlačky; pa-
ragóny; papierové alebo kartónové tabuľky; re-
klamné tabule z papiera; reklamné tabule z kar-
tónu alebo z lepenky; pútače z papiera alebo le-
penky; plagáty; pohľadnice; blahoprajné pohľad-
nice; poštové hracie pohľadnice; obálky ako pa-
piernický tovar; listový papier; vizitky z dreva; 
fotografie; papierové zástavy, vlajky; papiernic-
ký tovar; papier, hárky papiera; drevitý papier; 
parafínový papier; obaly ako papiernický tovar; 
samolepky pre domácnosť a na kancelárske úče-
ly; portréty; papierové obrusy na stôl; papierové 
obrusy; stolové papierové prestieranie, obrúsky; 
papierové podložky na stôl; anglické prestiera-
nie; papierové podložky pod poháre; podložky 
pod pivové poháre; papierové servítky; papierové 
utierky; papierové utierky na tvár; papierové 
vreckovky; toaletný papier; lepenkové alebo pa-
pierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše; kartón, lepenka; predmety z kartónu; 
tuby z kartónu. 
21 - Šejkre, ručné mixéry; nádoby na chladenie 
potravín pre domácnosť naplnené chladiacou zme-
sou; fľaše na chladenie potravín pre domácnosť 
naplnené chladiacou zmesou; formy na ľadové 
kocky; termosky, tepelnoizolačné nádoby na ná-
poje a jedlo; kuchynský a jedálenský riad okrem 
príborov; jedálenské súpravy; misy; misky; tanie-
re; tanieriky; papierové taniere; podnosy, tácne; 
papierové tácky; lieviky; držiaky na jedálne líst-
ky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; poháriky; ča-
še; sklenené poháre; pivové poháre; poháriky pa-
pierové alebo z plastických hmôt; likérové sú-
pravy; fľaše; karafy; kanvičky; krčahy; džbány; 
otvárače na fľaše; vývrtky; piknikové koše s ria-
dom; puzdrá na termosky; puzdrá na šejkre; vrec-
ká na cukrovinky; izotermické vrecká; putne, ka-
de; vedrá; drevené vedrá, kade; nočníky; porce-
lán; hrnčiarsky tovar; sklené nádoby; nástroje na 
čistenie na ručný pohon; kefy na umývanie riadu; 
kefky na umývanie riadu; kefy na čistenie nádrží 
a nádob; záchodové kefy; gumový zvon na čiste-
nie odpadových potrubí; nádoby na odpadky. 
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; priliehavé čiapky; 
klobúky; klobúkové kostry; mitra, klobúk; papie-
rové klobúky ako oblečenie; baretky; cylindre; 
turbany; štítky, šilty na pokrývky hlavy; šilty na 
čiapke; čelenky ako oblečenie; závoje; závoj, čip-
ková šatka; šatky; šály; šály uviazané pod krkom; 
vlnené šály; chrániče uši proti chladu, ako pokrýv-
ka hlavy; boa - kožušinová ozdoba alebo ozdoba 
z peria na ovinutie okolo krku; kožušinové štóly;  
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rukavice; palčiaky; rukávniky; oblečenie; odevy; 
vrchné ošatenie; konfekcia, odevy; kombinézy ako 
oblečenie; pracovné plášte; nepremokavý odev; 
oblečenie z kože; oblečenie z imitácie kože; ko-
žušiny ako oblečenie; kožušinové kabáty; oble-
čenie z papiera; pleteniny ako oblečenie; zvrch-
níky; kabáty; kapucne; peleríny; krátke kabátiky; 
krátke teplé kabáty s kapucňou; saká, bundy; 
kostýmy, obleky; vesty; zástery; šaty; sukne; no-
havice; krátke, jazdecké alebo spodné nohavice; 
svetre; pulóvre; pletené svetre; košele; blúzky; sed-
lá na košele, blúzky alebo na dámske šaty; golie-
re ako oblečenie; snímateľné goliere; manžety ako 
časti odevov; podšívky ako časti odevov; tričká; 
tielka; ponožky; obuv; topánky; celé topánky; vy-
soká obuv; šnurovacie topánky; športové tričká, 
dresy; gymnastické telocvičné dresy; teplákové 
súpravy. 
32 - Pivo; ležiak; svetlé pivo; porter (silné čierne 
pivo); stout (silné čierne pivo); sladové pivo; pi-
vá obohatené minerálmi; pivo s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; 
koktaily z piva; shandy (pivo s limonádou); vý-
ťažky z chmeľu na výrobu piva; sladina (výluh 
sladu); pivná mladinka; chmeľové výťažky pou-
žívané na prípravu nápojov; nealkoholické nápo-
je; nealkoholické perlivé nápoje; nízkokalorické 
nealkoholické nápoje; limonády; limonádové si-
rupy; koncentráty používané pri príprave nealko-
holických nápojov; medové nealkoholické nápo-
je; prípravky na výrobu nápojov; sarsaparila (ne-
alkoholický nápoj); vody (nápoje); stolové vody; 
neperlivá voda; perlivá voda; sóda; sýtené vody; 
prípravky na výrobu sýtenej vody; okysličená 
voda; pramenitá voda; pitná voda; fľašková pitná 
voda; fľašková voda; ochutené vody; mušty; 
ovocné džúsy; nealkoholické ovocné nápoje; ovoc-
né šťavy; nápoje obsahujúce predovšetkým ovoc-
né šťavy; nápoje z hroznovej šťavy; hroznová 
šťava; hroznový mušt (nekvasený); citronády; ci-
trónový nápoj s cukrom; bitter lemon (horká ci-
tronáda); citrónová jačmenná voda; nealkoholic-
ký zázvorový nápoj (ginger ale); šťavy s aloe ve-
ra; nealkoholické nápoje s ovocnou príchuťou. 
33 - Víno; nízkoalkoholické víno; alkoholizované 
víno; biele víno; červené víno; fortifikované víno; 
šumivé víno; varené víno; víno na varenie; port-
ské vína; nápoje obsahujúce víno (vínne streky); 
alkoholické nápoje vyrobené z vína a ovocnej 
šťavy; vodnár (matolinové víno); šery; vermút; 
alkoholické nápoje obsahujúce ovocie; alkoho-
lické nápoje s ovocím; ovocné mušty; alkoholic-
ké nápoje z ovocia; alkoholické výťažky z ovo-
cia; hruškový mušt (alkoholický); alkoholický 
jablčný mušt; digestíva (liehoviny a likéry); lie-
hoviny; fermentované liehoviny; destilované ná-
poje; destilované alkoholické nápoje; šnaps (pá-
lenka); džin; rum; vodka; calvados; likéry; horké 
likéry; aleopops (sladké alkoholické nápoje); men-
tolový likér; griotka; matový likér; krémové liké-
ry; likéry na báze škótskej whisky; likéry s obsa-
hom smotany; alkoholické punče; rumový punč; 
vínny punč; medovina; nízkoalkoholické nápoje; 
horké alkoholické nápoje; alkoholické energetic-
ké nápoje. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; sprostredkovanie obchodu s tovarom; ob-
chodné sprostredkovanie služieb v triedach 35  
 

a 43 tohto zoznamu; zásobovacie služby pre tre-
tie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podni-
ky; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; maloobchodné alebo veľ-
koobchodné služby s tovarmi; farmaceutické  
a zverolekárske výrobky, hygienické výrobky na 
lekárske použitie, diétne potraviny a diétne látky 
na lekárske alebo zverolekárske účely, potraviny 
pre dojčatá, potravinové doplnky pre ľudí a zvie-
ratá, dezinfekčné prostriedky, prípravky na niče-
nie hmyzu, predajné automaty, ručné nástroje  
a ručné náradie, nožiarske výrobky a príbory, bod-
né zbrane, zariadenia pracujúce pod tlakom na to-
čenie piva, pivové pumpy, papier, lepenka a vý-
robky z týchto materiálov, tlačiarenské výrobky, 
kufre a cestovné tašky, dáždniky a slnečníky, ná-
bytok, kovový a kempingový nábytok, domáce  
a kuchynské potreby a nádoby, výrobky zo sladu, 
porcelánu a keramiky, podnosy a podložky pod 
riad a nádoby, obrusy, odevy, obuv a prikrývky 
hlavy, pivo, minerálne a sýtené vody a iné neal-
koholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, alko-
holické nápoje (okrem piva), tabak, fajčiarske pot-
reby, zápalky; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); reklama; reklamné agentúry; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová 
reklama; televízna reklama; organizovanie komer-
čných alebo reklamných výstav a veľtrhov; orga-
nizovanie výstav na obchodné účely; predvádza-
nie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby; zá-
sielkové reklamné služby; rozširovanie, zasiela-
nie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, 
prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných oznamov; rozširovanie 
vzoriek tovaru; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných alebo náborových materiálov; vylepo-
vanie plagátov; prenájom reklamného času vo 
všetkých komunikačných médiách; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných pries-
torov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; mar-
ketingové služby; prieskum trhu; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; poskytovanie uvede-
ných služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sieti a internetu. 
43 - Ubytovacie kancelárie, (hotely, penzióny); 
hotelierske služby; poskytovanie hotelového uby-
tovania; služby motelov; penzióny; turistické uby-
tovne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; 
reštaurácie, jedálne a závodné jedálne; samoob-
služné reštaurácie; služby reštaurácii a bufetov; 
kaviarne; barové služby; bufety, rýchle občerstve-
nie; príprava a dodávka jedál na objednávku do 
domu; prenájom prenosných stavieb; prenájom 
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; 
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
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(540) 

  
 

(591) tmavozelená, zelená, svetlozelená, hnedá, svetlo-
hnedá, biela 

(731) ČH, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, SK; 
(740) Zahatňanská Gabriela, Žilina - Strážov, SK; 

 
 

(210) 690-2014 
(220) 14.4.2014 

 10 (511) 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 
(511) 16 - Časopisy (periodiká); brožúry; tlačoviny; ka-

talógy; letáky; obežníky. 
35 - Reklama; manažment; obchodný manažment 
a plánovanie v oblasti riadenia obchodných cen-
tier; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo v obchodnej činnosti; obchodný manaž-
ment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri 
vedení podnikov; sekretárske práce. 
36 - Prenájom nehnuteľnosti; prenájom obchodných 
priestorov; správa nehnuteľnosti; finančné pora-
denstvo; finančné plánovanie obchodných domov. 
38 - Telekomunikačné služby. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(731) U-R Lab, société par actions simplifiée, 7 place 
du Chancelier Adenauer, 750 16 Paríž, FR; 

(740) B & S Legal s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 701-2014 
(220) 15.4.2014 

 10 (511) 35, 39 
(511) 35 - Reklama, obchodný manažment; prevádzka 

obchodných podnikov pre tretie osoby; kancelár-
ske práce a činnosti; maloobchodné služby v ob-
lasti prípravkov pre starostlivosť o krásu, obleče-
nia, toaletných potrieb, kozmetiky, šperkov, vý-
robkov osobnej starostlivosti, výživových dopln-
kov, cvičebného a fitnes vybavenia, športových 
potrieb, kníh, vopred nahraných video- a audio-
kaziet, CD diskov a darčekových predmetov pro-
stredníctvom podomového predaja, predajní, pro-
stredníctvom nezávislých obchodných zástupcov, 
telefonickým nakupovaním z domu, prostredníc-
tvom celosvetovej počítačovej informačnej siete,  
 

 prostredníctvom dobierkových katalógov; propa-
gačné a reklamné kampane v oblasti náboru ne-
závislých obchodných zástupcov. 
39 - Doručovacie služby. 

(540) 

  
 

(731) Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, US; 

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

 
 

(210) 714-2014 
(220) 17.4.2014 

 10 (511) 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44 
(511) 35 - Komerčné informačné kancelárie; prenájom 

kancelárskych strojov a zariadení; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; po-
radenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; organi-
zovanie komerčných alebo reklamných výstav  
a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné  
a reklamné účely; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných priestorov; rozširova-
nie reklamných oznamov; zásielkové reklamné 
služby; vydávanie reklamných alebo náborových 
textov. 
36 - Finančné odhady a oceňovanie (poisťovníc-
tvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné po-
radenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; 
finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; hypo-
téky (poskytovanie pôžičiek); informácie o pois-
tení; investovanie kapitálu; vedenie nájomných 
domov; inkasovanie nájomného; oceňovanie ná-
kladov na opravu; oceňovanie a odhady nehnu-
teľností; predaj nehnuteľností; správa nehnuteľ-
ností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľ-
nosťami; prenájom bytov; prenájom fariem; pre-
nájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnu-
teľností; realitné kancelárie; správcovstvo; spro-
stredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; 
ubytovacie kancelárie (byty); zbieranie peňazí na 
dobročinné účely; organizovanie zbierok. 
37 - Údržba a opravy a čistenie exteriérov budov; 
čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čis-
tenie šatstva; chemické čistenie; prenájom čistia-
cich strojov; pranie; pranie alebo čistenie; pranie 
bielizne; žehlenie bielizne; inštalovanie a opravy 
elektrických spotrebičov; inštalácia okien a dverí; 
inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov  
a zariadení, údržba nábytku; čistenie okien; op-
ravy zámkov; inštalácia, údržba a opravy počíta-
čov; inštalácia a opravy poplašných systémov 
proti vlámaniu; inštalácia a opravy vykurovacích 
zariadení; inštalácia a opravy výťahov; informá-
cie o opravách; deratizácia; dezinfekcia; ničenie 
škodcov s výnimkou poľnohospodárskych; dozor 
nad stavbami; izolovanie proti vlhkosti; izolova-
nie stavieb; maľovanie a natieranie (interiérové  
a exteriérové); murárstvo; murovanie; pokrývačské 
práce na strechách budov; prenájom bagrov a rý- 
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padiel; prenájom buldozérov; prenájom staveb-
ných strojov a zariadení; prenájom vozidiel na 
zametanie; prenájom žeriavov (staveniskových); 
realizácia (kladenie) cestných povrchov; výstav-
ba a opravy skladov; stavebné informácie; sta-
vebníctvo (stavebná činnosť); štukovanie, sadro-
vanie; tapetovanie; údržba bazénov; služby utes-
ňovania budov; vŕtanie studní; maľovanie a op-
ravy reklamných tabúľ; výstavba obchodných  
a veľtrhových stánkov; demolácia budov. 
39 - Doručovanie balíkov; doručovanie tovarov; 
doprava nábytku; doprava, preprava; doručovacie 
služby; distribúcia tovarov na dobierky; doručo-
vanie kvetov. 
40 - Výroba nábytku a interiérových doplnkov na 
objednávku a na základe špecifikácie tretími oso-
bami. 
42 - Projektovania stavieb; redizajn, restyling, 
návrh interiérov a bytový dizajn. 
44 - Záhradnícke služby. 

(540) 

  

(591) modrá, zelená, žltá, červená čierna, biela 
(731) FRIDAY s.r.o., Žitnoostrovská 1328/10, 929 01 

Dunajská Streda, SK; 
 
 

(210) 721-2014 
(220) 17.4.2014 

 10 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Obchodný manažment a administratíva; na-

kupovanie, predaj a sprostredkovanie predaja vý-
robkov poskytované maloobchodnými predajňa-
mi, veľkoobchodnými predajňami, prostredníc-
tvom katalógového predaja a elektronickými pro-
striedkami v oblasti stavebníctva, stavebných ma-
teriálov, polotovarov a výrobkov používaných  
v stavebníctve a pri architektonických úpravách 
exteriérov a interiérov; zhromažďovanie týchto 
výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy), aby 
si zákazníci mohli výrobky prezerať a nakupo-
vať; reklamné služby; rozširovanie prospektov  
a vzoriek priamo, poštou a elektronicky v oblasti 
stavebníctva, tvorby exteriérov a interiérov. 
37 - Poskytovanie odborného poradenstva pri vý-
bere stavebných materiálov na stavbu, rekonštruk-
cie, opravy a údržby budov; sprostredkovanie po-
mocných, opravárenských, inštalačných služieb  
v stavebníctve. 
39 - Nákladná doprava, sprostredkovanie dopra-
vy, prenájom automobilov a vozidiel. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(731) STAVMAT IN, spol. s r. o., Pezinská 56, 901 01 

Malacky, SK; 
 
 
 

(210) 722-2014 
(220) 17.4.2014 

 10 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Obchodný manažment a administratíva; na-

kupovanie, predaj a sprostredkovanie predaja vý-
robkov poskytované maloobchodnými predajňa-
mi, veľkoobchodnými predajňami, prostredníc-
tvom katalógového predaja a elektronickými pro-
striedkami v oblasti stavebníctva, stavebných ma-
teriálov, polotovarov a výrobkov používaných  
v stavebníctve a pri architektonických úpravách 
exteriérov a interiérov; zhromažďovanie týchto 
výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy), aby 
si zákazníci mohli výrobky prezerať a nakupovať; 
reklamné služby; rozširovanie prospektov a vzo-
riek priamo, poštou a elektronicky v oblasti sta-
vebníctva, tvorby exteriérov a interiérov. 
37 - Poskytovanie odborného poradenstva pri vý-
bere stavebných materiálov na stavbu, rekon-
štrukcie, opravy a údržby budov; sprostredkovanie 
pomocných, opravárenských, inštalačných služieb 
v stavebníctve. 
39 - Nákladná doprava, sprostredkovanie dopra-
vy, prenájom automobilov a vozidiel. 

(540) 

  

(591) červená, biela 
(731) STAVMAT IN, spol. s r. o., Pezinská 56, 901 01 

Malacky, SK; 
 
 

(210) 723-2014 
(220) 17.4.2014 

 10 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Obchodný manažment a administratíva; na-

kupovanie, predaj a sprostredkovanie predaja vý-
robkov poskytované maloobchodnými predajňa-
mi, veľkoobchodnými predajňami, prostredníc-
tvom katalógového predaja a elektronickými pro-
striedkami v oblasti stavebníctva, stavebných ma-
teriálov, polotovarov a výrobkov používaných  
v stavebníctve a pri architektonických úpravách 
exteriérov a interiérov; zhromažďovanie týchto 
výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy), aby 
si zákazníci mohli výrobky prezerať a nakupo-
vať; reklamné služby; rozširovanie prospektov  
a vzoriek priamo, poštou a elektronicky v oblasti 
stavebníctva, tvorby exteriérov a interiérov. 
37 - Poskytovanie odborného poradenstva pri vý-
bere stavebných materiálov na stavbu, rekon-
štrukcie, opravy a údržby budov; sprostredkovanie 
pomocných, opravárenských, inštalačných slu-
žieb v stavebníctve. 
39 - Nákladná doprava, sprostredkovanie dopra-
vy, prenájom automobilov a vozidiel. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(731) STAVMAT IN, spol. s r. o., Pezinská 56, 901 01 

Malacky, SK; 
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(210) 724-2014 
(220) 17.4.2014 

 10 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Obchodný manažment a administratíva; na-

kupovanie, predaj a sprostredkovanie predaja vý-
robkov poskytované maloobchodnými predajňa-
mi, veľkoobchodnými predajňami, prostredníc-
tvom katalógového predaja a elektronickými pro-
striedkami v oblasti stavebníctva, stavebných ma-
teriálov, polotovarov a výrobkov používaných  
v stavebníctve a pri architektonických úpravách 
exteriérov a interiérov; zhromažďovanie týchto 
výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy), aby 
si zákazníci mohli výrobky prezerať a nakupovať; 
reklamné služby; rozširovanie prospektov a vzo-
riek priamo, poštou a elektronicky v oblasti sta-
vebníctva, tvorby exteriérov a interiérov. 
37 - Poskytovanie odborného poradenstva pri vý-
bere stavebných materiálov na stavbu, rekon-
štrukcie, opravy a údržby budov; sprostredkova-
nie pomocných, opravárenských, inštalačných 
služieb v stavebníctve. 
39 - Nákladná doprava, sprostredkovanie dopra-
vy, prenájom automobilov a vozidiel. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(731) STAVMAT IN, spol. s r. o., Pezinská 56, 901 01 

Malacky, SK; 
 
 

(210) 726-2014 
(220) 17.4.2014 

 10 (511) 16, 35, 41, 43, 44 
(511) 16 - Tlačené periodické a neperiodické publiká-

cie; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-
žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
kety okrem textilných; fotografie (tlačoviny); gra-
fické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, le-
penka; katalógy; baliaci papier na darčeky; kni-
hy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenko-
vé alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepen-
ka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelár-
ske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; ma-
py; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický 
tovar); obrazy; papiernický tovar; plagáty; pred-
mety z kartónu; prospekty; pútače z papiera ale-
bo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené re-
klamné materiály; umelecké litografie; baliace 
plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká  
a tašky na balenie. 
35 - Maloobchodné služby s potravinami, alko-
holickými a nealkoholickými nápojmi, výživo-
vými doplnkami, odevmi a obuvou, textilom, ná-
bytkom, umeleckými dekoratívnymi a darčeko-
vými tovarmi a s tovarom uvedeným vyššie; ad-
ministratívna správa hotelov; reklamné agentúry; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; ko-
merčné informačné kancelárie; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení; marketingové štú-
die; nábor zamestnancov; poradenstvo pri orga-
nizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri  
 

riadení obchodnej činnosti; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; obchodný manažment; po-
radenstvo pri riadení podnikov; organizovanie 
výstav na obchodné a reklamné účely; personálne 
poradenstvo; obchodné odhady; odborné obchod-
né poradenstvo; prenájom predajných automatov; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné úče-
ly a podporu predaja; predvádzanie tovaru; pre-
nájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; prenájom reklamných plôch; prenájom re-
klamných materiálov; prieskum trhu; prieskum 
verejnej mienky; reklama; sekretárske služby; le-
penie plagátov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); on line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triede 43 tohto zoznamu. 
41 - Poskytovanie športových zariadení; služby 
fitnescentier; služby osobných trénerov (fitnes cvi-
čenia); kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdra-
votné a kondičné cvičenia); kurzy fitnes cvičenia; 
telesné cvičenie; dohľad nad telesným cvičením; 
poradenstvo v oblasti kondičného cvičenia a cvi-
čenia vo fitnescentrách; služby športovísk; vzde-
lávanie v oblasti fitnes cvičenia; praktický výcvik 
(ukážky); poskytovanie služieb bazénov; rekre-
ačné služby; športový výcvik; tábory na športové 
sústredenia; výchovno-zábavné klubové služby; 
informácie o možnostiach rekreácie; informácie 
o možnostiach zábavy; zábava; služby kasín (ha-
zardné hry); herne s hracími automatmi (služby); 
koncertné siene, sály (služby); organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; meranie času na športových podujatiach; 
nočné kluby; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie športových súťaží; organizo-
vanie živých vystúpení; zábavné parky; požičia-
vanie potápačského výstroja; požičiavanie špor-
tového výstroja (okrem dopravných prostried-
kov); služby poskytované prázdninovými tábormi 
(zábava); prekladateľské služby; prenájom audio-
prístrojov; prenájom štadiónov; prenájom teniso-
vých kurtov; prenájom videokamier; prenájom 
videorekordérov; služby poskytované na štadió-
noch a športových ihriskách (zábavná, športová  
a kultúrna činnosť). 
43 - Barové služby; bufety (rýchle občerstvenie); 
hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; 
kaviarne; prázdninové tábory (ubytovacie služby); 
motelové služby; penzióny; poskytovanie prechod-
ného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; 
prenájom turistických stanov; reštaurácie (jedál-
ne); samoobslužné reštaurácie; rezervácie ubyto-
vania v hoteloch; rezervácie ubytovania v pen-
ziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; tu-
ristické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, 
penzióny); prenájom prechodného ubytovania. 
44 - Fyzioterapia; fytoterapia; aromaterapia; aqu-
aterapia; kadernícke salóny; parné kúpele (služ-
by); sauna (služby); služby solárií (opaľovanie); 
verejné kúpele (na hygienické účely); lekárske 
služby; manikúra; ošetrovateľské služby; salóny 
krásy; poskytovanie doplnkových zdravotníckych 
služieb; kúpeľná liečebná starostlivosť; služby 
regeneračných a rekondičných zariadení (liečebná 
starostlivosť); masáže; sanatóriá; verejné kúpele 
(služby); zdravotnícka starostlivosť; zotavovne;  
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lekárske poradenstvo v oblasti diétneho stravo-
vania; odborné lekárske poradenstvo v oblasti 
výživy; poskytovanie lekárskych informácií v ob-
lasti chudnutia; liečebná rehabilitácia; poskyto-
vanie telocvičných zariadení na zdravotnícku sta-
rostlivosť a liečebnú rehabilitáciu. 

(540) 

  

(591) modrá, zelená, žltá, oranžová, sivá, biela 
(731) MIRA TIZIANI s. r. o., Tajov 219, 976 34 Tajov, 

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

 
 

(210) 765-2014 
(220) 24.4.2014 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Jemné pečivárske výrobky a cukrovinky s čo-

koládou a bez čokolády; sušienky a keksy s čo-
koládou a bez čokolády; koláčiky a sladké pečivo 
s čokoládou a bez čokolády; oblátky a oblátkové 
keksy s čokoládou a bez čokolády; múka a obil-
ninové výrobky; múčne a cereálne potravinové 
prípravky. 

(540) MADISON CLASSINO 
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötel-

strasse 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 766-2014 
(220) 24.4.2014 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Jemné pečivárske výrobky a cukrovinky s čo-

koládou a bez čokolády; sušienky a keksy s čo-
koládou a bez čokolády; koláčiky a sladké pečivo 
s čokoládou a bez čokolády; oblátky a oblátkové 
keksy s čokoládou a bez čokolády; múka a obil-
ninové výrobky; múčne a cereálne potravinové 
prípravky. 

(540) MADISON MARIENNA 
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötel-

strasse 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 773-2014 
(220) 25.4.2014 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Žuvačky. 

(540) GUMTASTIC 
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötel-

strasse 35, 74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(210) 776-2014 
(220) 28.4.2014 

 10 (511) 14, 18, 25, 35, 40, 41, 42, 44 
(511) 14 - Náramky (klenotnícke výrobky); prívesky 

(klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke vý-
robky); retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdel-
níky (klenotnícke výrobky); klenotnícke výrob-
ky; klenoty; ozdoby (klenotnícke výrobky); štras 
(brúsené olovnaté výrobky); prstene (klenotnícke 
výrobky); náušnice; manžetové gombíky; príve-
sky na kľúče (bižutéria). 
18 - Puzdrá na navštívenky; cestovné kufre; 
dáždniky; obaly na dáždniky; slnečníky; náprsné 
tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; opra-
ty; diplomatické kufríky; plážové tašky; kabelky; 
cestovné tašky; kožené vrecia a tašky na balenie 
aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné 
tašky (kožená galantéria); kufre; spoločenské ka-
belky; kufrík na toaletné potreby (prázdny); ces-
tovné obaly na odevy; puzdrá na kľúče; sieťové 
nákupné tašky; kufríky; športové tašky; tašky; 
obaly na kreditné karty (náprsné tašky). 
25 - Obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; 
pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; baretky; 
boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie 
okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; celé 
topánky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurova-
cie topánky; šály; krátke kabátiky; priliehavé 
čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spod-
ná bielizeň; čiapkové šilty; opasky (časti odevov); 
šály; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; po-
nožky; podväzky; podväzky na pančuchy; vložky 
do topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym 
rukávom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky 
hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (obleče-
nie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; 
kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (ob-
lečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korze-
ty; kostýmy, obleky konfekcia (odevy); chrániče 
uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; ga-
maše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; vrch-
né ošatenie; rukavice; šatky, šály; šerpy; pleteni-
ny (oblečenie); plátenná obuv; kožušinové štóly; 
cylindre (klobúky); gabardénové plášte; šnuro-
vačky; galoše; tielka; kabáty; nepremokavé ode-
vy; legíny; sukne; športové tričká, dresy; manže-
ty (časti odevov); zástery; rukávniky; palčiaky; 
papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové ob-
lečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; 
šaty; dreváky; sandále; podprsenky; zvrchníky; 
kabátiky; tógy; bundy; saká; plavky; kúpacie 
plášte; topánky; topánky na šport čelenky (oble-
čenie); parky (teplé krátke kabátiky s kapucňou); 
spodničky; kombiné (spodná bielizeň); body (spod-
ná bielizeň); šatky na krk; odevy z imitácií kože; 
kožené odevy; mantily; tričká; šály uviazané pod 
krkom; opasky na doklady a peniaze (časti ode-
vov); ozdobné vreckovky (časti odevov); masky na 
spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké 
šatky na odievanie); legínsy; šatové sukne; šilty 
(pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové 
tielka. 
35 - Lepenie plagátov; rozširovanie reklamných 
oznamov; sprostredkovateľne práce; predvádza-
nie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); aktualizovanie reklamných materiálov; roz-
širovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie;  
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obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; prenájom reklamných materiálov; 
reklama; televízna reklama; aranžovanie výkladov; 
reklamné agentúry; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zásiel-
kové reklamné služby; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre 
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); prenájom reklamného času v komuni-
kačných médiách; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie 
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok 
na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; 
marketing; obchodné sprostredkovateľské služby. 
40 - Spracovanie kinematografických filmov; 
dámske krajčírstvo, šitie; spracovanie kožušín; pán-
ske krajčírstvo; čistiarne a farbenie (služby); 
úprava textílií; úprava tkanín; vyšívanie; konzer-
vovanie potravín a nápojov; tlač, tlačenie. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; vzdelávanie; produkcia filmov (nie 
reklamných); fotografické reportáže; fotografo-
vanie; organizovanie módnych prehliadok na zá-
bavné účely. 
42 - Výzdoba interiérov; priemyselné dizajnér-
stvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; 
módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; navr-
hovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizaj-
nérstvo); poradenstvo v oblasti počítačových pro-
gramov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok. 
44 - Parné kúpele; salóny krásy; kadernícke saló-
ny; masáže; aranžovanie kvetov; manikúra; teto-
vanie; sauna (služby); solária (služby); termálne 
kúpele (služby); služby vizážistov. 

(540) 

  
 

(591) hnedá (pantone U7504) 
(731) VELIS NOLIS s.r.o., Turčianska 16, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 778-2014 
(220) 28.4.2014 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 

obchodná administratíva; kancelárske práce; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; školenia; skúšanie; preskúšavanie 
(pedagogická činnosť). 

(540) 

  

(591) zelená, modrá, biela 

(731) ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 779-2014 
(220) 28.4.2014 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 

obchodná administratíva; kancelárske práce; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; školenia; skúšanie; preskúšavanie 
(pedagogická činnosť). 

(540) 

  
 

(591) zelená, modrá, biela 
(731) ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 780-2014 
(220) 28.4.2014 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 

obchodná administratíva; kancelárske práce; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; vzdelávanie, školenia; skúšanie, 
preskúšavanie (pedagogická činnosť). 

(540) 

  
 

(591) zelená, modrá 
(731) ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 782-2014 
(220) 28.4.2014 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Keksy; sušienky; oblátky; pečivo; koláčiky, 

koláče; torty; cukrárske výrobky; cukrovinky; čo-
koláda; výrobky na báze čokolády; výrobky pl-
nené čokoládou a karamelom. 

(540) 

  

(591) žltá, oranžová, hnedá, sivá, červená, čierna 
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(731) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TI-

CARET ANONIM SIRKETI, 4.Organize Sanayi 
Bölgesi 83412 Nolu Cad. No:4, Şehitkamil Gazİan-
tep, TR; 

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

(210) 796-2014 
(220) 2.5.2014 

 10 (511) 6, 17, 20 
(511) 6 - Kovové kazety a nádoby; škatule a kontajnery 

z kovu; kovové nádoby na skladovanie a prepra-
vu; kovové rúrky; kovové koše; kovové obalové 
nádoby; kovové rúrkové spojky; kovové zámoč-
nícke stoly; kovové skrinky a škatule; kovové zá-
sobníky na uteráky; vrchnáky na nádoby (kovo-
vé); kovové skrinky na náradie; kovové debny na 
náradie; kovové schody alebo rebríky slúžiace 
ako stolčeky; kovové manipulačné palety; kovo-
vé nakladacie palety; kovové prepravné palety; 
kovové podlahové rošty; kovové kontajnery; ko-
vové pojazdné schodíky na manipuláciu s tova-
rom, kovové rebríky; kovové plošinové rebríky; 
kovové pracovné plošiny; hliník; zliatiny obyčaj-
ných kovov; primáme hliníkové zliatiny; sekun-
dárne hliníkové zliatiny; hliníkové predzliatiny; 
lisované hliníkové profily; ťahané hliníkové rúr-
ky; rúry kovové; dutý tovar z alumínia; alobal 
(hliníková fólia); hliníkový drôt; hliníkové profi-
ly; morené, opieskované, lístočkové, ryhované, 
pocínované, pozinkované, pohliníkované, smal-
tované, lakované, plastované oceľové plechy a pá-
sy; otvorené a uzavreté ohýbané kovové profily; 
kovové vlnité plechy; kovové štetovnice; staveb-
né, mostové a špeciálne oceľové konštrukcie; izo-
lované a neizolované zvárané kovové rúry; drôt; 
drôtené pletivo; drôty z obyčajných kovov (ok-
rem poistkových drôtov); drôty zo zliatin obyčaj-
ných kovov; oceľové palety; kovové baliace fó-
lie; bezpečnostné schránky; kovové brány; kovo-
vé plechy; kovové stavebné dielce; kovové držad-
lá, rukoväte, kľučky; kovové dvere; kovové ob-
ruče, spojky; kovové spojky a príchytky na káble 
a rúry; kovové nádrže; kovové objímky, prsten-
ce; kovové spojovacie plechy; kovové sudy; ko-
vové debnenie; kovové prefabrikáty; kovové la-
ná; kovové lávky; kovové lešenia; kovové mal-
tovnice; kovové nosníky; oceľové konštrukcie; 
kovové podpery; kovové poklopy; kovové pre-
klady; kovové priečky; kovové priehradové kon-
štrukcie; kovové formy. 
17 - Tesniace a izolačné fólie z plastov, polyety-
lénu, polypropylénu a mikroténu; fólie nie ako 
obalový materiál; adhézne a lepiace pásky s vý-
nimkou na kancelárske a lekárske použitie a pou-
žitie v domácnosti; viazacie pásky; hadice a po-
lohadice; plastové výlisky ako polotovary, jazier-
kové fólie. 
20 - Dopravné palety s výnimkou kovových; sto-
ly a stolové dosky; drevené alebo plastové deb-
ny; drevené alebo plastové nádoby; drevené ale-
bo plastové schránky; cievky na hadice s výnim-
kou kovových a mechanických; kancelársky ná-
bytok; kartotékové skrine; knižnicové police; ko-
ľajnice na záclony a závesy; kolieska na nábytok 
s výnimkou kovových; nekovové kolíky; komo-
dy, zásuvkové kontajnery; lavice (nábytok); pul- 
 

ty; skrinky na lieky; ochranné mriežky pre do-
mácnosť; kovový nábytok; nádoby na skladova-
nie prepravu s výnimkou kovových; nádoby z dre-
va alebo plastu; baliace nádoby z plastov; nádoby 
s výnimkou kovových; obalové nádoby z plastic-
kých hmôt; nekovové nakladacie palety; nekovo-
vé prepravné palety; podstavce, kostry, stojany 
na počítače; police; stojany, police do registrač-
ných skríň; pracovné stoly a stoličky; hoblice; 
drevené alebo plastové rebríky; regály; registračné 
skrine; kartotečné skrine; šatníkové skrine; počí-
tačové skrine; zásuvkové skrine; schodíky s vý-
nimkou kovových; plastové prepravky. 

(540) 

  

(591) červená, biela 
(731) STORAGE, s.r.o., Fándlyho 872/1, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, SK; 
(740) Čapková Miroslava, JUDr., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 798-2014 
(220) 5.5.2014 

 10 (511) 20, 27, 35 
(511) 20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; nekovo-

vé vybavenie okien; nekovové posteľné vybave-
nie; kovový nábytok; interiérové kamelové žalú-
zie alebo rolety; bytové zariadenie (dekoračné 
predmety); prútený alebo košikársky tovar. 
27 - Koberce; rohožky; rohože; linoleum a iné pod-
lahové krytiny; nástenné dekorácie okrem textil-
ných. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce. 

(540) 

  

(731) NAJDOM s.r.o., Štefanov nad Oravou 132,  
027 44 Štefanov nad Oravou, SK; 

 
 

(210) 804-2014 
(220) 5.5.2014 

 10 (511) 16, 32, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
kety okrem textilných; fotografie; grafické zob-
razenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; pa-
pierové filtre na kávu; papierové darčeky (pa-
piernický tovar); knihy; lepenkové alebo papie-
rové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepia-
ce pásky na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický to-
var); obaly (papiernický tovar); obrazy; papier-
nický tovar; periodické a neperiodické publikácie 
(tlačoviny); plagáty; predmety z kartónu; pros-
pekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné  
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 tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické 

reprodukcie; tlačené reklamné materiály; baliace 
plastové fólie; papierové alebo plastové vrecia  
a vrecká na balenie; tlačivá (formuláre); kance-
lárske potreby okrem nábytku. 
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje; ovocné nápoje; ovocné šťavy; ovocné 
džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; 
stolové vody; vody (nápoje). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s pot-
ravinami, alkoholickými a nealkoholickými ná-
pojmi, kozmetikou, drogériou, kancelárskymi a pa-
piernickými potrebami, tabakom a potrebami pre 
fajčiarov; marketingové štúdie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodný manažment; 
poradenstvo pri riadení podnikov; odborné ob-
chodné riadenie umeleckých činností; organizo-
vanie audiovizuálnych predstavení na komerčné 
a reklamné účely; organizovanie výstav na ko-
merčné alebo reklamné účely; personálne pora-
denstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja; pred-
vádzanie tovaru; prenájom reklamných materiá-
lov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; re-
klamné a propagačné služby; reklamné agentúry; 
rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oz-
namov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu  
s tovarom; sprostredkovanie obchodu s umelec-
kými dielami a starožitnosťami; televízna rekla-
ma; vydávanie reklamných materiálov; aktualizo-
vanie reklamných materiálov; tvorba reklamných 
zvukovo-obrazových záznamov; aktualizovanie 
reklamných zvukovo-obrazových záznamov; vy-
dávanie reklamných periodických a reklamných 
neperiodických publikácií; aktualizovanie reklam-
ných periodických a reklamných neperiodických 
publikácií; vydávanie reklamných textov; rozši-
rovanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou 
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami 
a spoločenským prostredím); zásielkové reklam-
né služby; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triede 35 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) zelená, fialová, červená, žltá, biela 
(731) GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľu-

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

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 805-2014 
(220) 5.5.2014 

 10 (511) 16, 32, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
kety okrem textilných; fotografie; grafické zob-
razenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; pa-
pierové filtre na kávu; papierové darčeky (pa-
piernický tovar); knihy; lepenkové alebo papie-
rové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepia-
ce pásky na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický to-
var); obaly (papiernický tovar); obrazy; papier-
nický tovar; periodické a neperiodické publikácie 
(tlačoviny); plagáty; predmety z kartónu; prospek-
ty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické 
reprodukcie; tlačené reklamné materiály; baliace 
plastové fólie; papierové alebo plastové vrecia  
a vrecká na balenie; tlačivá (formuláre); kance-
lárske potreby okrem nábytku. 
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje; ovocné nápoje; ovocné šťavy; ovocné 
džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; 
stolové vody; vody (nápoje). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s pot-
ravinami, alkoholickými a nealkoholickými ná-
pojmi, kozmetikou, drogériou, kancelárskymi a pa-
piernickými potrebami, tabakom a potrebami pre 
fajčiarov; marketingové štúdie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodný manažment; 
poradenstvo pri riadení podnikov; odborné ob-
chodné riadenie umeleckých činností; organizo-
vanie audiovizuálnych predstavení na komerčné 
a reklamné účely; organizovanie výstav na ko-
merčné alebo reklamné účely; personálne pora-
denstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
predvádzanie tovaru; prenájom reklamných ma-
teriálov; prieskum trhu; prieskum verejnej mien-
ky; reklamné a propagačné služby; reklamné agen-
túry; rozhlasová reklama; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); spracovanie textov; sprostredkovanie obcho-
du s tovarom; sprostredkovanie obchodu s ume-
leckými dielami a starožitnosťami; televízna re-
klama; vydávanie reklamných materiálov; aktua-
lizovanie reklamných materiálov; tvorba reklam-
ných zvukovo-obrazových záznamov; aktualizo-
vanie reklamných zvukovo-obrazových zázna-
mov; vydávanie reklamných periodických a re-
klamných neperiodických publikácií; aktualizo-
vanie reklamných periodických a reklamných ne-
periodických publikácií; vydávanie reklamných 
textov; rozširovanie reklamných textov; vzťahy  
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnik-
mi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zá-
sielkové reklamné služby; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; obchodné sprostredkova-
nie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu. 
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(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) zelená, fialová, červená, žltá, biela, hnedá, sivá 
(731) GURMAN, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľu-

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

 
 

(210) 809-2014 
(220) 7.5.2014 

 10 (511) 29, 30, 32, 33 
(511) 29 - Mlieko; mliečne koktaily; kefír (mliečny ná-

poj); mliečne výrobky; mliečne nápoje (s vyso-
kým obsahom mlieka); jogurty; maslo; arašidové 
maslo; kakaové maslo; margarín; syry; tvaroh; 
srvátka; smotana (mliečne výrobky); šľahačka; 
mliečne, syrové, ovocné, zeleninové a mäsové ná-
tierky; mliečne dezerty; kondenzované mlieko; 
vajcia; mäso; potraviny z mäsa, rýb, hydiny a zve-
riny; klobásy, salámy, párky; údeniny; šunka; pe-
čeň; paštéty (mäsové nátierky); polievky; mäsové 
konzervy; konzervy s rybami; konzervy so zele-
ninou; jedlé oleje a tuky; tukové nátierky na chlieb; 
kaviár; konzervované šampiňóny; konzervovaná, 
mrazená, nakladaná, sušená a varená zelenina; 
zeleninové šaláty; kyslá kapusta; paradajkový pre-
tlak; konzervované, kandizované, mrazené a za-
várané ovocie; ovocné chuťovky; ovocné šaláty; 
kompóty; džemy; marmelády; jablkové pyré; že-
latína; sušené hrozienka; vývar (bujón); sardely; 
sardinky; zemiakové lupienky; zemiakové hra-
nolčeky; krokety. 
30 - Čaj; káva; kávové náhradky; chladené a čer-
stvé nápoje z kávy, čaju, kakaa alebo čokolády; 
kávové, kakaové a čokoládové príchute okrem 
olejových esencií; spracované obilniny; múka; ces-
toviny; ryža; strúhanka; cukor; melasa; pšeničná 
krupica; kuchynská soľ; kvasnice; pečivo; suchá-
re; cestá na jedlá; lístkové cestá na jedlá; záku-
sky, koláče; torty; cukrovinky; cukríky; čokolá-
da; pralinky; kakao; müsli; cereálne tyčinky; pu-
dingy; polevy na koláče; sušienky; oblátky; med; 
perníky, medovníky; kukuričné vločky; kukurič-
ná múka; pražená kukurica; obilninové lupienky; 
obilninové vločky; horčica; kečup; majonézy; 
omáčky (chuťové prísady); pesto (omáčka); ma-
rinády; korenie; ocot; mrazené mliečne výrobky; 
zmrzliny; žuvačky; pizza; sendviče; suši. 
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (ná-
poje); stolové vody; sóda; limonády; nealkoho-
lické ovocné mušty; ovocné džúsy; ovocné šťa-
vy; ovocné nektáre; zeleninové džúsy (nápoje); 
srvátkové nápoje; iónové nápoje; pivo; zázvoro-
vé pivo; príchute na výrobu nápojov; sirupy na 
výrobu nápojov. 
33 - Víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva; 
aperitívy; destilované nápoje; likéry; pálenky; lie-
hoviny; koktaily; alkoholové esencie. 

(540) 

  
 

(731) Milkin a. s., Českobrodská 1174, 198 00 Praha, 
Kyje, CZ; 

(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
 

 

(210) 826-2014 
(220) 9.5.2014 

 10 (511) 5, 18, 20, 21, 28, 31 
(511) 5 - Prípravky na umývanie zvierat; germicídy 

(dezinfekčné prípravky) pre domáce zvieratá; pro-
tiparazitické obojky pre domáce zvieratá; výži-
vové doplnky pre domáce zvieratá; repelenty pre 
domáce zvieratá. 
18 - Pokrývky, postroje, obojky, náhubky a vôdz-
ky pre domáce zvieratá, ďalšie chovateľské pot-
reby pre zvieratá patriace do tejto triedy. 
20 - Búdy pre domáce zvieratá; vankúše a pele-
chy pre domáce zvieratá. 
21 - Klietky pre domáce zvieratá; hrebene; če-
sadlá a kefy na zvieratá; misky na robenie očisty 
pre domáce zvieratá; misky alebo nádoby na vy-
lučovanie pre domáce zvieratá. 
28 - Hračky pre domáce zvieratá. 
31 - Krmivo pre zvieratá; nápoje pre zvieratá; 
podstielka pre zvieratá; posilňujúce prípravky pre 
zvieratá; jedlé predmety pre zvieratá. 

(540) MR. GUSTO 
(731) Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnicho-

vice, CZ; 
 

 

(210) 827-2014 
(220) 9.5.2014 

 10 (511) 5, 18, 20, 21, 28, 31 
(511) 5 - Prípravky na umývanie zvierat; germicídy 

(dezinfekčné prípravky) pre domáce zvieratá; pro-
tiparazitické obojky pre domáce zvieratá; výži-
vové doplnky pre domáce zvieratá; repelenty pre 
domáce zvieratá. 
18 - Pokrývky, postroje, obojky, náhubky a vôdz-
ky pre domáce zvieratá, ďalšie chovateľské pot-
reby pre zvieratá patriace do tejto triedy. 
20 - Búdy pre domáce zvieratá; vankúše a pele-
chy pre domáce zvieratá. 
21 - Klietky pre domáce zvieratá; hrebene; če-
sadlá a kefy na zvieratá; misky na robenie očisty 
pre domáce zvieratá; misky alebo nádoby na vy-
lučovanie pre domáce zvieratá. 
28 - Hračky pre domáce zvieratá. 
31 - Krmivo pre zvieratá; nápoje pre zvieratá; pod-
stielka pre zvieratá; posilňujúce prípravky pre 
zvieratá; jedlé predmety pre zvieratá. 

(540) 

  
 

(731) Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnicho-
vice, CZ; 
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(210) 828-2014 
(220) 9.5.2014 

 10 (511) 5, 18, 20, 21, 28, 31 
(511) 5 - Prípravky na umývanie zvierat; germicídy (dez-

infekčné prípravky) pre domáce zvieratá; protipa-
razitické obojky pre domáce zvieratá; výživové 
doplnky pre domáce zvieratá; repelenty pre do-
máce zvieratá. 
18 - Pokrývky, postroje, obojky, náhubky a vôdz-
ky pre domáce zvieratá, ďalšie chovateľské pot-
reby pre zvieratá patriace do tejto triedy. 
20 - Búdy pre domáce zvieratá; vankúše a pele-
chy pre domáce zvieratá. 
21 - Klietky pre domáce zvieratá; hrebene; če-
sadlá a kefy na zvieratá; misky na robenie očisty 
pre domáce zvieratá; misky alebo nádoby na vy-
lučovanie pre domáce zvieratá. 
28 - Hračky pre domáce zvieratá. 
31 - Krmivo pre zvieratá; nápoje pre zvieratá; 
podstielka pre zvieratá; posilňujúce prípravky pre 
zvieratá; jedlé predmety pre zvieratá. 

(540) 

  
 

(731) Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mni-
chovice, CZ; 

 
 

(210) 841-2014 
(220) 12.5.2014 

 10 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov v elek-
tronickej podobe; informácie, dáta, databázy, ka-
talógy, programy zaznamenané v elektronickej 
podobe; elektronické publikácie s možnosťou ko-
pírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a rep-
rodukciu zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy; tlačovi-
ny; reklamné materiály z papiera; papiernický 
tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie po-
môcky okrem prístrojov; papierové propagačné 
materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; foto-
grafie; obálky (papiernický tovar); obaly (papier-
nický tovar); peračníky, puzdrá na perá; samo-
lepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky 
vo forme hier okrem prístrojov a zariadení; kan-
celárske potreby s výnimkou nábytku; kalendáre; 
príručky; plagáty; listový papier; stolové prestie-
ranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; 
papierové alebo plastové vrecká na balenie; pa-
pierové podložky na stôl; nálepky pre domácnosť 
a na kancelárske použitie; ročenky; stojany na 
perá 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 s výnimkou textilných. 
35 - Reklamné služby; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách a v počítačovej ko-
munikačnej sieti; prenájom reklamných materiá- 
 

lov; prenájom reklamných plôch; televízna a roz-
hlasová reklama; rozširovanie reklamných ozna-
mov, prospektov, vzoriek; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; vydávanie a roz-
širovanie reklamných textov; vydávanie a rozši-
rovanie reklamných materiálov; obchodný ma-
nažment; odborné obchodné poradenstvo; pre-
zentácia výrobkov a služieb v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; organizovanie ochutná-
vok vín na podporu predaja; organizovanie re-
klamných hier na propagáciu predaja; vyhľadá-
vanie sponzorov; poradenské a informačné služ-
by v oblasti služieb uvedených v tejto triede; 
komerčné informačné kancelárie; produkcia re-
klamných filmov; služby výberu zamestnancov 
účinkujúcich v zábavných reláciách (výber umel-
cov, spevákov, tanečníkov a nových tvárí – mo-
deliek, modelov, hostesiek); organizovanie re-
klamných a propagačných kvízov, hier a súťaží; 
organizovanie reklamných a propagačných súťa-
ží prostredníctvom telefónu; produkcia reklam-
ných a náborových zvukových a zvukovo-ob-
razových nahrávok; vydávanie elektronických re-
klamných publikácií; maloobchodné služby s al-
koholickými nápojmi. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia, komunikačné služby pro-
stredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; te-
lekomunikačné služby; poskytovanie telekomu-
nikačného pripojenia do svetovej počítačovej sie-
te; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; prenos a šírenie správ, informácií, 
publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom 
komunikačných sietí a internetu; spravodajské 
kancelárie; poradenské a informačné služby v ob-
lasti služieb uvedených v tejto triede. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športo-
vých programov; produkcia hudobných progra-
mov; produkcia interaktívnych televíznych prog-
ramov; produkcia interaktívnych televíznych hier; 
interaktívna zábava; hudobné skladateľské služ-
by; organizovanie zábavných, kultúrnych, špor-
tových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacie služ-
by; organizovanie vedomostných, zábavných, hu-
dobných a športových súťaží; organizovanie kví-
zov, hier a súťaží (okrem reklamných a propa-
gačných); organizovanie súťaží prostredníctvom 
telefonátu (okrem reklamných a propagačných); 
zábavné služby; organizovanie zábav, karneva-
lov, plesov; plánovanie a organizovanie večier-
kov; moderovanie relácií, programov a podujatí; 
zábavné parky; zábavné služby poskytované práz-
dninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdra-
votné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné 
klubové služby; organizovanie a vedenie seminá-
rov, kongresov, školení, konferencií; organizo-
vanie živých seminárov, kongresov, školení, kon-
ferencií; organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie živých vystúpení; živé predstavenia; produk-
cia filmov s výnimkou reklamných; divadelná 
tvorba; hudobná tvorba; služby filmových, diva-
delných a nahrávacích štúdií; dabingové služby;  
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požičiavanie filmov; požičiavanie filmových prí-
strojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; 
tvorba divadelných alebo iných predstavení; služ-
by divadelných, koncertných a varietných umel-
cov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne 
a športové podujatia; produkcia zvukových a zvu-
kovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných); 
prenájom zvukových a zvukovo-obrazových na-
hrávok; vydavateľské služby okrem vydávania 
reklamných materiálov; vydávanie kníh, časopi-
sov a iných tlačovín okrem reklamných textov; 
vydávanie textov okrem reklamných; on line pos-
kytovanie elektronických publikácií bez možnos-
ti kopírovania; vydávanie elektronických publi-
kácií (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby  
v kempingoch so športovým programom; telesné 
cvičenie; zábavné služby nočných klubov; on li-
ne poskytovanie počítačových hier z počítačo-
vých sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; in-
formácie o možnostiach rozptýlenia; informácie 
o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, 
správy, novinky z oblasti šoubiznisu; preklada-
teľské služby; prenájom dekorácií na predstave-
nia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, video-
rekordérov, televíznych prijímačov, kultúrnych  
a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom 
športového výstroja s výnimkou dopravných pro-
striedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere 
povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzde-
lávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; 
poradenské a informačné služby v oblasti uvede-
ných služieb v tejto triede; všetky uvedené služ-
by poskytované aj prostredníctvom internetu, on 
line a interaktívnymi počítačovými službami. 

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

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

 
 

(210) 853-2014 
(220) 14.5.2014 

 10 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Odevy, obuv a prikrývky hlavy; pančuchy; 

spodné časti pančúch; boa (ozdoba z peria alebo 
kožušiny na ovinutie okolo krku); živôtiky; kor-
zety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; župany; 
podväzky na pančuchy; odevy; oblečenie; kožu-
šiny (oblečenie); pančuškové nohavice; korzety; 
rukavice; šatky; šály; cylindre (klobúky); tielka; 
korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; legíny; 
sukne; šaty; podprsenky; plavky; podpätky; če-
lenky (oblečenie); spodničky; kombiné (spodná 
bielizeň); body (spodná bielizeň); odevy z imitá-
cie kože; maškarné kostýmy; tričká; turban; mas-
ky na spanie; dámske nohavičky. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 
obchodná administratíva; kancelárske práce; le-
penie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; 
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); reklama; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; prenájom reklamných 
plôch; odborné obchodné riadenie umeleckých  
 

činností; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; organizovanie módnych prehliadok 
na podporu predaja. 
41 - Výchova, vzdelávanie; zábava; športová  
a kultúrna činnosť; akadémie (vzdelávanie); služ-
by estrádnych umelcov; organizovanie vedomos-
tných alebo zábavných súťaží; telesné cvičenie; 
vydávanie textov (okrem reklamných); vzdeláva-
nie, školenia; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie kongresov; diskotéky (služby); informácie  
o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
živých vystúpení; premietanie kinematografic-
kých filmov; plánovanie a organizovanie večier-
kov; organizovanie a vedenie seminárov; tábory 
na športové sústredenia; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielni (výučba); organizovanie súťaží 
krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predsta-
venia; organizovanie plesov; organizovanie a ve-
denie koncertov; organizovanie módnych prehlia-
dok na zábavné účely; kurzy telesného cvičenia. 

(540) 

  
 

(591) červená, hnedá, čierna, žltá, bronzová, sivá, biela, 
ružová 

(731) Nohelová Šárka, Msc., Ferdiša Kostku 1, 841 05 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 861-2014 
(220) 14.5.2014 

 10 (511) 35, 38, 41, 45 
(511) 35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová re-

klama; obchodné sprostredkovateľské služby; in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentú-
ry; spravodajské kancelárie; informačné služby 
týkajúce sa uvedených služieb. 
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových pro-
gramov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných, 
vzdelávacích a publicistických rozhlasových pro-
gramov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových 
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok  
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií; 
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, vý-
chovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba 
rozhlasových spravodajských programov. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

(731) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK; 
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK; 
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(210) 862-2014 
(220) 14.5.2014 

 10 (511) 35, 38, 41, 45 
(511) 35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová re-

klama; obchodné sprostredkovateľské služby; in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentú-
ry; spravodajské kancelárie; informačné služby 
týkajúce sa uvedených služieb. 
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových pro-
gramov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných, 
vzdelávacích a publicistických rozhlasových pro-
gramov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových 
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok  
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií; 
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, vý-
chovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba 
rozhlasových spravodajských programov. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

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

 
 

(210) 863-2014 
(220) 14.5.2014 

 10 (511) 35, 38, 41, 45 
(511) 35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová re-

klama; obchodné sprostredkovateľské služby; in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentú-
ry; spravodajské kancelárie; informačné služby 
týkajúce sa uvedených služieb. 
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových pro-
gramov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných, 
vzdelávacích a publicistických rozhlasových pro-
gramov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových 
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok  
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií; 
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, vý-
chovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba 
rozhlasových spravodajských programov. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

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

 
 

(210) 864-2014 
(220) 14.5.2014 

 10 (511) 35, 38, 41, 45 
(511) 35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová re-

klama; obchodné sprostredkovateľské služby; in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentú-
ry; spravodajské kancelárie; informačné služby 
týkajúce sa uvedených služieb. 

41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových pro-
gramov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných, 
vzdelávacích a publicistických rozhlasových pro-
gramov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových 
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok  
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií; 
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, vý-
chovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba 
rozhlasových spravodajských programov. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

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

 
 

(210) 865-2014 
(220) 14.5.2014 

 10 (511) 35, 38, 41, 45 
(511) 35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová re-

klama; obchodné sprostredkovateľské služby; in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentú-
ry; spravodajské kancelárie; informačné služby 
týkajúce sa uvedených služieb. 
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových pro-
gramov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných, 
vzdelávacích a publicistických rozhlasových pro-
gramov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových 
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok  
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií; 
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, vý-
chovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba 
rozhlasových spravodajských programov. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

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

 
 

(210) 866-2014 
(220) 14.5.2014 

 10 (511) 35, 38, 41, 45 
(511) 35 - Reklamné a inzertné služby; rozhlasová re-

klama; obchodné sprostredkovateľské služby; in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentú-
ry; spravodajské kancelárie; informačné služby 
týkajúce sa uvedených služieb. 
41 - Rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových pro-
gramov; vzdelávanie; zábava; tvorba zábavných, 
vzdelávacích a publicistických rozhlasových pro-
gramov; rozhlasové dialógy (tvorba rozhlasových 
programov); prenájom a požičiavanie nahrávok  
a zvukových nosičov; služby nahrávacích štúdií; 
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, vý-
chovy a vzdelávania; reportérske služby; tvorba 
rozhlasových spravodajských programov. 
45 - Spravovanie autorských práv. 
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(540) 

  
 

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

 
 

(210) 869-2014 
(220) 14.5.2014 

 10 (511) 29, 35, 43 
(511) 29 - Mäso; bravčové mäso; konzervované mäso; 

hydina (mäso); divina; ryby (neživé); konzervo-
vané ryby; polievky; krokety; zemiakové hranol-
čeky; nakladaná zelenina; konzervované ovocie; 
mrazené ovocie; kandizované ovocie; dusené ovo-
cie; ovocie naložené v alkohole; zeleninové šalá-
ty; syry; džemy; vajcia; potravinárske oleje a tu-
ky; mlieko; mliečne výrobky. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; reklama; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky); obchodné alebo pod-
nikateľské informácie. 
43 - Reštaurácie (jedálne); kaviarne; dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (kete-
ring); bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby). 

(540) 

  

(591) žltá, bordová 
(731) FoRest s.r.o., Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava, 

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

 
 

(210) 889-2014 
(220) 15.5.2014 

 10 (511) 35, 36, 39 
(511) 35 - Sprostredkovanie obchodu s registrovanými 

veterinárnymi liečivami, biopreparátmi, veterinár-
nymi nástrojmi, materiálom a technikou; reklam-
ná a propagačná činnosť; vydávanie komerčných 
periodických a neperiodických publikácií; vede-
nie účtovníctva; účtovné a ekonomické, obchod-
né a podnikateľské poradenstvo; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s krmovinami. 
36 - Prenájom nehnuteľností. 
39 - Distribúcia liečiv; skladovanie veterinárnych 
liečiv; imunopreparátov medikovaných kŕmnych 
prípravkov a veterinárnej techniky; nákladná ces-
tná doprava; zasielateľstvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená 
(731) PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske nám. 11, 

965 01 Žiar nad Hronom, SK; 
 
 

(210) 890-2014 
(220) 15.5.2014 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; potravinové dopln-

ky a doplnky výživy. 

(540) Natur-Pykno 
(731) UNIMED PHARMA, spol. s r. o., Oriešková 11, 

821 05 Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 891-2014 
(220) 15.5.2014 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; potravinové dopln-

ky a doplnky výživy. 
(540) 

  
 

(731) UNIMED PHARMA, spol. s r. o., Orieškova 11, 
821 05 Bratislava, SK; 

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

 
 

(210) 892-2014 
(220) 16.5.2014 

 10 (511) 16, 18, 25, 35, 41 
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 

alebo lepenky; albumy; obrazy; brožúry; knihy; 
fotografie (tlačoviny); portréty; perá (kancelárske 
potreby); časopisy (periodiká); záložky do kníh; 
blahoprajné pohľadnice; ročenky a kalendáre. 
18 - Kožené vôdzky; kostry jazdeckých sediel; 
uzdy (konský postroj); prikrývky na kone; vypra-
cované kože; remienky (časť konského postroja); 
biče; nákolenníky pre kone; pokrývky na zviera-
tá; postroje pre zvieratá; kabelky; cestovné tašky; 
jazdecké sedlá a podložky pod jazdecké sedlá. 
25 - Odevy; obuv a pokrývky hlavy - čiapky; ple-
teniny; šály; opasky (časti odevov); svetre; koše-
le; klobúky; kravaty; šatky; šály a saká. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 
obchodná administratíva a kancelárske práce. 
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41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť – výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie živých vystúpení; organizova-
nie športových súťaží; plánovanie a organizova-
nie večierkov; praktický výcvik (ukážky); tábory 
na športové sústredenia. 

(540) 

  
 

(591) oranžová, zelená, biela 
(731) Danube Polo Club, Hrubá Borša 7, 924 23 Hrubá 

Borša, SK; 
 
 

(210) 896-2014 
(220) 16.5.2014 

 10 (511) 28, 41 
(511) 28 - Hracie automaty uvádzané do činnosti vho-

dením mince; výherné hracie automaty; hracie 
automaty; hracie videoautomaty. 
41 - Zábava; služby kasín (hazardné hry); hazard-
né hry; organizovanie lotérií; herne s hracími au-
tomatmi (služby); prenájom vybavenia herní. 

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

956 43 Kšinná, SK; 
 
 

(210) 898-2014 
(220) 16.5.2014 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-

ky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-
cie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, 
kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jed-
lé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske výrobky; zmrzliny; med, melasový sirup; 
kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáč-
ky (chuťové prísady); koreniny; konzumný 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) PIKOLA 
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(210) 899-2014 
(220) 16.5.2014 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-

ky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-
cie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, 
kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jed-
lé oleje a tuky. 

 

30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske výrobky; zmrzliny; med, melasový sirup; 
kvasnice, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáč-
ky (chuťové prísady); koreniny; konzumný 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) PICOLA 
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(210) 900-2014 
(220) 16.5.2014 

 10 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Potraviny pre dojčatá; sladové mliečne nápoje 

na lekárske použitie; doplnky výživy na lekárske 
použitie; tuky na lekárske použitie; tvarohové 
termizované výrobky pre dojčatá. 
29 - Jedlé tuky; jedlé oleje; mlieko a mliečne vý-
robky; maslo; mliečne nápoje s podstatnou zlož-
kou mlieka; tvaroh; výrobky z tvarohu (slané i slad-
ké); jogurty; tekuté mlieka; syry; mliečne tvaroho-
vé termizované výrobky; mliečne tvarohové ná-
poje. 
30 - Mrazené jogurty; cukrovinky s obsahom mlie-
ka; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kávové 
nápoje; mliečne kakaové nápoje; zmrzlina; mra-
zené smotanové krémy. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá 
(731) POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Dr. Kryšpína 510, 

290 16 Poděbrady, CZ; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 921-2014 
(220) 20.5.2014 

 10 (511) 32, 35, 39 
(511) 32 - Izotonické nápoje; minerálne vody (nápoje); 

mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; neal-
koholické nápoje; prášky na prípravu šumivých 
nápojov; prípravky na výrobu minerálnej vody; 
prípravky na výrobu sýtenej vody; príchute na 
výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov; 
stolové vody; vody (nápoje). 
35 - Administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; aranžovanie výkladov; dražby; fak-
turácie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vý-
vozom; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb (pre tretie osoby); obchodné alebo podnika-
teľské informácie; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; on-line reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; organizovanie obchodných alebo reklam- 
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ných veľtrhov; personálne poradenstvo; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; poskytova-
nie obchodných alebo podnikateľských kontakt-
ných informácií; predvádzanie tovaru; prenájom 
predajných stánkov; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; prieskum 
trhu; reklama; riadenie obchodnej činnosti v sta-
vebníctve; rozširovanie reklamných oznamov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby po-
rovnávania cien; subdodávateľské služby (obchod-
ná pomoc); vydávanie reklamných textov; zásiel-
kové reklamné služby; zásobovacie služby pre 
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné pod-
niky); zbieranie údajov do počítačových databáz. 
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov na do-
bierku; doprava; informácie o možnostiach do-
pravy; informácie o skladovaní; plnenie fliaš; pre-
nájom chladiarenských zariadení; prenájom skla-
dovacích kontajnerov; skladovanie tovarov; spro-
stredkovanie dopravy; vykladanie tovarov; záso-
bovanie vodou. 

(540) 

  

(591) tmavomodrá, svetlomodrá, biela 
(731) BIOSYSTEM s.r.o, Kovačská 17, 040 01 Košice, 

SK; 
(740) Vojčík Marián, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(210) 922-2014 
(220) 20.5.2014 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Syry. 
(540) 

  
 

(591) červená, biela, tmavomodrá, svetlomodrá, žltá, 
tmavozelená, svetlozelená 

(731) DeNuevo s.r.o, Na Pankráci 1724/129, 140 00 
Praha, CZ; 

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

(210) 932-2014 
(220) 20.5.2014 

 10 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Koža, koženka; surové kože; zvieracie kože; 

teľacia koža; vypracované kože; koža jatočných 
zvierat; imitácie kože; moleskin (imitácia kože); 
kožené šnúrky; aktovky (kožený tovar); školské 
tašky (aktovky); batohy; plecniaky; kufre; ces-
tovné kufre; diplomatické kufríky; kufrík na to- 
 

 aletné potreby; držiaky na kufre; kabelky; kabel-
kové rámy; náprsné tašky; turistické plecniaky; 
kožené tašky na náradie; peňaženky; športové 
tašky; tašky na kolieskach; cestovné tašky; kože-
né cestovné tašky; plážové tašky; cestovné obaly 
na odevy; kožené puzdrá na kľúče; puzdrá na 
kľúče; puzdrá na navštívenky; poľovnícke tašky 
(torby); kožené remene (sedlárske výrobky); ko-
žené remienky; dáždniky; slnečníky; jelenica s vý-
nimkou jelenice na čistenie; kožušiny; kožušino-
vé pokrývky; kožené ozdoby na nábytok; náhub-
ky a obojky pre zvieratá; postroje pre zvieratá; 
kožené náramenné pásy; usne (surovina alebo po-
lotovar); kožené vrecká a tašky na balenie; vul-
kanfíbrové škatule; kožené alebo kožou potiah-
nuté škatule; kožené lepenky; sedlárske výrobky; 
vychádzkové palice. 
25 - Obuv; topánky; tenisky (športová obuv); špor-
tová obuv; obuv (vysoká); šnurovacie topánky; ce-
lé topánky; topánky na šport; detská obuv; obuv 
na voľný čas; pracovná obuv; atletická obuv; be-
žecká obuv; futbalová obuv (kopačky); štuple na 
kopačky; gymnastické cvičky; papuče; sandále; 
dreváky; plážová obuv; plátenná obuv; galoše; 
lyžiarske topánky; podpätky na obuv; podošvy na 
obuv; vnútorné podošvy na obuv; sáry čižiem; 
zvršky topánok; kovanie na obuv; kovové časti 
na obuv; lemy na obuv; prešívacie remienky na 
obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); 
protišmykové pomôcky na obuv; špičky na obuv; 
pančuchy; pančuškové nohavice; ponožky; ode-
vy; pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); opas-
ky na doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny 
(oblečenie); čelenky (oblečenie); čiapky; čiapky 
(priliehavé); čiapky so šiltom; chrániče uší proti 
chladu (pokrývka hlavy); oblečenie; športové trič-
ká, dresy; telocvičné úbory; plavky; oblečenie  
z kože; oblečenie z imitácie kože; oblečenie pre 
motoristov; nepremokavé odevy; šatky, šály; vrch-
né ošatenie; vrecká na odevy; rukavice (časť ob-
lečenia); lyžiarske rukavice; palčiaky. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s obu-
vou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi 
doplnkami, odevmi, darčekovými a reklamnými 
predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými  
v triedach 18 a 25 tohto zoznamu; veľkoobchod-
né a maloobchodné služby s obuvou, koženou ga-
lantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odev-
mi, darčekovými a reklamnými predmetmi a s os-
tatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 
tohto zoznamu poskytované prostredníctvom ka-
talógov; veľkoobchodné a maloobchodné služby 
s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, mód-
nymi doplnkami, odevmi, darčekovými a reklam-
nými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvede-
nými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu poskyto-
vané prostredníctvom webových stránok; veľko-
obchodné a maloobchodné služby s obuvou, ko-
ženou galantériou, kožušinami, módnymi dopln-
kami, odevmi, darčekovými a reklamnými pred-
metmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v trie-
dach 18 a 25 tohto zoznamu prostredníctvom te-
lekomunikačných prostriedkov; kancelárie zaobe-
rajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákup-
ných cien, veľkoobchodných cien; obchodné od-
hady; služby porovnávania cien; obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova- 
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rov a služieb pre iné podniky); podpora predaja 
pre tretie osoby; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); reklama; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačo-
vín na reklamné účely; vydávanie reklamných 
alebo náborových textov; nábor zamestnancov; 
marketingové štúdie; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; predvádzanie tovaru; predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja; organizovanie módnych prehliadok 
na účely podpory predaja; organizovanie komer-
čných alebo reklamných výstav; organizovanie 
komerčných alebo reklamných veľtrhov; prezen-
tácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; vylepovanie plagátov; prenájom re-
klamných plôch; prenájom reklamných materiá-
lov; rozhlasová reklama; televízna reklama; foto-
kopírovacie služby; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; odborné ob-
chodné poradenstvo; správa počítačových súbo-
rov; administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; aranžovanie výkladov; poskytovanie rád a in-
formácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu alebo ver-
bálne. 

(540) 

  
 

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

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

(210) 943-2014 
(220) 22.5.2014 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Účtovníctvo; poradenské služby v oblasti 

daňových priznaní (účtovníctvo); daňové pora-
denstvo (účtovníctvo); príprava a vyhotovenie da-
ňových priznaní; poradenské a informačné služ-
by v oblasti účtovníctva; daňové plánovanie (úč-
tovníctvo); fakturácia; príprava miezd a výplat-
ných listín. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, svetlomodrá, tmavomodrá 
(731) Rajčan Ján, Ing., Nad Plážou 27, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
 
 

(210) 951-2014 
(220) 21.5.2014 

 10 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Koža, koženka; surové kože; zvieracie kože; 

teľacia koža; vypracované kože; koža jatočných 
zvierat; imitácie kože; moleskin (imitácia kože); 
kožené šnúrky; aktovky (kožený tovar); školské 
tašky (aktovky); batohy; plecniaky; kufre; ces-
tovné kufre; diplomatické kufríky; kufrík na toa-
letné potreby; držiaky na kufre; kabelky; kabel-
kové rámy; náprsné tašky; turistické plecniaky; 
kožené tašky na náradie; peňaženky; športové 
tašky; tašky na kolieskach; cestovné tašky; kože-
né cestovné tašky; plážové tašky; cestovné obaly 
na odevy; kožené puzdrá na kľúče; puzdrá na 
kľúče; puzdrá na navštívenky; poľovnícke tašky 
(torby); kožené remene (sedlárske výrobky); ko-
žené remienky; dáždniky; slnečníky; jelenica s vý-
nimkou jelenice na čistenie; kožušiny; kožušino-
vé pokrývky; kožené ozdoby na nábytok; náhub-
ky a obojky pre zvieratá; postroje pre zvieratá; 
kožené náramenné pásy; usne (surovina alebo po-
lotovar); kožené vrecká a tašky na balenie; vul-
kanfíbrové škatule; kožené alebo kožou potiah-
nuté škatule; kožené lepenky; sedlárske výrobky; 
vychádzkové palice. 
25 - Obuv; topánky; tenisky (športová obuv); špor-
tová obuv; obuv (vysoká); šnurovacie topánky; 
celé topánky; topánky na šport; detská obuv; obuv 
na voľný čas; pracovná obuv; atletická obuv; be-
žecká obuv; futbalová obuv (kopačky); štuple na 
kopačky; gymnastické cvičky; papuče; sandále; 
dreváky; plážová obuv; plátenná obuv; galoše; 
lyžiarske topánky; podpätky na obuv; podošvy na 
obuv; vnútorné podošvy na obuv; sáry čižiem; 
zvršky topánok; kovanie na obuv; kovové časti na 
obuv; lemy na obuv; prešívacie remienky na obuv 
(na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); pro-
tišmykové pomôcky na obuv; špičky na obuv; 
pančuchy; pančuškové nohavice; ponožky; ode-
vy; pokrývky hlavy; opasky (časti odevov); opas-
ky na doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny 
(oblečenie); čelenky (oblečenie); čiapky; čiapky 
(priliehavé); čiapky so šiltom; chrániče uší proti 
chladu (pokrývka hlavy); oblečenie; športové 
tričká, dresy; telocvičné úbory; plavky; oblečenie 
z kože; oblečenie z imitácie kože; oblečenie pre 
motoristov; nepremokavé odevy; šatky, šály; vrch-
né ošatenie; vrecká na odevy; rukavice (časť ob-
lečenia); lyžiarske rukavice; palčiaky. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s obu-
vou, koženou galantériou, kožušinami, módnymi 
doplnkami, odevmi, darčekovými a reklamnými 
predmetmi a s ostatnými tovarmi uvedenými  
v triedach 18 a 25 tohto zoznamu; veľkoobchod-
né a maloobchodné služby s obuvou, koženou ga-
lantériou, kožušinami, módnymi doplnkami, odev-
mi, darčekovými a reklamnými predmetmi a s os-
tatnými tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25 
tohto zoznamu poskytované prostredníctvom ka-
talógov; veľkoobchodné a maloobchodné služby 
s obuvou, koženou galantériou, kožušinami, mód-
nymi doplnkami, odevmi, darčekovými a reklam-
nými predmetmi a s ostatnými tovarmi uvede-
nými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu poskyto-
vané prostredníctvom webových stránok; veľko-
obchodné a maloobchodné služby s obuvou, ko-
ženou galantériou, kožušinami, módnymi dopln- 
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kami, odevmi, darčekovými a reklamnými pred-
metmi a s ostatnými tovarmi uvedenými v trie-
dach 18 a 25 tohto zoznamu prostredníctvom te-
lekomunikačných prostriedkov; kancelárie zaobe-
rajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákup-
ných cien, veľkoobchodných cien; obchodné od-
hady; služby porovnávania cien; obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); podpora predaja 
pre tretie osoby; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); reklama; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačo-
vín na reklamné účely; vydávanie reklamných 
alebo náborových textov; nábor zamestnancov; 
marketingové štúdie; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; predvádzanie tovaru; predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja; organizovanie módnych prehliadok 
na účely podpory predaja; organizovanie komer-
čných alebo reklamných výstav; organizovanie 
komerčných alebo reklamných veľtrhov; prezen-
tácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; vylepovanie plagátov; prenájom re-
klamných plôch; prenájom reklamných materiá-
lov; rozhlasová reklama; televízna reklama; foto-
kopírovacie služby; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; odborné ob-
chodné poradenstvo; správa počítačových súbo-
rov; administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
aranžovanie výkladov; poskytovanie rád a infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu alebo ver-
bálne. 

(540) 

  
 

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

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

(210) 959-2014 
(220) 26.5.2014 

 10 (511) 41 
(511) 41 - Telesné cvičenie; vyučovanie; vzdelávanie; 

školenia; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; fitnes služby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); detské škôlky 
(vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; 
organizovanie a vedenie seminárov; tábory na 
športové sústredenia; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); koučovanie (školenie); pre-
nájom športových plôch; služby osobných tréne-
rov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; 
odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelá-
vanie); individuálne vyučovanie. 

 
 

(540) 

  
 

(591) žltá, biela, zelená, hnedá, čierna 
(731) Sunflowerstudio o.z, Sedmokrásková 8, 821 01 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 964-2014 
(220) 27.5.2014 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačené publikácie; tlačoviny; periodiká; no-

viny. 
35 - Zbieranie údajov do databáz; online reklama 
v počítačovej sieti. 
41 - Vzdelávanie; organizovanie a vedenie sym-
pózií; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav. 

(540) 

  

(731) Fábri Ľubica, Ing. arch., J. Smreka 6158/10, 841 07 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 965-2014 
(220) 27.5.2014 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zavárani-
ny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; 
jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný 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) ZVODNÝ POMARANČ 
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(210) 966-2014 
(220) 27.5.2014 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zavárani-
ny, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; 
jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad. 
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32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) ZLATÁ STUDŇA ZVODNÁ 
(731) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(210) 968-2014 
(220) 27.5.2014 

 10 (511) 16, 24, 25, 32, 35, 41 
(511) 16 - Papierové servítky; papierové kalendáre; pa-

pierové podložky pod pivové poháre; letáky; vý-
robky z papiera, lepenky a z plastických hmôt 
patriace do tejto triedy; bloky s účtenkami (pa-
piernický tovar); kruhové a ozdobné papierové 
podložky pod poháre; ceruzky; vývesné tabule 
(papierové alebo kartónové); potlačené papierové 
štítky určené na zavesenie na tovar; pohľadnice; 
jedálne lístky; plagáty. 
24 - Tkaniny a textilné výrobky. 
25 - Odevy; obuv; klobučnícky tovar, a to čiapky, 
šatky a šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze 
piva. 
35 - Propagačná činnosť; reklama; organizovanie 
súťaží na reklamné účely. 
41 - Organizovanie zábavnej činnosti; vzdeláva-
nie a výchova; zábava; organizovanie športových 
a kultúrnych aktivít. 

(540) COOL TŘEŠEŇ 
(731) Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 43/84, 

150 00 Praha, CZ; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 970-2014 
(220) 28.5.2014 

 10 (511) 4, 6, 12 
(511) 4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pro-

striedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu. 
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové staveb-
né materiály; prenosné kovové stavby; kovové 
káble a drôty okrem elektrických; zámočnícke vý-
robky a drobný železiarsky tovar; kovové skrutky 
s maticou; lanovkové laná; kovové koncové svor-
ky na laná; kovové spojky na neelektrické káble; 
kovové bezpečnostné reťaze; kovové spojky na 
reťaze; kovové skoby (kramle); kovové závesné 
háky; drôt; kovové skrutky; kovové rúrky; kovo-
vé rúry; železný drôt; drôtené pletivo; pružiny 
(železiarsky tovar); drobný železiarsky tovar; na-
pínadlá drôtov; kovový materiál na lanové dráhy; 
rudy. 
12 - Vozidlá: pozemné, vzdušné alebo vodné do-
pravné prostriedky. 

(540) 

  

(591) oranžová, sivá, čierna 
(731) Baffi Kristián, Jovická 39, 048 01 Rožňava, SK; 

 

 

(210) 971-2014 
(220) 28.5.2014 

 10 (511) 35, 38 
(511) 35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová re-

klama. 
38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské agentú-
ry; informačné služby týkajúcej sa uvedených 
služieb. 

(540) RÁDIO VIVA 
(731) Kodaj Milan, Ing., Rozmarínova 9, 821 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 972-2014 
(220) 28.5.2014 

 10 (511) 41 
(511) 41 - Požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvet-

ľovacích prístrojov do divadelných sál a televíz-
nych štúdií; organizovanie a vedenie koncertov. 

(540) ARTTEC 
(731) Erik Némethy ARTTEC, Drieňová 521/7, 955 01 

Tovarníky, SK; 
 
 

(210) 973-2014 
(220) 28.5.2014 

 10 (511) 11, 35, 37, 41, 45 
(511) 11 - Elektrické prístroje na úpravu vody. 

35 - Reklamné služby, obchodný manažment, 
obchodná administratíva, kancelárske práce. 
37 - Stavebníctvo. 
41 - Výchova a vzdelávanie. 
45 - Právne služby. 

(540) 

  

(591) červená; 
(731) HeartBeat, s. r. o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Ži-

lina, SK; 
 
 

(210) 974-2014 
(220) 28.5.2014 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Liečivé čaje. 
(540) 

  
 

(591) svetlohnedá, tmavohnedá, svetložltá, zelená 
(731) Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, 065 45 Plavnica, SK; 
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(210) 975-2014 
(220) 28.5.2014 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Liečivé čaje. 
(540) 

  
 

(591) žltá, zelená, červená, čierna, biela 
(731) Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica, 065 45 Plavnica, SK; 

 
 

(210) 976-2014 
(220) 27.5.2014 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Hotové cereálie na konzumáciu; cereálie na 

raňajky; cereálie-raňajkové jedlá; granola, zape-
čená cereálna zmes; instantná kaša z kukuričnej 
múky (s vodou alebo s mliekom); instantná ov-
sená kaša; kukuričná krupica; kukuričná kaša; 
kukuričné vločky; müsli; müsli obsahujúce hlav-
ne obilniny; müsli zákusky; ovos na ovsenú kašu; 
bylinkové čaje, nie na lekárske účely; balené čaje 
(s výnimkou čajov na liečivé použitie); bylinkové 
nálevy (s výnimkou nálevov na liečivé použitie); 
bylinkové nápoje (s výnimkou nápojov na liečivé 
účely); bylinkové odvary ako čaje; bylinné prí-
pravky na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(591) svetlohnedá, zelená, hnedá 
(731) NATURIQ s.r.o, Krivec 298, 962 05 Hriňová, SK; 

 
 

(210) 988-2014 
(220) 2.6.2014 

 10 (511) 36, 37, 39, 41, 43, 44 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností. 

37 - Inštalácia, opravy a údržba športových pot-
rieb a športového náradia; umývanie dopravných 
prostriedkov; budovanie prístavov; stavba lodí. 
39 - Výletné lode (služby); prenajímanie plavi-
diel (člnov, lodí); organizovanie turistických pla-
vieb; riečna doprava; lodná preprava tovaru; pre-
nájom miest na parkovanie; lodná doprava; orga-
nizovanie zájazdov; úschova lodí a člnov; posky-
tovanie informácií o cestovnej trase. 
41 - Organizovanie koncertov a umeleckých podu-
jatí; organizovanie zábavy (zážitkové pobyty); 
organizovanie spoločenských podujatí pre dospe-
lých a mládež; organizovanie športových poduja-
tí a športových súťaží; poskytovanie zariadení na 
oddych a rekreáciu; informácie o možnostiach 
zábavy a oddychu; školenie a vyučovanie detí, 
mládeže a dospelých; organizovanie vzdeláva-
cích, kultúrnych a zážitkových výstav; diskotéky 
(služby); informácie o možnostiach rekreácie; in- 
 

formácie o možnostiach rozptýlenia; služby v kem-
pingoch so športovým programom; výchovno-
zábavné klubové služby; fitnes kluby (zdravotné 
a kondičné cvičenia); organizovanie súťaží (ve-
domostných alebo zábavných); zábavné parky; 
služby poskytované prázdninovými tábormi (zá-
bava); poskytovanie zariadení na športovanie; tá-
bory na športové sústredenia; zábavné parky; po-
skytovanie zariadení na športovanie; organizova-
nie a vedenie kongresov; fitnes kluby (zdravotné 
a kondičné cvičenia); požičiavanie športového vý-
stroja (okrem dopravných prostriedkov); tábory 
na športové sústredenia; prenájom tenisových kur-
tov; služby osobných trénerov (fitnes cvičenie). 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); pos-
kytovanie pozemkov pre kempingy; prenájom 
prechodného ubytovania; penzióny; turistické uby-
tovne; hotelierske služby; reštaurácie (jedálne); 
rezervácia ubytovania v penziónoch; rezervácia 
ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; 
bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby); práz-
dninové tábory (ubytovacie služby); motely (služby). 
44 - Sauna (služby); soláriá (služby); termálne 
kúpele (služby). 

(540) MARINA LIPTOV 
(731) Castoria, a.s., Čakanková 9, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1001-2014 
(220) 2.6.2014 

 10 (511) 36, 37, 39, 41, 43, 44 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností. 

37 - Inštalácia, opravy a údržba športových pot-
rieb a športového náradia; umývanie dopravných 
prostriedkov; budovanie prístavov; stavba lodí. 
39 - Výletné lode (služby); prenajímanie plavi-
diel (člnov, lodí); organizovanie turistických pla-
vieb; riečna doprava; lodná preprava tovaru; pre-
nájom miest na parkovanie; lodná doprava; orga-
nizovanie zájazdov; úschova lodí a člnov; posky-
tovanie informácií o cestovnej trase. 
41 - Organizovanie koncertov a umeleckých podu-
jatí; organizovanie zábavy (zážitkové pobyty); or-
ganizovanie spoločenských podujatí pre dospe-
lých a mládež; organizovanie športových poduja-
tí a športových súťaží; poskytovanie zariadení 
pre oddych a rekreáciu; informácie o možnos-
tiach zábavy a oddychu; školenie a vyučovanie 
detí, mládeže a dospelých; organizovanie vzdelá-
vacích, kultúrnych a zážitkových výstav; disko-
téky (služby); informácie o možnostiach rekreá-
cie; informácie o možnostiach rozptýlenia; služ-
by v kempingoch so športovým programom; vý-
chovno-zábavné klubové služby; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie 
súťaží (vedomostných alebo zábavných); zábav-
né parky; služby poskytované prázdninovými tá-
bormi (zábava); poskytovanie zariadení na špor-
tovanie; tábory na športové sústredenia; zábavné 
parky; poskytovanie zariadení na oddych a rekre-
áciu; poskytovanie zariadení na športovanie; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); požičiavanie špor-
tového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
tábory na športové sústredenia; prenájom teniso-
vých kurtov; služby osobných trénerov (fitnes 
cvičenie). 
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43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); pos-
kytovanie pozemkov pre kempingy; prenájom 
prechodného ubytovania; penzióny; turistické uby-
tovne; hotelierske služby; reštaurácie (jedálne); 
rezervácia ubytovania v penziónoch; rezervácia 
ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; 
bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby); práz-
dninové tábory (ubytovacie služby); motely (služ-
by). 
44 - Sauna (služby); soláriá (služby); termálne kú-
pele (služby). 

(540) 

  

(591) modrá, biela 
(731) Castoria, a.s., Čakanková 9, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1008-2014 
(220) 3.6.2014 

 10 (511) 30, 32 
(511) 30 - Káva, čaj; kakao a kávové náhradky; zmr-

zliny; melasový sirup; konzumný ľad. 
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy  
a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) iTea 
(731) UP Beverages s.r.o, Komenského 24, 040 01 Ko-

šice, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Daniel Blyšťan s. r. o., 

Košice, SK; 
 
 

(210) 1014-2014 
(220) 3.6.2014 

 10 (511) 3 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

(540) Dermacol Hyaluron Therapy 3D 
(731) Dermacol, a.s., Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha, CZ; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 

(210) 1032-2014 
(220) 6.6.2014 

 10 (511) 21, 35, 39, 40 
(511) 21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; sklo 

okrem stavebného (surovina alebo polotovar); vý-
robky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
40 - Rytie, gravírovanie. 

(540) 

  
 

(731) JTF partnership, s.r.o, Majerská 178/4, 020 61 
Lednické Rovne, SK; 

 

 

(210) 1036-2014 
(220) 6.6.2014 

 10 (511) 29, 30, 35 
(511) 29 - Džemy; potravinárska želatína; konzervova-

ná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie; konzer-
vované potraviny. 
30 - Aromatické prípravky do potravín; nálevy 
na ochutenie; marináda (chuťové prísady); chu-
ťové prísady; príchute do potravín (okrem éteric-
kých olejov a olejových esencií); príchute okrem 
olejových esencií; príchute do koláčov a zákus-
kov (okrem olejových esencií); zahusťovacie prí-
pravky na kuchynské použitie. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvede-
nými v triede 29 a 30 tohto zoznamu; reklamné 
služby; maloobchodná činnosť s potravinami  
a prísadami do potravín; predvádzanie tovaru; 
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovar-
mi uvedenými v triede 29 a 30 tohto zoznamu; 
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; 
vydávanie a rozširovanie reklamných textov; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; pora-
denstvo pri organizovaný obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; obchodný alebo podnikateľský pries-
kum; obchodný manažment; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a na podporu predaja; predvá-
dzanie tovaru. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, biela, žltá, zelená 
(731) Mäspoma, spol. s r. o., ul. T. G. Masaryka 8, 960 01 

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

 
 

(210) 1045-2014 
(220) 9.6.2014 

 10 (511) 12, 16, 17, 35, 38, 39 
(511) 12 - Pneumatiky; pneumatiky na dopravné pro-

striedky; automobilové pneumatiky; pneumati-
kové plášte; duše pneumatík; hroty na pneumati-
ky; bicyklové pneumatiky; čapy na pneumatiky; 
pásky na protektorovanie pneumatík; náradie na 
opravu duší pneumatík; protišmykové zariadenia 
na pneumatiky automobilov; ventily na automo-
bilové pneumatiky; vzduchové pumpy ako výba-
va automobilov; kolesá automobilov; disky ko-
lies automobilov. 
16 - Firemné listiny; papierové propagačné mate-
riály; papierové tlačivá; papierové informačné 
brožúry; fotografie; katalógy; kalendáre; mapy; 
knihy; noviny; časopisy. 
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17 - Guma na protektorovanie pneumatík; grafi-
tové tesnenia; izolačné materiály; tesnenia dila-
tačných spojov; tesniace krúžky; tesniace hmoty; 
tesniace obloženia; tesniace tmely; tesniaca vata; 
gumové tesniace alebo výplňové hmoty. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj 
prostredníctvom internetu s pneumatikami, s du-
šami pneumatík, s diskami kolies automobilov,  
s automobilovým príslušenstvom, s grafitovými 
tesneniami, s kaučukovými alebo gumovými tes-
neniami, s elektrickými izolantmi, s tesniacimi ma-
teriálmi, s izolačnými materiálmi, s gumovými vý-
robkami a materiálmi, s gumotextilnými výrob-
kami, so silikónovou gumou, s gumovými doska-
mi; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; administratívne spraco-
vanie obchodných objednávok; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; reklama; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; 
reklamné agentúry; rozširovanie, vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov; prenájom re-
klamných plôch; prenájom reklamných materiá-
lov; uverejňovanie reklamných textov; obchodné 
poradenstvo. 
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; prenos správ  
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
čov; komunikácia prostredníctvom optických sie-
tí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete; poskytovanie tele-
komunikačných kanálov pre telenákupy; posky-
tovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych 
súborov. 
39 - Automobilová preprava; prenájom automo-
bilov; distribúcia tovarov na dobierku; informácie 
o doprave; rezervácia dopravy; balenie tovarov; 
doručovanie tovarov; expedičné služby; dovoz  
a doprava; informácie o možnostiach dopravy; 
skladovanie tovarov; uskladnenie tovarov. 

(540) 

  
 

(731) UniCross s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, 
SK; 

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

(210) 1046-2014 
(220) 9.6.2014 

 10 (511) 12, 16, 17, 35, 38, 39 
(511) 12 - Pneumatiky; pneumatiky na dopravné pro-

striedky; automobilové pneumatiky; pneumati-
kové plášte; duše pneumatík; hroty na pneumati-
ky; bicyklové pneumatiky; čapy na pneumatiky; 
pásky na protektorovanie pneumatík; náradie na 
opravu duší pneumatík; protišmykové zariadenia 
na pneumatiky automobilov; ventily na automo-
bilové pneumatiky; vzduchové pumpy ako výba-
va automobilov; kolesá automobilov; disky ko-
lies automobilov. 
16 - Firemné listiny; papierové propagačné mate-
riály; papierové tlačivá; papierové informačné 
brožúry; fotografie; katalógy; kalendáre; mapy; 
knihy; noviny; časopisy. 

17 - Guma na protektorovanie pneumatík; grafi-
tové tesnenia; izolačné materiály; tesnenia dila-
tačných spojov; tesniace krúžky; tesniace hmoty; 
tesniace obloženia; tesniace tmely; tesniaca vata; 
gumové tesniace alebo výplňové hmoty. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj 
prostredníctvom internetu s pneumatikami, s du-
šami pneumatík, s diskami kolies automobilov,  
s automobilovým príslušenstvom, s grafitovými 
tesneniami, s kaučukovými alebo gumovými tes-
neniami, s elektrickými izolantmi, s tesniacimi ma-
teriálmi, s izolačnými materiálmi, s gumovými vý-
robkami a materiálmi, s gumotextilnými výrob-
kami, so silikónovou gumou, s gumovými dos-
kami; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; reklama; on line reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklam-
ných textov; reklamné agentúry; rozširovanie, 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; prenájom re-
klamných materiálov; uverejňovanie reklamných 
textov; obchodné poradenstvo. 
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; prenos správ  
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
čov; komunikácia prostredníctvom optických sie-
tí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete; poskytovanie tele-
komunikačných kanálov pre telenákupy; posky-
tovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych 
súborov. 
39 - Automobilová preprava; prenájom automo-
bilov; distribúcia tovarov na dobierku; informá-
cie o doprave; rezervácia dopravy; balenie tova-
rov; doručovanie tovarov; expedičné služby; do-
voz a doprava; informácie o možnostiach dopra-
vy; skladovanie tovarov; uskladnenie tovarov. 

(540) 

  
 

(731) UniCross s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, 
SK; 

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

(210) 1052-2014 
(220) 10.6.2014 

 10 (511) 9, 16, 35, 39, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové prog-

ramy); počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné); elektronické publikácie (sťahovateľné); 
zariadenia na spracovanie údajov. 
16 - Tlačené publikácie; katalógy; vyučovacie po-
môcky okrem prístrojov a zariadení. 
35 - Zostavovanie štatistík; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v po-
čítačových databázach; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); správa počítačových súborov; analýzy ná- 
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kladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; personálne pora-
denstvo. 
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov 
a dokumentov. 
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; pora-
denstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy  
a vzdelávania); organizovanie a vedenie seminá-
rov; online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov. 
42 - Vedecký výskum; expertízy (inžinierske prá-
ce); kontroly kvality; uchovávanie elektronických 
údajov; obnovovanie počítačových databáz; pre-
vod (konverzia) počítačových programov alebo 
údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo doku-
mentov z fyzických médií na elektronické médiá; 
analýzy počítačových systémov; návrh počítačo-
vých systémov; tvorba softvéru; počítačové prog-
ramovanie; štúdie technických projektov, inži-
nierska činnosť; tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby); aktualizovanie počíta-
čového softvéru; údržba počítačového softvéru; 
požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vý-
voj nových výrobkov (pre zákazníkov); poraden-
stvo v oblasti počítačových programov. 

(540) 

  

(591) tmavosivá, bledosivá, žltozelená, oranžová 
(731) TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., Drobného 29, 

844 07 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1061-2014 
(220) 11.6.2014 

 10 (511) 35, 41, 43, 44 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; organizo-

vanie obchodných alebo reklamných výstav; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov. 
41 - Zábava; vzdelávanie; školenia; poskytovanie 
zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie predstavení (ma-
nažérske služby); fitnes kluby (zdravotné a kon-
dičné cvičenia); organizovanie a vedenie seminá-
rov; organizovanie a vedenie sympózií; organi-
zovanie plesov. 
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie 
hotelového ubytovania; prenájom prechodného 
ubytovania; kaviarne; rezervácie ubytovania v ho-
teloch; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reš-
taurácie; bary (služby); rezervácie prechodného 
ubytovania; rezervácie ubytovania v penziónoch; 
prázdninové tábory (ubytovacie služby); požičia-
vanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; 
prenájom prednáškových sál; bufety (rýchle ob-
čerstvenie); turistické ubytovne. 

44 - Parné kúpele; verejné kúpele na účely hygie-
ny; manikúra; masáže; salóny krásy; služby sau-
ny; služby solárií; termálne kúpele (služby). 

(540) DAMIAN JASNÁ 
(731) Appletree s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1063-2014 
(220) 10.6.2014 

 10 (511) 29, 35, 43 
(511) 29 - Mäso; ryby; hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; kom-
póty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravi-
nárske oleje a tuky. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 
obchodná administratíva; kancelárske práce. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  

(591) zelená, biela 
(731) Slezáková Zuzana, Benediktiho 1, 811 05 Brati-

slava, SK; 
(740) Mucska Baltazár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1066-2014 
(220) 11.6.2014 

 10 (511) 9, 39, 42 
(511) 9 - Monitorovacie počítačové programy; počíta-

čový softvér; informačný systém (softvér) na re-
gistráciu a monitoring motorových vozidiel. 
39 - Informácie o dopravnej premávke. 
42 - Uchovávanie elektronických údajov. 

(540) ESRV 
(731) EEI s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1069-2014 
(220) 12.6.2014 

 10 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 

tovarov a služieb pre iné podniky). 
36 - Správa nehnuteľností; správcovstvo. 
37 - Chemické čistenie; čistenie automobilov; čis-
tenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie in-
teriérov budov; čistenie vonkajšieho povrchu bu-
dov; prenájom čistiacich strojov. 

(540) 

  

(591) biela, sivá, modrá 
(731) Bavaris Facility Sevices, s.r.o, Vyšný Skálnik 75, 

980 52 Vyšný Skálnik, SK; 
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(210) 1071-2014 
(220) 16.6.2014 

 10 (511) 41, 43, 44 
(511) 41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych  

a rekreáciu; vzdelávanie; školenia; koncertné siene 
(služby); televízna zábava; poskytovanie zaria-
dení na športovanie; pózovanie modelov výtvar-
ným umelcom; služby kasín (hazardné hry); vý-
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie  
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; dis-
kotéky (služby); informácie o možnostiach zába-
vy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; hazardné hry; poskytovanie golfových ih-
rísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); služby poskytované prázdninovými tábormi 
(zábava); organizovanie živých vystúpení; orga-
nizovanie športových súťaží; plánovanie a orga-
nizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); 
organizovanie a vedenie seminárov; organizova-
nie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba); organizovanie lotérií; 
organizovanie plesov; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); herne s hracími automatmi 
(služby); poskytovanie zariadení na karaoke; noč-
né kluby; organizovanie a vedenie koncertov; or-
ganizovanie módnych prehliadok na zábavné 
účely; prenájom vybavenia herní. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; zá-
vodné jedálne; penzióny; turistické ubytovne; ho-
telierske služby; reštaurácie (jedálne); samoob-
služné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie); 
bary (služby); motely (služby); požičiavanie sto-
ličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prená-
jom prednáškových sál; prenájom automatov na 
pitnú vodu; ozdobné vyrezávanie ovocia a zele-
niny. 
44 - Služby záhradných architektov; zhotovova-
nie vencov; záhradníctvo; záhradkárske služby; 
aranžovanie kvetov; údržba trávnikov; tetovanie. 

(540) 

  
 

(591) zlato-hnedá 
(731) KANTORKAPO, s.r.o, Jarková 41, 080 01 Prešov, 

SK; 
(740) Hrebenárová Iveta, JUDr., Prešov, SK; 

 
 

(210) 1072-2014 
(220) 13.6.2014 

 10 (511) 25 
(511) 25 - Čiapky; šály; pánske spodky; spodná bielizeň; 

opasky (časti odevov); svetre; pulóvre; ponožky; 
košele; košele s krátkym rukávom; oblečenie; no-
havice; šatky, šály; plátenná obuv; tielka; legíny; 
športové tričká, dresy; šaty; kabátiky; bundy; sa-
ká; tričká. 

 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) Filep Andrej, Franckova 2, 040 01 Košice, SK; 
 
 

(210) 1073-2014 
(220) 16.6.2014 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Pečivo a cukrovinky; zmrzliny; čokoláda; čo-

koládové výrobky; čokoládové nápoje. 
(540) 

  
 

(591) biela, žltá, hnedá, modrá 
(731) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1092-2014 
(220) 18.6.2014 

 10 (511) 7, 12 
(511) 7 - Cestné valce; bagre, nakladače; chladiče (chla-

denia) do motorov; expanzné nádoby (časti stro-
jov); ventily (časti strojov); hydraulické ovládacie 
prvky pre stroje, motory a hnacie stroje; univer-
zálne kĺby (kĺbové spoje, kardanové spoje); loži-
ská (časti strojov); poľnohospodárske stroje; bul-
dozéry; zdviháky (stroje); žeriavy (zdvíhacie za-
riadenia); zdvíhacie zariadenia; čerpadlá (časti 
strojov, motorov a hnacích strojov); mazacie čer-
padlá; tlakové ventily (časti strojov); výmenníky 
tepla (časti strojov); vŕtačky; vŕtacie súpravy, plá-
vajúce alebo neplávajúce; prevodovky do stro-
jov; zemné stroje; roboty (stroje). 
12 - Vysokozdvižné vozíky; prevodové skrine do 
pozemných vozidiel; meniče točivého momentu 
do pozemných vozidiel; hydraulické obvody do 
vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vo-
zidiel; súkolesia pozemných vozidiel; redukčné 
prevody pozemných vozidiel; motory do pozem-
ných vozidiel; nápravy vozidiel; zdvíhacie vozíky. 

(540) 

  
 

(731) LONKING (FUJIAN) MACHINERY CO., LTD., 
1 Lonking road, LONGYAN ECONOMIC DE-
VELOPMENT ZONE, Fujian Province, CN; 

(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 1127-2014 
(220) 20.6.2014 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Vitamínové prípravky; rastlinné výťažky na 

farmaceutické účely; minerálne vody na lekárske 
účely; antiseptické prípravky; dezinfekčné príp-
ravky; bakteriálne prípravky na lekárske a zvero-
lekárske účely; farmaceutické prípravky; chemic-
ko-farmaceutické prípravky; posilňujúce príprav-
ky, toniká; protiparazitické prípravky; výživové 
doplnky; antioxidačné tabletky; liečivé cukríky; 
liečivé rastliny. 

(540) LYCOFLOW 
(731) GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťa-

ny, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 

 

(210) 1130-2014 
(220) 23.6.2014 

 10 (511) 37, 38, 42 
(511) 37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-

čov; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; in-
štalácia a opravy poplašných systémov proti vlá-
maniu; informácie o opravách; inštalácia, údržba 
a opravy počítačov; odrušovanie elektrických prí-
strojov a zariadení; oprava elektrických vedení. 
38 - Posielanie správ; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítača; elek-
tronická pošta; elektronické zobrazovacie tabule 
(telekomunikačné služby); poskytovanie teleko-
munikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; telekonferenčné služby; poskytovanie pou-
žívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; prenájom prístupového času do svetových 
počítačových sietí; poskytovanie prístupu do da-
tabáz; prenos digitálnych súborov. 
42 - Tvorba softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vý-
voja počítačového hardvéru; požičiavanie počíta-
čového softvéru; obnovovanie počítačových da-
tabáz; údržba počítačového softvéru; analýzy po-
čítačových systémov; návrh počítačových systé-
mov; zhotovovanie kópií počítačových progra-
mov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); inštalácia počítačo-
vého softvéru; prevod (konverzia) počítačových 
programov alebo údajov (nie fyzický); poraden-
stvo v oblasti počítačových programov; prenájom 
webových serverov; ochrana počítačov proti po-
čítačovým vírusom; diaľkové monitorovanie po-
čítačových systémov; poskytovanie softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v ob-
lasti informačných technológií; uchovávanie elek-
tronických údajov; poskytovanie informácií o po-
čítačových technológiách a programovaní pro-
stredníctvom webových stránok. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, oranžová 
(731) LAST MILE, spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) Tyko Lukáš, JUDr., Pezinok, SK; 

 

 

(210) 1152-2014 
(220) 26.6.2014 

 10 (511) 35, 39, 43 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-

chodná administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, žltá 
(731) Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová 

spoločnosť, Nitrianska 5, 917 02 Trnava, SK; 
 
 

(210) 1153-2014 
(220) 26.6.2014 

 10 (511) 35, 39, 43 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 

obchodná administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, žltá 
(731) Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová 

spoločnosť, Nitrianska 5, 917 02 Trnava, SK; 
 
 

(210) 1163-2014 
(220) 27.6.2014 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Liehovina z hrušiek; liehovina s hruškovou 

príchuťou. 
(540) 

  
 

(591) oranžová, červená, zelená, biela, hnedá, žltá, svet-
lozelená 

(731) ST. NICOLAUS a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Lip-
tovský Mikuláš, SK; 

(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
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(210) 1171-2014 
(220) 27.6.2014 

 10 (511) 9, 42 
(511) 9 - Optické, signalizačné a kontrolné prístroje  

a nástroje; zariadenia na spracovanie údajov; po-
čítače; počítačové programy; prístroje a nástroje 
na reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; navrhovanie a vý-
voj počítačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(731) Tóth Kristián, Sedmerovce 358/13, 946 32 Mar-
celová, SK; 

 
 

(210) 1172-2014 
(220) 27.6.2014 

 10 (511) 21, 25, 33, 35 
(511) 21 - Papierové poháre, plastové poháre, sklenené 

poháre. 
25 - Odevy; pokrývky hlavy; tričká. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamné služby; maloobchodné a veľko-
obchodné služby s alkoholickými nápojmi. 

(540) 

  
 

(591) zlatá, oranžová 
(731) FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o., Ma- 

jer 1258, 951 35 Veľké Zálužie, SK; 
 
 

(210) 1173-2014 
(220) 27.6.2014 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; roz-

širovanie reklamných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom; reklama; roz-
hlasová reklama; televízna reklama; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; prenájom reklam-
ného času v komunikačných médiách; marketing. 
41 - Zábava; kultúrna činnosť; rozhlasová zába-
va; tvorba rozhlasových a televíznych progra-
mov; televízna zábava; nahrávacie štúdiá (služby); 
reportérske služby; hudobná tvorba. 

(540) RÁDIO JEMNÉ - PRÍJEMNÉ 
 RÁDIO 
(731) Jemné Melódie, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementi- 

sa 10, 821 02 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1175-2014 
(220) 27.6.2014 

 10 (511) 35, 41 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-

vanie reklamných materiálov zákazníkom; rekla-
ma; rozhlasová reklama; televízna reklama; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
marketing. 
41 - Zábava; rozhlasová zábava; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov; televízna zábava; 
nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; 
hudobná tvorba. 

(540) 

  
 

(591) zelená, biela 
(731) Jemné Melódie, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementi- 

sa 10, 821 02 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1177-2014 
(220) 27.6.2014 

 10 (511) 32, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné 

nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; ovocné 
nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; nealko-
holické šumivé nápoje; príchute na výrobu nápo-
jov; sirupy na výrobu nápojov. 
35 - Propagačné služby; reklama; veľkoobchod-
né a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 32 tohto zoznamu; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; obchodná administratíva, kan-
celárske práce. 

(540) Vinea Lajt 
(731) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká 

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

SK; 
 
 

(210) 1178-2014 
(220) 30.6.2014 

 10 (511) 29, 31, 44 
(511) 29 - Mlieko; mäso; slanina; klobásy, salámy, párky. 

31 - Nespracované obilie; úžitkové domáce zvie-
ratá; pšenica; kukurica; jačmeň. 
44 - Chov zvierat; prenájom poľnohospodárskych 
nástrojov a zariadení. 

(540) 

  
 

(591) zelená, žltá, sivá, čierna 
(731) E.X.A.T. A - Group, a.s., Kukučínova 22, 831 03 

Bratislava, SK; 
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(210) 1179-2014 
(220) 30.6.2014 

 10 (511) 35, 36, 41, 43, 44 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; lepenie plagátov; komerčné informačné 
kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; 
prenájom kancelárskych strojov a zariadení; úč-
tovníctvo; personálne poradenstvo; poradenstvo 
pri riadení podnikov; písanie na stroji; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení 
obchodných alebo priemyselných podnikov; roz-
množovanie dokumentov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
marketingové štúdie; obchodné odhady; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; prenájom re-
klamných materiálov; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); televízna reklama; aran-
žovanie výkladov; reklamné agentúry; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zames-
tnancov; administratívna správa hotelov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; organizova-
nie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on- 
-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodná 
pomoc); fakturácie; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; foto-
kopírovacie služby; reklamné služby; obchodný 
manažment; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; 
oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fondov; 
zmenárenské služby; úschovné služby, úschova  
v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbie-
rok; správcovstvo; správa nehnuteľností; správa 
nájomných domov; vyberanie nájomného; vydá-
vanie cenných papierov; úschova cenností; pre-
nájom kancelárskych priestorov; finančníctvo; 
peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby). 
41 - Organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukáž-
ky); koučovanie (školenie). 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ka-
viarne; závodné jedálne; prenájom prechodného 
ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hote-
lierske služby; reštaurácie (jedálne); rezervácie uby-
tovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v ho-
teloch; samoobslužné reštaurácie; bufety (rýchle 
občerstvenie); bary (služby); prenájom prenosných 
stavieb; rezervácie prechodného ubytovania; mo-
tely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obru-
sov a nápojového skla; prenájom prednáškových 
sál; stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); parné 
kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská (služby); 
služby chiropraktikov; kadernícke salóny; zota- 
 

vovne pre rekonvalescentov; zotavovne; zdravot-
nícka starostlivosť; masáže; lekárske služby; služ-
by optikov; fyzioterapia; súkromné kliniky alebo 
sanatóriá; aranžovanie kvetov; manikúra; farma-
ceutické poradenstvo; plastická chirurgia; implan-
tovanie vlasov; aromaterapeutické služby; tetova-
nie; telemedicínske služby; sauna (služby); solá-
riá (služby); termálne kúpele (služby); služby vi-
zážistov; lekárnické služby (príprava predpísa-
ných liekov). 

(540) 

  
 

(731) Carlton Property, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 3, 
811 02 Bratislava, SK; 

(740) Barger Prekop s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1266-2014 
(220) 14.7.2014 

 10 (511) 9, 11, 12, 13, 14, 28, 42 
(511) 9 - Reproduktorové skrinky; integrované tlačené 

obvody; elektrické zariadenia na diaľkové ovlá-
danie priemyselných operácií; rozvodné skrine, 
spínacie skrine (elektrotechnika); spojovacie skrin-
ky (elektrotechnika); elektrické monitorovacie prí-
stroje; detektory kovov na priemyselné alebo vo-
jenské použitie; detektory; telemetre, optické diaľ-
komery; rozvodné panely (elektrina); rozvodné 
pulty (elektrina); riadiace panely (elektrotechni-
ka); zariadenia na spracovanie údajov; prístroje 
na vnútornú komunikáciu; počítačové pamäte; 
presné meracie prístroje; nástroje na meranie; me-
teorologické prístroje; metre (meracie nástroje); 
počítače; nahraté počítačové programy; automa-
tické ovládacie zariadenia vozidiel; radary; sate-
lity na vedecké použitie; elektrické zámky; zvu-
kové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie 
zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; prí-
stroje na zaznamenávanie času; elektrické zaria-
denia proti krádežiam; zameriavacie ďalekohľa-
dy na strelné zbrane; zabezpečovacie zariadenia 
proti odcudzeniu; nástroje na určovanie azimutu; 
registračné pokladnice; fotovoltické články; počí-
tačové klávesnice; polovodiče; čipy (mikroproce-
sorové doštičky); čítačky čiarových kódov; ne-
priestrelné vesty; nahraté operačné programy; pe-
riférne zariadenia počítačov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačové roz-
hrania; mikroprocesory; monitory (počítačový 
hardvér); myši (periférne zariadenia počítačov); 
optické čítacie zariadenie; procesory (centrálne 
procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zaria-
denia na spracovanie údajov); skenery (zariade-
nia na spracovanie údajov); elektronické zabez-
pečovacie prívesky na tovary; karty s integrova-
nými obvodmi (pamäťové alebo mikroproceso-
rové); notebooky (prenosné počítače); slnečné 
okuliare; okuliare na športovanie; navigačné prí-
stroje vozidiel (palubné počítače); satelitné navi-
gačné prístroje; čipy s kódom DNA; transpondé-
ry (telekomunikačné družice na prenos rádiových 
signálov); dosky plošných spojov; USB kľúče;  
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 zariadenia globálneho polohového systému (GPS); 

prenosné počítače; obaly na notebooky; čítačky 
elektronických kníh; smartfóny. 
11 - Svietidlá na bicykle; elektrické vreckové ba-
terky; bicyklové svetlá; osvetľovacie prístroje  
a zariadenia; stropné svetlá; banské lampy; ba-
terky (svietidlá); potápačské svetlomety; prístroje 
na hydromasážne kúpele. 
12 - Obojživelné lietadlá; bicykle; stojany na bi-
cykle (súčasti bicyklov); golfové vozíky; riadidlá 
na bicykle; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; 
kľuky na bicykle; bicyklové hlavy; bicyklové se-
dadlá; elektromobily; kozmické dopravné pro-
striedky; vojenské dopravné prostriedky; moto-
cykle; trojkolky na rozvoz tovaru; športové autá; 
automobily; zabezpečovacie poplašné zariadenia 
proti odcudzeniu vozidiel; vozidlá na diaľkové 
ovládanie (nie hračky). 
13 - Plynové zbrane (slzotvorný plyn); strelné zbra-
ne; úderníky strelných zbraní; závery strelných 
zbraní; pažby; spúšte strelných zbraní; pištole; 
zameriavacie zariadenia na strelné zbrane okrem 
ďalekohľadov; vzduchové pištole (zbrane); tlmi-
če na zbrane; krátke strelné zbrane; signálne piš-
tole. 
14 - Hodiny; náramkové hodinky; spony na kra-
vaty; puzdrá na chronometre (na meracie prístro-
je, na hodinky); hodinky; ozdoby (klenotnícke vý-
robky); manžetové gombíky; puzdrá na hodinky; 
ozdobné kazety na hodiny; odznaky z drahých 
kovov; prívesky na kľúče; kazety na šperky. 
28 - Luky na lukostreľbu; náradie na lukostreľbu; 
hračky; golfové palice; posilňovacie stroje; ša-
chové hry; golfové vaky na kolieskach alebo bez 
koliesok; vzpieračské činky; modely automobi-
lov; elektronické terče; trampolíny. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; inžinierska činnosť; 
počítačové programovanie; tvorba softvéru; po-
radenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnér-
stvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zá-
kazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (prie-
myselné dizajnérstvo); obnovovanie počítačových 
databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy 
počítačových systémov; zhotovovanie kópií počí-
tačových programov; tvorba a udržiavanie webo-
vých stránok (pre tretie osoby); inštalácia počíta-
čového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; prenájom webových serverov; 
ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; 
poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytova-
nie internetových vyhľadávačov; diaľkové moni-
torovanie počítačových systémov; poradenstvo 
pri tvorbe webových stránok; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); poraden-
stvo v oblasti informačných technológií; prená-
jom počítačových serverov (serverhosting); ucho-
vávanie elektronických údajov; poskytovanie in-
formácií o počítačových technológiách a progra-
movaní prostredníctvom webových stránok; po-
skytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing). 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) Q-PRODUCTS a.s., Rybničná 38/K, 831 06 Bra-
tislava, SK; 

(740) Advokátska kancelária Majeriková & Partners 
s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1267-2014 
(220) 14.7.2014 

 10 (511) 9, 11, 12, 13, 14, 28, 42 
(511) 9 - Reproduktorové skrinky; integrované tlačené 

obvody; elektrické zariadenia na diaľkové ovlá-
danie priemyselných operácií; rozvodné skrine, 
spínacie skrine (elektrotechnika); spojovacie skrin-
ky (elektrotechnika); elektrické monitorovacie 
prístroje; detektory kovov na priemyselné alebo 
vojenské použitie; detektory; telemetre, optické 
diaľkomery; rozvodné panely (elektrina); roz-
vodné pulty (elektrina); riadiace panely (elektro-
technika); zariadenia na spracovanie údajov; prí-
stroje na vnútornú komunikáciu; počítačové pa-
mäte; presné meracie prístroje; nástroje na mera-
nie; meteorologické prístroje; metre (meracie ná-
stroje); počítače; nahraté počítačové programy; 
automatické ovládacie zariadenia vozidiel; rada-
ry; satelity na vedecké použitie; elektrické zám-
ky; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové pre-
hrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijí-
mače; prístroje na zaznamenávanie času; elektric-
ké zariadenia proti krádežiam; zameriavacie ďa-
lekohľady na strelné zbrane; zabezpečovacie za-
riadenia proti odcudzeniu; nástroje na určovanie 
azimutu; registračné pokladnice; fotovoltické člán-
ky; počítačové klávesnice; polovodiče; čipy (mik-
roprocesorové doštičky); čítačky čiarových kó-
dov; nepriestrelné vesty; nahraté operačné prog-
ramy; periférne zariadenia počítačov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačo-
vé rozhrania; mikroprocesory; monitory (počíta-
čový hardvér); myši (periférne zariadenia počíta-
čov); optické čítacie zariadenie; procesory (cen-
trálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia 
(zariadenia na spracovanie údajov); skenery (za-
riadenia na spracovanie údajov); elektronické za-
bezpečovacie prívesky na tovary; karty s integro-
vanými obvodmi (pamäťové alebo mikroproce-
sorové); notebooky (prenosné počítače); slnečné 
okuliare; okuliare na športovanie; navigačné prí-
stroje vozidiel (palubné počítače); satelitné navi-
gačné prístroje; čipy s kódom DNA; transpondé-
ry (telekomunikačné družice na prenos rádiových 
signálov); dosky plošných spojov; USB kľúče; 
zariadenia globálneho polohového systému (GPS); 
prenosné počítače; obaly na notebooky; čítačky 
elektronických kníh; smartfóny. 
11 - Svietidlá na bicykle; elektrické vreckové ba-
terky; bicyklové svetlá; osvetľovacie prístroje  
a zariadenia; stropné svetlá; banské lampy; ba-
terky (svietidlá); potápačské svetlomety; prístroje 
na hydromasážne kúpele. 
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12 - Obojživelné lietadlá; bicykle; stojany na bi-
cykle (súčasti bicyklov); golfové vozíky; riadidlá 
na bicykle; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; 
kľuky na bicykle; bicyklové hlavy; bicyklové se-
dadlá; elektromobily; kozmické dopravné pro-
striedky; vojenské dopravné prostriedky; moto-
cykle; trojkolky na rozvoz tovaru; športové autá; 
automobily; zabezpečovacie poplašné zariadenia 
proti odcudzeniu vozidiel; vozidlá na diaľkové 
ovládanie (nie hračky). 
13 - Plynové zbrane (slzotvorný plyn); strelné zbra-
ne; úderníky strelných zbraní; závery strelných 
zbraní; pažby; spúšte strelných zbraní; pištole; 
zameriavacie zariadenia na strelné zbrane okrem 
ďalekohľadov; vzduchové pištole (zbrane); tlmiče 
na zbrane; krátke strelné zbrane; signálne pištole. 
14 - Hodiny; náramkové hodinky; spony na kra-
vaty; puzdrá na chronometre (na meracie prístroje, 
na hodinky); hodinky; ozdoby (klenotnícke vý-
robky); manžetové gombíky; puzdrá na hodinky; 
ozdobné kazety na hodiny; odznaky z drahých 
kovov; prívesky na kľúče; kazety na šperky. 
28 - Luky na lukostreľbu; náradie na lukostreľbu; 
hračky; golfové palice; posilňovacie stroje; ša-
chové hry; golfové vaky na kolieskach alebo bez 
koliesok; vzpieračské činky; modely automobi-
lov; elektronické terče; trampolíny. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; inžinierska činnosť; 
počítačové programovanie; tvorba softvéru; po-
radenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnér-
stvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zá-
kazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (prie-
myselné dizajnérstvo); obnovovanie počítačových 
databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy 
počítačových systémov; zhotovovanie kópií počí-
tačových programov; tvorba a udržiavanie webo-
vých stránok (pre tretie osoby); inštalácia počíta-
čového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; prenájom webových serverov; 
ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; 
poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytova-
nie internetových vyhľadávačov; diaľkové moni-
torovanie počítačových systémov; poradenstvo 
pri tvorbe webových stránok; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); poraden-
stvo v oblasti informačných technológií; prená-
jom počítačových serverov (serverhosting); ucho-
vávanie elektronických údajov; poskytovanie in-
formácií o počítačových technológiách a progra-
movaní prostredníctvom webových stránok; pos-
kytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing). 

(540) 

  
 

(731) Q-PRODUCTS a.s., Rybničná 38/K, 831 06 Bra-
tislava, SK; 

(740) Advokátska kancelária Majeriková & Partners 
s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 

(210) 5017-2014 
(220) 16.1.2014 

 10 (511) 16, 35, 36, 38, 42 
(511) 16 - Cenné papiere (tlačivá); reklamné, inzertné, 

propagačné, užívateľské a inštruktážne materiály 
na papierových nosičoch; informácie z oblasti 
poisťovníctva na nosičoch zaradených v triede 
16; informačné brožúry a letáky, formuláre (tla-
čivá) a kalendáre; bilbordy; plagáty; papierové 
vlajočky; katalógy. 
35 - Televízna a rozhlasová reklama; marketing; 
obchodný manažment; obchodný informačný ser-
vis; propagačné, reklamné a inzertné služby pro-
stredníctvom akéhokoľvek média, prostredníc-
tvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; 
administratívne služby; automatizované spraco-
vanie dát a informácií v bankovníctve, peňažníc-
tve i v oblasti ochrany finančných prostriedkov; 
obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti 
vydávania reklamných tlačovín. 
36 - Poistenie; finančné služby; peňažné služby; 
bankovníctvo; úverové banky; domáce bankové 
služby; platobný styk a zúčtovanie; elektronický 
prevod prostriedkov; hypotéky; pôžičky; služby 
kreditných kariet; služby úverových kariet; služ-
by predplatených kariet a elektronických peňaže-
niek; vydávanie platobných kariet; sprostredko-
vanie poistenia; finančné expertízy; poskytovanie 
finančných služieb na výstavách a veľtrhoch v ob-
lasti bankovníctva i nehnuteľností; nepretržitý 
peňažný i úverový informačný servis a úverové 
peňažné doplnkové služby poskytované on-line; 
splácanie platieb; kancelárie pre inkasovanie po-
hľadávok; operácie a služby v oblasti bezhoto-
vostného platobného styku. 
38 - Šírenie informácií v oblasti sporenia, posky-
tovania pôžičiek a úverov; šírenie finančných a ban-
kových informácií i záznamov v elektronickej 
podobe prostredníctvom počítačovej siete, sateli-
tov, internetu a iných telekomunikačných sietí  
a všetkých dostupných médií; šírenie elektronic-
kých tlačovín. 
42 - Tvorba a správa webových stránok; aktuali-
zácia počítačových programov; hosting webových 
stránok; tvorba počítačových systémov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, modrá, zelená, oranžová, cyklámenová, bie-
la 

(731) CreditONE s.r.o., Nedbalova 453/12, 811 01 Bra-
tislava, SK; 

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

 
 

(210) 5084-2014 
(220) 30.1.2014 

 10 (511) 9, 38, 42 
(511) 9 - Nahraté počítačové programy; počítačový soft-

vér (nahraté počítačové programy); monitorova-
cie počítačové programy; počítačové programy 
(sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie 
(sťahovateľné); tablety (prenosné počítače). 
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38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia; 
prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača; telekonferenčné služby vrátane video-
konferencií. 
42 - Vývoj počítačového hardvéru pre dočasné  
a trvalé počítačové siete; hosťovanie na webo-
vých stránkach; hosťovanie počítačových serve-
rov; správa počítačových serverov a počítačo-
vých sietí; inštalácia počítačových programov; 
obnovovanie počítačových databáz; počítačové 
programovanie; poradenské služby v oblasti ná-
vrhu a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; 
poradenské služby v oblasti počítačového softvé-
ru; tvorba softvéru; prenájom počítačového soft-
véru; analýza počítačového hardvéru; aktualizo-
vanie počítačového softvéru; požičiavanie počí-
tačového softvéru; údržba počítačového softvéru; 
prevod (konverzia) počítačových programov ale-
bo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti 
počítačových programov; ochrana počítačov pro-
ti počítačovým vírusom; poskytovanie informácií 
o počítačových technológiách; poskytovanie po-
čítačových technológií prostredníctvom internetu 
(cloud computing). 

(540) 

  

(591) oranžová 
(731) SEAL IT Services, s. r. o., Topoľová 4, 811 04 

Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5085-2014 
(220) 30.1.2014 

 10 (511) 9, 38, 42 
(511) 9 - Nahraté počítačové programy; počítačový 

softvér (nahraté počítačové programy); monito-
rovacie počítačové programy; počítačové prog-
ramy (sťahovateľné); počítačové softvérové apli-
kácie (sťahovateľné); tablety (prenosné počítače). 
38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia; 
prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača; telekonferenčné služby vrátane video-
konferencií. 
42 - Vývoj počítačového hardvéru pre dočasné  
a trvalé počítačové siete; hosťovanie na webových 
stránkach; hosťovanie počítačových serverov; 
správa počítačových serverov a počítačových sie-
tí; inštalácia počítačových programov; obnovo-
vanie počítačových databáz; počítačové progra-
movanie; poradenské služby v oblasti návrhu  
a vývoja počítačového hardvéru a softvéru; pora-
denské služby v oblasti počítačového softvéru; 
tvorba softvéru; prenájom počítačového softvéru; 
analýza počítačového hardvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; požičiavanie počítačové-
ho softvéru; údržba počítačového softvéru; pre-
vod (konverzia) počítačových programov alebo 
údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počí-
tačových programov; ochrana počítačov proti 
počítačovým vírusom; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách; poskytovanie po-
čítačových technológií prostredníctvom internetu 
(cloud computing). 

(540) 

  

(591) modrá, biela 
(731) SEAL IT Services, s. r. o., Topoľová 4, 811 04 

Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5179-2014 
(220) 5.3.2014 

 10 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-

cie a zelenina; kompóty; mlieko a mliečne vý-
robky; ovocné nátierky; citrónové nátierky; mlieč-
ne nátierky s nízkym obsahom tuku; syrové ná-
tierky; nátierky vo forme lekváru; tapenády. 
30 - Čaj; čokoláda (nápoje s čokoládovým zákla-
dom); čokoládové nátierky obsahujúce orechy; 
kakao (nápoje založené na kakau); kakaové ná-
tierky; sušienky, oblátky; múka a cereálne výrob-
ky, cereálne vločky; cereálne vločky obohatené  
s ovocím; zmrzlina. 
32 - Ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a prí-
pravky na výrobu nápojov. 

(540) 

  

(591) biela, modrá (pantone 2785 C) 
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante 

Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5191-2014 
(220) 7.3.2014 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri ria-

dení obchodnej činnosti; obchodná administratí-
va; kancelárske práce. 
38 - Počítačová komunikácia; televízne vysiela-
nie; prenos televízneho signálu; vysielanie televíz-
nych programov; káblové televízne vysielanie; sa-
telitné vysielanie; komunikácia prostredníctvom 
sietí z optických vlákien; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; počítačom pod-
porovaný prenos správ a obrazových materiálov; 
elektronická pošta; služby poskytované elektro-
nickými nástenkami; poskytovanie internetových 
diskusných (chatovacích) priestorov; telematické 
služby; prenos textových a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítača; šírenie elektronic-
kých časopisov, informácií, elektronických pe-
riodík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo 
audiovizuálnych diel prostredníctvom informač-
nej alebo dátovej alebo elektronickej alebo ko-
munikačnej alebo telekomunikačnej alebo počí-
tačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov;  
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete;  
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obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti vý-
chovy, vzdelávania, zábavy a športových a kul-
túrnych aktivít. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kul-
túrne aktivity; organizovanie súťaží (vedomos-
tných alebo zábavných); televízna zábava; filmo-
vé štúdiá; požičiavanie filmov; výroba televíznych 
programov; dabing; produkcia filmov a videí s vý-
nimkou reklamných; vydavateľská činnosť (ok-
rem reklamných a náborových textov); agentúrna 
činnosť v oblasti kultúry; organizovanie hier a sú-
ťaží (s výnimkou na reklamné a propagačné úče-
ly); divadelné predstavenia; premietanie kinema-
tografických filmov; výstavná činnosť v oblasti 
kultúry alebo zábavy alebo výchovy alebo vzde-
lávania; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); služby nahrávacích štúdií; posky-
tovanie online elektronických publikácií a diel (bez 
možnosti stiahnutia); vydávanie elektronických kníh 
a online časopisov; poskytovanie publikácií z ce-
losvetovej počítačovej siete alebo internetu s mož-
nosťou prehľadávania (bez možnosti kopírova-
nia); prenájom kinematografických filmov. 

(540) 

  

(591) biela, čierna, červená 
(731) Chello Central Europe s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 

Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5192-2014 
(220) 7.3.2014 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri ria-

dení obchodnej činnosti; obchodná administratí-
va; kancelárske práce. 
38 - Počítačová komunikácia; televízne vysielanie; 
prenos televízneho signálu; vysielanie televíznych 
programov; káblové televízne vysielanie; satelit-
né vysielanie; komunikácia prostredníctvom sietí 
z optických vlákien; komunikácia prostredníc-
tvom počítačových terminálov; počítačom pod-
porovaný prenos správ a obrazových materiálov; 
elektronická pošta; služby poskytované elektro-
nickými nástenkami; poskytovanie internetových 
diskusných (chatovacích) priestorov; telematické 
služby; prenos textových a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítača; šírenie elektronic-
kých časopisov, informácií, elektronických perio-
dík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo au-
diovizuálnych diel prostredníctvom informačnej 
alebo dátovej alebo elektronickej alebo komuni-
kačnej alebo telekomunikačnej alebo počítačovej 
siete, najmä internetu, pomocou satelitov; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete; ob-
chodné sprostredkovanie služieb v oblasti výcho-
vy, vzdelávania, zábavy a športových a kultúr-
nych aktivít. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kul-
túrne aktivity; organizovanie súťaží (vedomost-
ných alebo zábavných); televízna zábava; filmo-
vé štúdiá; požičiavanie filmov; výroba televíz- 
 
 
 

nych programov; dabing; produkcia filmov a vi-
deí s výnimkou reklamných; vydavateľská čin-
nosť (okrem reklamných a náborových textov); 
agentúrna činnosť v oblasti kultúry; organizova-
nie hier a súťaží (s výnimkou na reklamné a pro-
pagačné účely); divadelné predstavenia; premie-
tanie kinematografických filmov; výstavná čin-
nosť v oblasti kultúry alebo zábavy alebo výcho-
vy alebo vzdelávania; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); služby nahrávacích 
štúdií; poskytovanie online elektronických publi-
kácií a diel (bez možnosti stiahnutia); vydávanie 
elektronických kníh a online časopisov; poskyto-
vanie publikácií z celosvetovej počítačovej siete 
alebo internetu s možnosťou prehľadávania (bez 
možnosti kopírovania); prenájom kinematogra-
fických filmov. 

(540) 

  
 

(731) Chello Central Europe s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 
Praha, CZ; 

(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5196-2014 
(220) 10.3.2014 

 10 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Elektronický informačný portál nahraný na 

nosičoch; elektronický časopis (sťahovateľný). 
35 - Sprostredkovanie obchodu s parfumami, vo-
ňavkami a toaletnými vodami, parfumovými vo-
dami, dezodorantmi na osobnú potrebu, kolín-
skymi vodami, olejmi na kozmetické účely, vo-
dami po holení, telovými mliekami, penami do 
kúpeľa, kozmetikou, prípravkami na čistenie, sta-
rostlivosť a skrášľovanie pokožky, pokožky hla-
vy, vlasov a nechtov, a to aj prostredníctvom in-
ternetu; poradenstvo v oblasti obchodu s uvede-
nými výrobkami; maloobchodné a veľkoobchod-
né služby s parfumami, voňavkami a toaletnými 
vodami, parfumovými vodami, dezodorantmi na 
osobnú potrebu, kolínskymi vodami, olejmi na 
kozmetické účely, vodami po holení, telovými 
mliekami, penami do kúpeľa, kozmetikou, príprav-
kami na čistenie, starostlivosť a skrášľovanie po-
kožky, pokožky hlavy, vlasov a nechtov a tovar-
mi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu, a to aj 
prostredníctvom internetu; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov pre iné subjekty); 
predvádzanie a obchodná prezentácia výrobkov; 
reklamné rozširovanie vzoriek tovarov. 
41 - Organizovanie a usporadúvanie súťaží, kul-
túrnych a spoločenských akcií. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, ružová 
(731) el nino parfum, s.r.o., Pražská 1816, 509 01 Nová 

Paka, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 5201-2014 
(220) 13.3.2014 

 10 (511) 9, 35, 38, 42 
(511) 9 - Počítačové programy; zobrazovací softvér na 

spracovanie a porovnávanie farieb; počítačové 
programy pre mobilné zariadenia (telefóny, smart-
fóny, tablety, PC). 
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počíta-
čových databáz; reklama; prenájom reklamných 
plôch; rozširovanie reklamných oznamov; uve-
rejňovanie reklamných textov. 
38 - Poskytovanie prístupu do databáz; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
internetu. 
42 - Prevádzka webových stránok (webhosting); 
tvorba softvéru; vývoj postupov na spracovanie  
a porovnávanie farieb pre oblasť dizajnu, grafic-
kého dizajnu, priemyselného dizajnu, architektú-
ry a interiérového dizajnu, kozmetiky a módneho 
dizajnu; poskytovanie informácií týkajúcich sa 
uvedených služieb. 

(540) Coloreal 
(731) PROMOTIVE, s.r.o., Bajkalská 21/A, 821 01 Bra-

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

 
 

(210) 5203-2014 
(220) 14.3.2014 

 10 (511) 6, 7, 35, 37, 40, 42 
(511) 6 - Výkovky, zápustkové výkovky; kovové výlis-

ky, lisované za tepla a za studena; kovové a oce-
ľové konštrukcie a ich súčasti neuvedené v iných 
triedach; zámočnícke výrobky. 
7 - Poľnohospodárske stroje a zariadenia, ich 
časti a súčasti; poľnohospodárske stroje na prí-
pravu pôdy; pluhy; podmietače; kultivátory (poľ-
nohospodárske zariadenia); kombinované stroje 
na prípravu sejbového lôžka; pôdne pechy (stro-
je); klincové a rotačné poľnohospodárske brány; 
valce (poľnohospodárske náradie ťahané za trak-
torom); poľnohospodárske nástroje (s výnimkou 
náradia na ručný pohon); náhradné dielce k uve-
deným strojom. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti s uve-
denými výrobkami; obchodná administratíva; ob-
chodné informácie; sprostredkovanie kúpy a pre-
daja tovaru. 
37 - Inštalácia, opravy a údržba poľnohospodár-
skych strojov; lakovanie kovových súčastí a oce-
ľových konštrukcií; zámočnícke služby (otváranie 
zámkov). 
40 - Povrchové úpravy kovových súčastí a oceľo-
vých konštrukcií pieskovaním; mechanické spra-
covanie kovových alebo iných materiálov, tries-
kové opracovanie; tepelné spracovanie kovov; 
cementovanie; žíhanie; zušľachtenie (kalenie, po-
púšťanie); tvárnenie za tepla a za studena; delenie 
materiálu (pílením, plazmou); kováčstvo; zváranie. 
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov pre zá-
kazníkov; konštrukčné a technologické služby, 
spracovanie projektov a technické poradenstvo  
v odbore poľnohospodárskych strojov a zariadení 
a ich príslušenstva, častí a nástrojov (s výnim- 
kou nástrojov na ručný pohon); technická pomoc 
v uvedených odborných činnostiach. 
 
 

(540) OPaLL-AGRI 
(731) OPaLL-AGRI, s.r. o., Dolní Životice - Hertice 7, 

747 55 Dolní Životice - Hertice, CZ; 
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 

 

 

(210) 5217-2014 
(220) 26.3.2014 

 10 (511) 7, 37 
(511) 7 - Rýpadlá; kolesové nakladače; stavebné stroje. 

37 - Oprava a údržba stavebných strojov. 
(540) 

  
 

(731) YANMAR CO., LTD., 1-9, Tsurunocho, Kita-ku, 
Osaka, JP; 

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

 

(210) 5218-2014 
(220) 26.3.2014 

 10 (511) 6, 7, 35, 37, 40, 42 
(511) 6 - Výkovky, zápustkové výkovky; kovové výlis-

ky, lisované za tepla a za studena; kovové a oce-
ľové konštrukcie a ich súčasti neuvedené v iných 
triedach; zámočnícke výrobky. 
7 - Poľnohospodárske stroje a zariadenia, ich 
časti a súčasti; poľnohospodárske stroje na prí-
pravu pôdy; pluhy; podmietače; kultivátory (poľ-
nohospodárske zariadenia); kombinované stroje 
na prípravu sejbového lôžka; pôdne pechy (stro-
je); klincové a rotačné poľnohospodárske brány; 
valce (poľnohospodárske náradie ťahané za trak-
torom); poľnohospodárske nástroje (s výnimkou 
náradia na ručný pohon); náhradné dielce k uve-
deným strojom. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti s uve-
denými výrobkami; obchodná administratíva; ob-
chodné informácie; sprostredkovanie kúpy a pre-
daja tovaru. 
37 - Inštalácia, opravy a údržba poľnohospodár-
skych strojov; lakovanie kovových súčastí a oce-
ľových konštrukcií; zámočnícke služby (otváranie 
zámkov). 
40 - Povrchové úpravy kovových súčastí a oce-
ľových konštrukcií pieskovaním; mechanické spra-
covanie kovových alebo iných materiálov, tries-
kové opracovanie; tepelné spracovanie kovov; ce-
mentovanie; žíhanie; zušľachtenie (kalenie, popúš-
ťanie); tvárnenie za tepla a za studena; delenie 
materiálu (pílením, plazmou); kováčstvo; zváranie. 
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov pre zákaz-
níkov; konštrukčné a technologické služby, spra-
covanie projektov a technické poradenstvo v od-
bore poľnohospodárskych strojov a zariadení  
a ich príslušenstva, častí a nástrojov (s výnimkou 
nástrojov na ručný pohon); technická pomoc v uve-
dených odborných činnostiach. 

(540) 

  
 

(731) OPaLL-AGRI, s.r. o., Dolní Životice - Hertice 7, 
747 55 Dolní Životice - Hertice, CZ; 

(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 5219-2014 
(220) 26.3.2014 

 10 (511) 6, 7, 35, 37, 40, 42 
(511) 6 - Výkovky, zápustkové výkovky; kovové výlis-

ky, lisované za tepla a za studena; kovové a oce-
ľové konštrukcie a ich súčasti neuvedené v iných 
triedach; zámočnícke výrobky. 
7 - Poľnohospodárske stroje a zariadenia, ich 
časti a súčasti; poľnohospodárske stroje na prí-
pravu pôdy; pluhy; podmietače; kultivátory (poľ-
nohospodárske zariadenia); kombinované stroje 
na prípravu sejbového lôžka; pôdne pechy (stro-
je); klincové a rotačné poľnohospodárske brány; 
valce (poľnohospodárske náradie ťahané za trak-
torom); poľnohospodárske nástroje (s výnimkou 
náradia na ručný pohon); náhradné dielce k uve-
deným strojom. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti s uve-
denými výrobkami; obchodná administratíva; ob-
chodné informácie; sprostredkovanie kúpy a pre-
daja tovaru. 
37 - Inštalácia, opravy a údržba poľnohospodár-
skych strojov; lakovanie kovových súčastí a oce-
ľových konštrukcií; zámočnícke služby (otvára-
nie zámkov). 
40 - Povrchové úpravy kovových súčastí a oce-
ľových konštrukcií pieskovaním; mechanické spra-
covanie kovových alebo iných materiálov, tries-
kové opracovanie; tepelné spracovanie kovov; ce-
mentovanie; žíhanie; zušľachtenie (kalenie, popúš-
ťanie); tvárnenie za tepla a za studena; delenie 
materiálu (pílením, plazmou); kováčstvo; zváranie. 
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov pre zá-
kazníkov; konštrukčné a technologické služby, 
spracovanie projektov a technické poradenstvo  
v odbore poľnohospodárskych strojov a zariadení 
a ich príslušenstva, častí a nástrojov (s výnimkou 
nástrojov na ručný pohon); technická pomoc v uve-
dených odborných činnostiach. 

(540) 

  

(731) OPaLL-AGRI, s.r. o., Dolní Životice - Hertice 7, 
747 55 Dolní Životice - Hertice, CZ; 

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

(210) 5258-2014 
(220) 16.4.2014 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické prístroje a zariadenia uvedené  

v tejto triede; optické a meracie prístroje a zaria-
denia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie  
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; teleko-
munikačné prístroje a zariadenia; vysielacie za-
riadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; mag-
netické nosiče údajov; počítače; periférne zaria-
denia k počítačom; elektronické obvody na pre-
nos programových dát; počítačové programy; 
počítačový softvér poskytovaný z internetu; ko-
pírovateľné elektronické publikácie poskytované  
 

 online z počítačových báz dát alebo z internetu; 
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klá-
vesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zaria-
denia; čipové telefónne karty; exponované filmy, 
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; 
gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; 
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné tele-
fóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny všetkých 
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä ča-
sopisy, noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagá-
ty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; 
príručky; ročenky; firemné listiny; knihárske vý-
robky; tlačené propagačné materiály; letáky; kan-
celárske potreby s výnimkou nábytku; kancelár-
ske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné 
diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, 
všetko uvedené v tejto triede. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hra-
cie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky 
(hra); kolo (ruletové); stolové hry; šachové hry; 
šípky (hra); žetóny (hracie-); žetóny na hry o pe-
niaze; stieracie žreby, výherné hracie automaty; 
prístroje na elektronické hry; hracie žreby. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uve-
dených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mien-
ky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodár-
ske (ekonomické) predpovede; správa počítačo-
vých súborov; zbieranie údajov do centrálnej kar-
totéky; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov do počítačových data-
báz; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov 
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským pros-
tredím; organizovanie výstav na komerčné alebo 
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvá-
dzanie tovaru na reklamné účely a podporu pre-
daja; vylepovanie plagátov; licencie (obchodná 
správa -) výrobkov a služieb pre tretie osoby; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zá-
kazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; 
prenájom reklamných plôch; vydávanie reklam-
ných alebo náborových textov; rozhlasová re-
klama; reklama, online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti, reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamná, inzertná a propagačná činnosť 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostred-
níctvom telefónnej siete, dátovej siete, informač-
nej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
a iných informačných produktov komerčného ale-
bo reklamného charakteru, multimediálnych in-
formácií komerčného alebo reklamného charak-
teru; komerčné vyhľadávacie služby prostredníc-
tvom internetu; online inzercia; podpora predaja 
(aj pre tretie osoby), prenájom reklamných mate- 
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riálov, inzercia výrobkov a služieb, sprostredkova-
nie obchodných služieb; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné 
parky; informácie o možnostiach zábavy, organi-
zovanie a vedenie lotérií a stávkových hier; or-
ganizovanie lotérií a stávkových hier prostredníc-
tvom internetu; organizovanie a vedenie hier o pe-
niaze; organizovanie elektronických kurzových 
stávok; organizovanie kurzových stávok; organi-
zovanie kurzových stávok prostredníctvom inter-
netu; hazardné hry; služby športovísk, poskyto-
vanie zariadení na športovanie; tvorba a výroba 
televíznych programov; výroba audiovizuálnych 
programov; výroba videofilmov; televízna zába-
va; organizovanie kultúrnych, športových, vzde-
lávacích a zábavných podujatí; prenájom a poži-
čiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, 
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, video-
pások; tvorba reklamných filmov; činnosť filmo-
vých štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie in-
formácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzde-
lávanie, a poskytovanie klubových služieb (vý-
chovno-zábavných); organizovanie a vedenie kon-
certov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, 
vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav 
na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, ško-
lení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrá-
vacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská 
činnosť s výnimkou vydávania reklamných a ná-
borových textov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poskytovanie online elek-
tronických publikácií bez možnosti kopírovania; 
publikácia elektronických kníh; novín a časopi-
sov online; online poskytovanie počítačových 
hier z počítačových sietí; prenájom videoprístro-
jov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií, seminárov a workshopov poskyto-
vané online prostredníctvom telekomunikačného 
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia tex-
tov (okrem reklamných a náborových); poskyto-
vanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z inter-
netu a z internetových webových stránok; infor-
mácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove 
a vzdelávaní poskytované online z počítačových 
báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových pro-
gramov; fotografická reportáž; nahrávanie video-
pások; vydávanie kníh; organizovanie vedomos-
tných alebo zábavných súťaží prostredníctvom 
internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; 
rozhlasová zábava; prekladateľské služby. 

(540) 

  
 

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

tislava, SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5259-2014 
(220) 16.4.2014 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické prístroje a zariadenia uvedené  

v tejto triede; optické a meracie prístroje a zaria-
denia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie  
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; teleko- 
 

 munikačné prístroje a zariadenia; vysielacie za-
riadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; 
magnetické nosiče údajov; počítače; periférne za-
riadenia k počítačom; elektronické obvody na 
prenos programových dát; počítačové programy; 
počítačový softvér poskytovaný z internetu; ko-
pírovateľné elektronické publikácie poskytované 
online z počítačových báz dát alebo z internetu; 
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; 
klávesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a za-
riadenia; čipové telefónne karty; exponované fil-
my, kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové 
platne; gramofóny; hudobné hracie automaty; ka-
mery; magnetické médiá; magnetofóny; mobilné 
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny všetkých 
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä ča-
sopisy, noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagá-
ty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; 
príručky; ročenky; firemné listiny; knihárske vý-
robky; tlačené propagačné materiály; letáky; kan-
celárske potreby s výnimkou nábytku; kancelár-
ske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné 
diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, 
všetko uvedené v tejto triede. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hra-
cie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky 
(hra); kolo (ruletové); stolové hry; šachové hry; 
šípky (hra); žetóny (hracie-); žetóny na hry o pe-
niaze; stieracie žreby, výherné hracie automaty; 
prístroje na elektronické hry; hracie žreby. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uve-
dených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mien-
ky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodár-
ske (ekonomické) predpovede; správa počítačo-
vých súborov; zbieranie údajov do centrálnej kar-
totéky; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov do počítačových databáz; 
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi 
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostre-
dím; organizovanie výstav na komerčné alebo re-
klamné účely; personálne poradenstvo; predvá-
dzanie tovaru na reklamné účely a podporu pre-
daja; vylepovanie plagátov; licencie (obchodná 
správa -) 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, tlačivá, 
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; pre-
nájom reklamných plôch; vydávanie reklamných 
alebo náborových textov; rozhlasová reklama; 
reklama, online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti, reklama prostredníctvom mobilných 
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostred-
níctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom te-
lefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, 
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo po- 
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čítačovej siete; poskytovanie informácií a iných 
informačných produktov komerčného alebo re-
klamného charakteru, multimediálnych informá-
cií komerčného alebo reklamného charakteru; 
komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom 
internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre 
tretie osoby), prenájom reklamných materiálov, 
inzercia výrobkov a služieb, sprostredkovanie ob-
chodných služieb; spracovanie textov; vyhľadá-
vanie sponzorov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné par-
ky; informácie o možnostiach zábavy, organizo-
vanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organi-
zovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom 
internetu; organizovanie a vedenie hier o penia-
ze; organizovanie elektronických kurzových stá-
vok; organizovanie kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok prostredníctvom interne-
tu; hazardné hry; služby športovísk, poskytovanie 
zariadení na športovanie; tvorba a výroba tele-
víznych programov; výroba audiovizuálnych pro-
gramov; výroba videofilmov; televízna zábava; 
organizovanie kultúrnych, športových, vzdeláva-
cích a zábavných podujatí; prenájom a požičia-
vanie nahrávacích a premietacích zariadení, 
osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, video-
pások; tvorba reklamných filmov; činnosť filmo-
vých štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie in-
formácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzde-
lávanie, a poskytovanie klubových služieb (vý-
chovno-zábavných); organizovanie a vedenie kon-
certov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, 
vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav 
na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, ško-
lení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrá-
vacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská 
činnosť s výnimkou vydávania reklamných a ná-
borových textov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poskytovanie online elek-
tronických publikácií bez možnosti kopírovania; 
publikácia elektronických kníh; novín a časopi-
sov online; online poskytovanie počítačových 
hier z počítačových sietí; prenájom videoprístro-
jov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie kon-
ferencií, seminárov a workshopov poskytované 
online prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; publikácia textov 
(okrem reklamných a náborových); poskytova-
nie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu 
a z internetových webových stránok; informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzde-
lávaní poskytované online z počítačových báz dát 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografická reportáž; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží prostredníctvom internetu 
alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlaso-
vá zábava; prekladateľské služby. 

(540) 

  
 

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

tislava, SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 

 

(210) 5260-2014 
(220) 16.4.2014 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické prístroje a zariadenia uvedené  

v tejto triede; optické a meracie prístroje a zaria-
denia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie  
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; teleko-
munikačné prístroje a zariadenia; vysielacie za-
riadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; mag-
netické nosiče údajov; počítače; periférne zaria-
denia k počítačom; elektronické obvody na pre-
nos programových dát; počítačové programy; 
počítačový softvér poskytovaný z internetu; ko-
pírovateľné elektronické publikácie poskytované 
online z počítačových báz dát alebo z internetu; 
MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klá-
vesnice; modemy; audiovizuálne prístroje a zaria-
denia; čipové telefónne karty; exponované filmy, 
kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; 
gramofóny; hudobné hracie automaty; kamery; 
magnetické médiá; magnetofóny; mobilné tele-
fóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - Papier, kartón, lepenka; tlačoviny všetkých 
druhov; periodická a neperiodická tlač, najmä ča-
sopisy, noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagá-
ty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; katalógy; 
príručky; ročenky; firemné listiny; knihárske vý-
robky; tlačené propagačné materiály; letáky; kan-
celárske potreby s výnimkou nábytku; kancelár-
ske zariadenia uvedené v tejto triede; náhradné 
diely a príslušenstvo kancelárskych zariadení, 
všetko uvedené v tejto triede. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (kocky); hracie karty; hracie kocky; hra-
cie žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky 
(hra); kolo (ruletové); stolové hry; šachové hry; 
šípky (hra); žetóny (hracie-); žetóny na hry o pe-
niaze; stieracie žreby, výherné hracie automaty; 
prístroje na elektronické hry; hracie žreby. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy, obchodnej administratívy a služieb uve-
dených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mien-
ky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodár-
ske (ekonomické) predpovede; správa počítačo-
vých súborov; zbieranie údajov do centrálnej kar-
totéky; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov do počítačových data-
báz; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov me-
dzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským pro-
stredím; organizovanie výstav na komerčné alebo 
reklamné účely; personálne poradenstvo; predvá-
dzanie tovaru na reklamné účely a podporu pre-
daja; vylepovanie plagátov; licencie (obchodná 
správa - ) výrobkov a služieb pre tretie osoby; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; pre-
nájom reklamných plôch; vydávanie reklamných 
alebo náborových textov; rozhlasová reklama;  
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reklama, online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti, reklama prostredníctvom mobilných 
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostred-
níctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom te-
lefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, 
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo po-
čítačovej siete; poskytovanie informácií a iných 
informačných produktov komerčného alebo re-
klamného charakteru, multimediálnych informá-
cií komerčného alebo reklamného charakteru; 
komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom 
internetu; online inzercia; podpora predaja (aj pre 
tretie osoby), prenájom reklamných materiálov, 
inzercia výrobkov a služieb, sprostredkovanie ob-
chodných služieb; spracovanie textov; vyhľadá-
vanie sponzorov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; pobavenie; zábavné par-
ky; informácie o možnostiach zábavy, organizo-
vanie a vedenie lotérií a stávkových hier; organi-
zovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom 
internetu; organizovanie a vedenie hier o penia-
ze; organizovanie elektronických kurzových stá-
vok; organizovanie kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok prostredníctvom interne-
tu; hazardné hry; služby športovísk, poskytovanie 
zariadení na športovanie; tvorba a výroba tele-
víznych programov; výroba audiovizuálnych pro-
gramov; výroba videofilmov; televízna zábava; 
organizovanie kultúrnych, športových, vzdeláva-
cích a zábavných podujatí; prenájom a požičia-
vanie nahrávacích a premietacích zariadení, os-
vetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, video-
pások; tvorba reklamných filmov; činnosť filmo-
vých štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie in-
formácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzde-
lávanie, a poskytovanie klubových služieb (vý-
chovno-zábavných); organizovanie a vedenie kon-
certov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, 
vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav 
na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, ško-
lení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrá-
vacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská 
činnosť s výnimkou vydávania reklamných a ná-
borových textov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); poskytovanie online elek-
tronických publikácií bez možnosti kopírovania; 
publikácia elektronických kníh; novín a časopi-
sov online; online poskytovanie počítačových 
hier z počítačových sietí; prenájom videoprístro-
jov a audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií, seminárov a workshopov poskytova-
né online prostredníctvom telekomunikačného 
spojenia alebo počítačovej siete; publikácia tex-
tov (okrem reklamných a náborových); poskyto-
vanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z inter-
netu a z internetových webových stránok; infor-
mácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove 
a vzdelávaní poskytované online z počítačových 
báz dát alebo internetu; tvorba rozhlasových pro-
gramov; fotografická reportáž; nahrávanie video-
pások; vydávanie kníh; organizovanie vedomos-
tných alebo zábavných súťaží prostredníctvom 
internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; 
rozhlasová zábava; prekladateľské služby. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

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

tislava, SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5262-2014 
(220) 22.4.2014 

 10 (511) 5, 35, 41 
(511) 5 - Lieky pre humánnu medicínu. 

35 - Reklamná činnosť; marketing; maloobchod-
né a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 5 tohto zoznamu; prieskum trhu. 
41 - Organizovanie a vedenie kongresov a semi-
nárov; vzdelávanie; zábava. 

(540) TRADOCOMP 
(731) G.I. Pharma Slovakia s.r.o, Ľanová 8, 821 01 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5263-2014 
(220) 23.4.2014 

 10 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; 

žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby na loté-
riové hry; výherné hracie automaty. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on-li-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; roz-
hlasová a televízna reklama; reklamné služby us-
kutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lo-
térií; vydávanie, aktualizovanie reklamných mate-
riálov; zasielanie a rozširovanie reklamných mate-
riálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom. 
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie lotérií a stáv-
kových hier; organizovanie lotérií a stávkových 
hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier 
o peniaze; organizovanie elektronickej žrebovej 
lotérie; organizovanie spotrebiteľských lotérií; or-
ganizovanie žrebových lotérií; organizovanie kur-
zových stávok; organizovanie kurzových stávok 
prostredníctvom internetu; organizovanie dopln-
kových televíznych hier k lotériám; tvorba tele-
víznych programov. 

(540) 

  
 

(591) biela, zelená, čierna, modrá, žltá 
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanova 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 

 

(210) 5265-2014 
(220) 23.4.2014 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Sirupy. 

(540) ALMO 
(731) UNIMAR TRADE s.r.o., Hlavná 340, 900 41 

Rovinka, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 5266-2014 
(220) 24.4.2014 

 10 (511) 16, 35, 45 
(511) 16 - Albumy; papier; spisové obaly (papiernický 

tovar); ceruzky; držiaky na písacie potreby; bro-
žúry; zošity; poznámkové zošity; obaly na dokla-
dy; knihy; obaly (papiernický tovar); obálky (pa-
piernický tovar); puzdrá na perá; perečníky; fo-
tografie (tlačoviny); pečiatky; kancelárske potre-
by okrem nábytku; pohľadnice; stojany na foto-
grafie; perá (kancelárske potreby); záložky do 
kníh; blahoprajné pohľadnice; kalendáre; obálky 
na dokumenty (papiernický tovar). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení pod-
nikov; pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; poradenské služby pri ria-
dení obchodnej činnosti; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; vyjednávanie a uzatváranie 
obchodných transakcií pre tretie osoby. 
45 - Advokátske služby; právny výskum; pora-
denstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; 
mediačné služby. 

(540) 

  
 

(731) Advokárska kancelária JUDr. Matúš Meheš, s.r.o., 
Nevädzova 6C, 821 01 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5267-2014 
(220) 24.4.2014 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Mäso; ryby; hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; kom-
póty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravi-
nárske oleje a tuky. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, biela, čierna, žltá, béžová 
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante 

Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5268-2014 
(220) 24.4.2014 

 10 (511) 30 
(511) 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; kvasnice; prášky do peči-
va; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); 
koreniny; konzumný ľad. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, biela, žltá 
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante 

Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5270-2014 
(220) 25.4.2014 

 10 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Analýza nákladov; marketingové štúdie; ob-

chodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; prieskum trhu; pries-
kum verejnej mienky; spracovávanie textov; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; zosta-
vovanie štatistík. 
36 - Poistno-technické služby (štatistika); finanč-
né analýzy. 
41 - Školenia; vzdelávanie; písanie textov (okrem 
reklamných). 

(540) 

  
 

(731) Ing. Magdaléna Jeníková MIŠ Služby, Čápor 1200, 
951 17 Cabaj - Čápor, SK; 

 
 

(210) 5297-2014 
(220) 5.5.2014 

 10 (511) 35, 38, 39, 42 
(511) 35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby aj 

prostredníctvom internetu s tovarmi komponenty 
pre čerpadlové motory, čerpadlové spúšťače, par-
né generátory alebo kotly (stroje), čerpadlá do vy-
kurovacích zariadení, membrány čerpadiel, samo-
regulačné palivové čerpadlá, čerpadlá, parné kot-
ly s výnimkou kotlov ako častí strojov, bojlery, 
ohrievače vody, bojlery s výnimkou bojlerov ako 
časti strojov, plynové bojlery, výhrevné kotly, 
tlakové nádoby, vaky do tlakových nádob, ex-
panzné nádoby, tepelné čerpadlá, elektrické ra-
diátory, radiátory na kúrenie, gamatky, plastové 
vodovodné klapky alebo ventily, spätné klapky, 
potrubné systémy kanalizačné, odpadové a tlako-
vé, nekovové vodovodné potrubia a rúry, drenáž-
ne potrubia, nekovové spojky na potrubia, neko-
vové odbočky, prípojky potrubia, nekovové od-
kvapové rúry, liatinové armatúry, domáce vodárne,  
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 prečerpávacie a kanalizačné šachty, vodomerné 

šachty, revízne kanalizačné šachty, studniarske 
šachty, poklopy na šachty, príruby, liatinové po-
súvače, nasávacie koše, záhradné hadice, zavla-
žovacie systémy, postrekovače, konzoly a držia-
ky na radiátory, vodovodné armatúry, bytové  
a šachtové vodomery, plynomery; sprostredko-
vanie nákupu a predaja tovarov; obchodná admi-
nistratíva; podpora predaja (pre tretie osoby); 
predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; reklama; 
reklama (online) na počítačovej komunikačnej sie-
ti; rozširovanie reklamných alebo inzertných ozna-
mov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom; rozširovanie vzoriek tovarov; vyhľadáva-
nie informácií v počítačových súboroch pre zá-
kazníkov. 
38 - Počítačová komunikácia; komunikácia pro-
stredníctvom počítačových terminálov. 
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava, pre-
prava tovarov; doručovanie tovarov; informácie 
o možnostiach dopravy; distribúcia tovarov na 
dobierku; expedícia tovarov. 
42 - Hosťovanie na počítačových (webových) strán-
kach. 

(540) 

  

(591) modrá 
(731) VODOSHOP, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad, 

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

 
 

(210) 5314-2014 
(220) 12.5.2014 

 10 (511) 9, 38, 41 
(511) 9 - Nosiče záznamov s nahranými audio a/alebo 

audiovizuálnymi programami; nahrané optické dis-
ky; audiovizuálne diela zaznamenané v digitálnej 
podobe; hudobné diela zaznamenané na nosičoch 
údajov; informácie, dáta a databázy zaznamenané 
na nosičoch údajov; informácie, dáta a databázy 
v elektronických, dátových, informačných, počí-
tačových a komunikačných sieťach (sťahovateľ-
né z telekomunikačnej siete); multimediálne soft-
vérové aplikácie (sťahovateľné z telekomunikač-
nej siete). 
38 - Prenos audio alebo audiovizuálnych diel pros-
tredníctvom informačnej, telekomunikačnej ale-
bo počítačovej siete. 
41 - Služby agentúr v oblasti kultúry; organizo-
vanie operných divadelných vystúpení, koncer-
tov, umeleckých súťaží a iných hudobných vy-
stúpení; organizovanie kultúrnych akcií; výchov-
né a zábavné služby; tvorba umeleckých progra-
mov; tvorba audiovizuálnych programov; hudob-
ná tvorba; tvorba audiovizuálnych diel; tvorba te-
levíznych a audiovizuálnych programov; nahrá-
vanie zvukových alebo obrazovo-zvukových zá-
znamov na nosiče údajov; organizovanie spolo-
čenských a kultúrnych podujatí; koncertné siene 
(služby); organizovanie živých vystúpení; vydá-
vanie audio a/alebo audiovizuálnych záznamov  
 
 

a umeleckých diel v oblasti hudby na všetkých 
druhoch nosičov; online poskytovanie videozáz-
namov (bez možnosti kopírovania); informácie  
o možnostiach zábavy. 

(540) 

  
 

(731) MÜLLI s.r.o., Pezinská 49, 903 01 Senec, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5324-2014 
(220) 15.5.2014 
(310) 63781/2013 
(320) 15.11.2013 
(330) CH 

 10 (511) 9, 38, 41 
(511) 9 - Prístroje a nástroje (vrátane bezdrôtových) na 

zaznamenávanie, prenos, reprodukciu, ukladanie, 
kódovanie, dekódovanie, konverziu a spracova-
nie zvuku, obrazu alebo dát; komunikačné a tele-
komunikačné zariadenia (vrátane bezdrôtových) 
na podporu integrácie kabeláže, webového a osob-
ného obsahu, modemov, dekodérov, kódovacích 
zariadení; prístupové zariadenia (prístroje) a za-
riadenia (vrátane bezdrôtových) riadiace prístupy 
pre zariadenia na spracovanie dát; autentifikač- 
né zariadenia (vrátane bezdrôtových) na použitie 
v telekomunikačných sieťach; zariadenia pre kó-
dovanie a dekódovanie signálov a retransmisiu; 
digitálne terminály; počítačový softvér hlavne na 
podporu prenosu dát (vrátane bezdrôtového pre-
nosu dát); filmy a ostatné audio a audiovizuálne 
programy na stiahnutie. 
38 - Telekomunikačné služby vrátane mobilných 
telekomunikácií; telefonické služby; rozhlasové  
a televízne vysielanie; video na požiadanie (tele-
komunikačné služby); služby poskytovateľa in-
ternetu (telekomunikačné služby); poskytovanie 
prístupu (vrátane bezdrôtového prístupu) k tele-
komunikačným sieťam (vrátane internetu); pre-
nájom telekomunikačných prístrojov a zariadení; 
poskytovanie informácií v oblasti telekomuniká-
cií vrátane ich poskytovania prostredníctvom te-
levízneho vysielania, internetu a iných nových 
typov médií; elektronická výmena a prenos správ 
a informácií (vrátane bezdrôtového prenosu); in-
teraktívne komunikačné služby prostredníctvom 
internetu, káblových televíznych sietí alebo iný-
mi spôsobmi prenosu dát (vrátane bezdrôtového 
prenosu); vysielanie káblovej televízie; prenos 
dát, zvuku a obrazu (vrátane bezdrôtového preno-
su), okrem iného prostredníctvom rozhlasového 
vysielania, televízneho vysielania, satelitného vy-
sielania, káblového vysielania a prostredníctvom 
elektronických prostriedkov; poskytovanie a pre-
nájom telekomunikačnej infraštruktúry tretím oso-
bám vrátane telekomunikačnej infraštruktúry pre 
mobilné telefonické služby; informácie a pora- 
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denstvo v oblasti telekomunikácií (vrátane inter-
aktívnej telekomunikácie); prenájom prístupo-
vých časov k telekomunikačným sieťam; posky-
tovanie telekomunikačného prístupu na stiahnutie 
videohier, digitálnych údajov, na komunikáciu 
(prenos) cez otvorené svetové počítačové siete 
(internet) alebo zatvorené svetové počítačové sie-
te (intranet); telekomunikačné služby spočívajúce 
v prenose programov a vo výbere televíznych 
kanálov; poskytovanie prístupu do počítačovej sie-
te; poskytovanie telekomunikačného pripojenia  
k internetu a k databázam; všetky uvedené služby 
v rámci triedy 38 poskytované tiež bezdrôtovo. 
41 - Prenájom filmov a ďalších zvukových a au-
diovizuálnych programov (s výnimkou filmov a pro-
gramov na reklamné a náborové účely). 

(540) UPC Wi-Free 
(731) Liberty Global Europe Holding B.V., Boeinga-

venue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk, NL; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5325-2014 
(220) 15.5.2014 
(310) 63784/2013 
(320) 15.11.2013 
(330) CH 

 10 (511) 9, 38, 41 
(511) 9 - Prístroje a nástroje (vrátane bezdrôtových) na 

zaznamenávanie, prenos, reprodukciu, ukladanie, 
kódovanie, dekódovanie, konverziu a spracova-
nie zvuku, obrazu alebo dát; komunikačné a tele-
komunikačné zariadenia (vrátane bezdrôtových) 
na podporu integrácie kabeláže, webového a osob-
ného obsahu, modemov, dekodérov, kódovacích 
zariadení; prístupové zariadenia (prístroje) a za-
riadenia (vrátane bezdrôtových) riadiace prístupy 
pre zariadenia na spracovanie dát; autentifikačné 
zariadenia (vrátane bezdrôtových) na použitie  
v telekomunikačných sieťach; zariadenia pre kó-
dovanie a dekódovanie signálov a retransmisiu; 
digitálne terminály; počítačový softvér hlavne na 
podporu prenosu dát (vrátane bezdrôtového pre-
nosu dát); filmy a ostatné audio a audiovizuálne 
programy na stiahnutie. 
38 - Telekomunikačné služby, vrátane mobilných 
telekomunikácií; telefonické služby; rozhlasové  
a televízne vysielanie; video na požiadanie (tele-
komunikačné služby); služby poskytovateľa in-
ternetu (telekomunikačné služby); poskytovanie 
prístupu (vrátane bezdrôtového prístupu) k tele-
komunikačným sieťam (vrátane internetu); pre-
nájom telekomunikačných prístrojov a zariadení; 
poskytovanie informácií v oblasti telekomuniká-
cií vrátane ich poskytovania prostredníctvom te-
levízneho vysielania, internetu a iných nových ty-
pov médií; elektronická výmena a prenos správ  
a informácií (vrátane bezdrôtového prenosu); in-
teraktívne komunikačné služby prostredníctvom 
internetu, káblových televíznych sietí alebo iný-
mi spôsobmi prenosu dát (vrátane bezdrôtového 
prenosu); vysielanie káblovej televízie; prenos 
dát, zvuku a obrazu (vrátane bezdrôtového preno-
su), okrem iného prostredníctvom rozhlasového 
vysielania, televízneho vysielania, satelitného vy- 
 
 

sielania, káblového vysielania a prostredníctvom 
elektronických prostriedkov; poskytovanie a pre-
nájom telekomunikačnej infraštruktúry tretím oso-
bám vrátane telekomunikačnej infraštruktúry pre 
mobilné telefonické služby; informácie a pora-
denstvo v oblasti telekomunikácií (vrátane inter-
aktívnej telekomunikácie); prenájom prístupových 
časov k telekomunikačným sieťam; poskytovanie 
telekomunikačného prístupu na stiahnutie video-
hier, digitálnych údajov, na komunikáciu (pre-
nos) cez otvorené svetové počítačové siete (in-
ternet) alebo zatvorené svetové počítačové siete 
(intranet); telekomunikačné služby spočívajúce  
v prenose programov a vo výbere televíznych 
kanálov; poskytovanie prístupu do počítačovej 
siete; poskytovanie telekomunikačného pripoje-
nia k internetu a k databázam; všetky uvedené 
služby v rámci triedy 38 poskytované tiež bez-
drôtovo. 
41 - Prenájom filmov a ďalších zvukových a au-
diovizuálnych programov (s výnimkou filmov a pro-
gramov na reklamné a náborové účely). 

(540) Horizon Wi-Free 
(731) Liberty Global Europe Holding B.V., Boeinga-

venue 53, 1119 PE Schiphol-Rijk, NL; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5330-2014 
(220) 16.5.2014 

 10 (511) 25 
(511) 25 - Šilty (pokrývky hlavy); pokrývky hlavy; odevy. 
(540) 

  
 

(591) zelená, žltá, oranžová, ružová, fialová, červená 
(731) Kvašaiová Diana, Majerská 947/14, 900 29 Nová 

Dedinka, SK; Šuchová Denisa, Borekova 56, 821 06 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5337-2014 
(220) 19.5.2014 

 10 (511) 35, 36, 45 
(511) 35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-

radenstvo. 
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnos-
ťami. 
45 - Advokátske služby. 

(540) Bartošík Šváby 
(731) Bartošík Šváby s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 

Bratislava, SK; 
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(210) 5338-2014 
(220) 19.5.2014 

 10 (511) 35, 36, 45 
(511) 35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-

radenstvo. 
36 - Sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnos-
ťami. 
45 - Advokátske služby. 

(540) bartosiksvaby 
(731) Bartošík Šváby s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5358-2014 
(220) 23.5.2014 
(310) 1093489 
(320) 1.2.2014 
(330) CL 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko; syry a mliečne výrobky. 
(540) 

  
 

(731) BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, 
FR; 

(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5373-2014 
(220) 29.5.2014 

 10 (511) 16, 20, 22, 25, 28, 41, 43, 44 
(511) 16 - Reklamné publikácie; reklamné plagáty; pe-

rá; knihy. 
20 - Nafukovacie reklamné balóny; spacie vaky. 
22 - Karimatky; kempingové stany. 
25 - Cyklistické oblečenie; športové súpravy; špor-
tové tielka, čiapky, bundy, ponožky, košele, ru-
kavice palčiaky; lyžiarske odevy; vodovzdorné 
bundy a bundy odolné proti počasiu; futbalové  
a ragbyové košele. 
28 - Športové hry; športové lopty; ozdoby alebo 
darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; gym-
nastické kruhy; gymnastické bradlá; gymnastické 
kladiny; gymnastické potreby; gymnastické za-
riadenia; gymnastické kužele; gymnastické hraz-
dy; kladiny (gymnastické náradie); gymnastické 
odrazové mostíky; siete ako športové potreby; 
lavičky na gymnastické účely; lopty ako športové 
potreby; pieskoviská ako športové predmety; od-
razové mostíky (športové náradie); športové chrá-
niče ramien pre cyklistov; tvarované tašky na špor-
tové potreby; tvarované puzdrá na športové pot-
reby; chrániče na lakte (ako športové potreby); 
športové predmety nezaradené do iných tried. 
41 - Športové tábory; letné tábory (zábava a vzde-
lávanie); odborné prednášky v oblasti zdravej 
výživy, zdravého životného štýlu; odborné pred-
nášky v oblasti prevencie zdravotných problémov; 
služby v oblasti športovej zábavy; rezervácia vstu-
peniek na predstavenia a športové podujatia; or- 
 
 

ganizovanie podujatí na kultúrne, zábavné a špor-
tové účely; služby v oblasti zdravej výživy, zdra-
vého životného štýlu; odborné prednášky o zdra-
vom životnom štýle. 
43 - Prázdninové tábory (ubytovacie služby); 
pos-kytovanie priestorov a zariadení na bývanie  
s asistenciou (dočasné ubytovanie); ubytovne  
a penzióny; dočasné, dovolenkové a turistické 
ubytovanie. 
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; služ-
by chiropraktikov; kadernícke salóny; manikúra; 
masáže; psychologické služby; salóny krásy; služ-
by solárií; terapeutické služby; služby vizážistov. 

(540) 

  
 

(591) sivá, fialová 
(731) Update Slovakia, s.r.o., Tržničné námestie 4810, 

945 01 Komárno, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5374-2014 
(220) 29.5.2014 

 10 (511) 16, 20, 22, 25, 28, 41, 43, 44 
(511) 16 - Reklamné publikácie; reklamné plagáty; pe-

rá; knihy. 
20 - Nafukovacie reklamné balóny; spacie vaky. 
22 - Karimatky; kempingové stany. 
25 - Cyklistické oblečenie; športové súpravy; špor-
tové tielka, čiapky, bundy, ponožky, košele, ru-
kavice palčiaky; lyžiarske odevy; vodovzdorné 
bundy a bundy odolné proti počasiu; futbalové  
a ragbyové košele. 
28 - Športové hry; športové lopty; ozdoby alebo 
darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; gym-
nastické kruhy; gymnastické bradlá; gymnastické 
kladiny; gymnastické potreby; gymnastické za-
riadenia; gymnastické kužele; gymnastické hraz-
dy; kladiny (gymnastické náradie); gymnastické 
odrazové mostíky; siete ako športové potreby; 
lavičky na gymnastické účely; lopty ako športové 
potreby; pieskoviská ako športové predmety; od-
razové mostíky (športové náradie); športové chrá-
niče ramien pre cyklistov; tvarované tašky na špor-
tové potreby; tvarované puzdrá na športové pot-
reby; chrániče na lakte (ako športové potreby); 
športové predmety nezaradené do iných tried. 
41 - Športové tábory; letné tábory (zábava a vzde-
lávanie); odborné prednášky v oblasti zdravej 
výživy, zdravého životného štýlu; odborné pred-
nášky v oblasti prevencie zdravotných problémov; 
služby v oblasti športovej zábavy; rezervácia vstu-
peniek na predstavenia a športové podujatia; or-
ganizovanie podujatí na kultúrne, zábavné a špor-
tové účely; služby v oblasti zdravej výživy, zdra-
vého životného štýlu; odborné prednášky o zdra-
vom životnom štýle. 
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43 - Prázdninové tábory (ubytovacie služby); pos-
kytovanie priestorov a zariadení na bývanie s asis-
tenciou (dočasné ubytovanie); ubytovne a pen-
zióny; dočasné, dovolenkové a turistické ubyto-
vanie. 
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; služ-
by chiropraktikov; kadernícke salóny; manikúra; 
masáže; psychologické služby; salóny krásy; služ-
by solárií; terapeutické služby; služby vizážistov. 

(540) Víkendy plné možností 
(731) Update Slovakia, s.r.o., Tržničné námestie 4810, 

945 01 Komárno, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5378-2014 
(220) 4.6.2014 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Bujóny a vývary všetkých druhov; gélové 

bujóny; polievky; instantné polievky; prísady do 
polievok (granulované zmesi a závarky na mäso-
vom základe); mäsové polotovary. 

(540) 

  
 

(731) VITANA, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5379-2014 
(220) 4.6.2014 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Bujóny a vývary všetkých druhov; gélové 

bujóny; polievky; instantné polievky; zmesi v práš-
ku a v paste na prípravu hotových jedál priprave-
ných predovšetkým na základe živočíšnych suro-
vín (mäsové a mliečne suroviny, vajcia) a ich zme-
sí; prísady do polievok (granulované zmesi a zá-
varky na mäsovom základe). 

(540) 

  
 

(731) VITANA, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5380-2014 
(220) 4.6.2014 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Bujóny a vývary všetkých druhov; gélové 

bujóny; polievky; instantné polievky; zmesi v práš-
ku a v paste na prípravu hotových jedál priprave- 
 

 

 ných predovšetkým na základe živočíšnych suro-
vín (mäsové a mliečne suroviny, vajcia) a ich zme-
sí; prísady do polievok (granulované zmesi a zá-
varky na mäsovom základe). 

(540) 

  
 

(731) VITANA, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5386-2014 
(220) 4.6.2014 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Korenie; koreniace zmesi; zmesi korenia a by-

lín; tekuté koreniace prípravky; chilli omáčky; só-
jové omáčky; marinády; zálievky na ochutenie; 
tekuté ochucovadlá; chuťové prísady; zlepšujúce 
a prídavné látky na kuchynské použitie (zahus-
ťovadlá, arómy). 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, zlatá, čierna 
(731) VITANA, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5399-2014 
(220) 6.6.2014 

 10 (511) 16, 35, 39, 42 
(511) 16 - Neperiodické tlačoviny z oblasti elektrotech-

niky a elektroniky. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti náku-
pu a predaja tovarov; reklamné služby; maloob-
chodné služby s elektrickými kuchynskými stroj-
mi a elektrickým kuchynským riadom; obchodné 
sprostredkovateľské služby v oblasti elektrotech-
nického priemyslu; obchodný manažment; obchod-
ná správa; obchodná administratíva. 
39 - Distribúcia tovarov na dobierku; skladovanie 
a doručovanie tovaru. 
42 - Poradenská činnosť v oblasti návrhov osvet-
ľovacích systémov. 

(540) 

  
 

(591) zelená 
(731) i-center, spol. s.r.o, Tuhovská 27, 831 06 Brati-

slava, SK; 
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(210) 5400-2014 
(220) 6.6.2014 

 10 (511) 34 
(511) 34 - Tabak; tabakové výrobky; cigary; fajčiarske 

potreby; odrezávače na cigarové špičky (kutery); 
skrinky na cigary; skrinky na cigary udržujúce vlh-
kosť (humidory); kazety na cigary; tabatierky na 
cigary; puzdrá na cigary; popolníky pre fajčiarov; 
zapaľovače pre fajčiarov; zápalky; držiaky na zá-
palky. 

(540) 

  

(591) zlatá, bordová, žltá 
(731) MY & MI s. r. o., Vajnorská 140, 831 04 Brati-

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

 
 

(210) 5411-2014 
(220) 16.6.2014 

 10 (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov a v elek-
tronickej podobe; informácie, dáta, databázy, ka-
talógy a programy zaznamenané v elektronickej 
podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); 
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 
zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); periodiká; kni-
hy; tlačoviny; komiksy; papiernický tovar a písa-
cie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky ok-
rem prístrojov; papierové propagačné materiály; 
letáky; prospekty; pohľadnice; obálky (papiernic-
ký tovar); obaly (papiernický tovar); obaly na do-
klady; perečníky; puzdrá na perá; samolepky 
(papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo for-
me hier (okrem prístrojov); kancelárske potreby 
okrem nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; lis-
tový papier; zošity; stolové prestieranie z papie-
ra; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové 
alebo plastové vrecká na balenie; školské potreby 
(papiernický tovar); papierové podložky na stôl; 
nálepky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; ročenky; perá; ceruzky; pastelky; písacie 
potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); sto-
jany na perá a ceruzky; držiaky na písacie potre-
by; puzdrá na písacie potreby; papierové podlož-
ky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); 
papierové vlajky; papierové zástavy; nože na pa-
pier (kancelárske potreby); otvárače na listy; pú-
tače z papiera alebo lepenky; papierové utierky; 
etikety s výnimkou textilných; papierové servít-
ky; albumy; brožúry; glóbusy; grafiky; obrazy. 
25 - Odevy; pokrývky hlavy. 
28 - Stieracie žreby na lotériové hry; spoločenské 
hry; stolové hry. 
35 - Reklamné služby; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách a v počítačovej ko-
munikačnej sieti; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; televízna a roz-
hlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo  
 

inzertných oznamov; rozširovanie reklamných ale-
bo inzertných materiálov; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; vydávanie a roz-
širovanie reklamných textov; vydávanie a rozši-
rovanie reklamných materiálov; obchodný ma-
nažment; odborné obchodné poradenstvo; pre-
zentácia výrobkov a služieb v komunikačných 
médiách pre maloobchod a veľkoobchod; organi-
zovanie reklamných hier na propagáciu predaja; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby 
výberu zamestnancov (umelcov do zábavných re-
lácií, spevákov, tanečníkov, modeliek, modelov  
a hostesiek); organizovanie reklamných a propa-
gačných kvízov, hier a súťaží; organizovanie re-
klamných a propagačných súťaží prostredníc-
tvom telefónu; produkcia reklamných a náboro-
vých zvukových a zvukovo-obrazových nahrá-
vok; vydávanie elektronických reklamných pub-
likácií; poradenské a informačné služby v oblasti 
služieb uvedených v tejto triede. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia, komunikačné služby pro-
stredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; te-
lekomunikačné služby; poskytovanie telekomu-
nikačného pripojenia do svetovej počítačovej sie-
te; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; prenos a šírenie správ, informácií, 
publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom 
komunikačných sietí a internetu; spravodajské 
kancelárie; poradenské a informačné služby v ob-
lasti služieb uvedených v tejto triede. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov; 
produkcia interaktívnych televíznych hier; inter-
aktívna zábava; hudobné skladateľské služby; or-
ganizovanie zábavných, kultúrnych, športových  
a vzdelávacích podujatí; vzdelávacie služby; or-
ganizovanie vedomostných, zábavných, hudob-
ných a športových súťaží; organizovanie kvízov, 
hier a súťaží (okrem reklamných a propagačných); 
organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu 
(okrem reklamných a propagačných); zábavné služ-
by; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plá-
novanie a organizovanie večierkov; moderovanie 
relácií, programov a podujatí; zábavné parky; 
služby poskytované prázdninovými tábormi (zá-
bava); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); výchovno-zábavné klubové služby; organi-
zovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení 
a konferencií; organizovanie živých seminárov, 
kongresov, školení, konferencií; organizovanie 
súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; ži-
vé predstavenia; produkcia filmov s výnimkou 
reklamných; divadelná tvorba; hudobná tvorba; 
služby filmových, divadelných a nahrávacích štú-
dií; dabingové služby; požičiavanie filmov; poži-
čiavanie filmových premietacích prístrojov a prí-
slušenstva; divadelné predstavenia; tvorba diva-
delných alebo iných predstavení; služby divadel-
ných, koncertných a varietných umelcov; rezer- 
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vácie vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové 
podujatia; produkcia zvukových a zvukovo-obra-
zových nahrávok (okrem reklamných a náboro-
vých); prenájom zvukových a zvukovo-obrazo-
vých nahrávok; vydavateľské služby (okrem vy-
dávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, 
časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných); 
vydávanie textov (okrem reklamných); on-line 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); vydávanie elektronických pub-
likácií (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby  
v kempingoch so športovým programom; telesné 
cvičenie; nočné kluby; on-line poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); informácie 
o výchove a vzdelávaní; informácie o možnos-
tiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zá-
bavy a rekreácie; zverejňovanie informácií, správ 
a noviniek z oblasti šoubiznisu; prekladateľské 
služby; prenájom dekorácií na predstavenia; pos-
kytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prená-
jom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekor-
dérov, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzde-
lávacích potrieb a prístrojov; prenájom športové-
ho výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; 
reportérske služby; poradenstvo v oblasti vý-
chovy a vzdelávania; organizovanie lotérií a stáv-
kových hier; hazardné hry; poradenské a infor-
mačné služby v oblasti služieb uvedených v tejto 
triede; všetky uvedené služby poskytované tiež 
on-line a prostredníctvom internetu a interaktív-
nych počítačových služieb. 

(540) 

  
 

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-
slavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 

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

(210) 5412-2014 
(220) 16.6.2014 

 10 (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov a v elek-
tronickej podobe; informácie, dáta, databázy, ka-
talógy a programy zaznamenané v elektronickej 
podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); 
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 
zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); periodiká; kni-
hy; tlačoviny; komiksy; papiernický tovar a písa-
cie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky ok-
rem prístrojov; papierové propagačné materiály; 
letáky; prospekty; pohľadnice; obálky (papier-
nický tovar); obaly (papiernický tovar); obaly na 
doklady; perečníky; puzdrá na perá; samolepky 
(papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo for-
me hier (okrem prístrojov); kancelárske potreby 
okrem nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; lis-
tový papier; zošity; stolové prestieranie z papie-
ra; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové 
alebo plastové vrecká na balenie; školské potreby  
 

(papiernický tovar); papierové podložky na stôl; 
nálepky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; ročenky; perá; ceruzky; pastelky; písacie 
potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); sto-
jany na perá a ceruzky; držiaky na písacie potre-
by; puzdrá na písacie potreby; papierové podlož-
ky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); 
papierové vlajky; papierové zástavy; nože na pa-
pier (kancelárske potreby); otvárače na listy; pú-
tače z papiera alebo lepenky; papierové utierky; 
etikety s výnimkou textilných; papierové servít-
ky; albumy; brožúry; glóbusy; grafiky; obrazy. 
25 - Odevy; pokrývky hlavy. 
28 - Stieracie žreby na lotériové hry; spoločenské 
hry; stolové hry. 
35 - Reklamné služby; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách a v počítačovej ko-
munikačnej sieti; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; televízna a roz-
hlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných materiálov; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; vydávanie a roz-
širovanie reklamných textov; vydávanie a rozši-
rovanie reklamných materiálov; obchodný manaž-
ment; odborné obchodné poradenstvo; prezentá-
cia výrobkov a služieb v komunikačných médiách 
pre maloobchod a veľkoobchod; organizovanie 
reklamných hier na propagáciu predaja; vyhľa-
dávanie sponzorov; komerčné informačné kance-
lárie; produkcia reklamných filmov; služby výbe-
ru zamestnancov (umelcov do zábavných relácií, 
spevákov, tanečníkov, modeliek, modelov a hos-
tesiek); organizovanie reklamných a propagačných 
kvízov, hier a súťaží; organizovanie reklamných 
a propagačných súťaží prostredníctvom telefónu; 
produkcia reklamných a náborových zvukových 
a zvukovo-obrazových nahrávok; vydávanie elek-
tronických reklamných publikácií; poradenské  
a informačné služby v oblasti služieb uvedených 
v tejto triede. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia, komunikačné služby pro-
stredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; te-
lekomunikačné služby; poskytovanie telekomu-
nikačného pripojenia do svetovej počítačovej sie-
te; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; prenos a šírenie správ, informácií, 
publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom 
komunikačných sietí a internetu; spravodajské 
kancelárie; poradenské a informačné služby v ob-
lasti služieb uvedených v tejto triede. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov; 
produkcia interaktívnych televíznych hier; inter-
aktívna zábava; hudobné skladateľské služby; or-
ganizovanie zábavných, kultúrnych, športových  
a vzdelávacích podujatí; vzdelávacie služby; or-
ganizovanie vedomostných, zábavných, hudob-
ných a športových súťaží; organizovanie kvízov, 
hier a súťaží (okrem reklamných a propagačných);  
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organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu 
(okrem reklamných a propagačných); zábavné služ-
by; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plá-
novanie a organizovanie večierkov; moderovanie 
relácií, programov a podujatí; zábavné parky; 
služby poskytované prázdninovými tábormi (zá-
bava); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); výchovno-zábavné klubové služby; organi-
zovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení 
a konferencií; organizovanie živých seminárov, 
kongresov, školení, konferencií; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé 
predstavenia; produkcia filmov s výnimkou re-
klamných; divadelná tvorba; hudobná tvorba; 
služby filmových, divadelných a nahrávacích štú-
dií; dabingové služby; požičiavanie filmov; poži-
čiavanie filmových premietacích prístrojov a prí-
slušenstva; divadelné predstavenia; tvorba diva-
delných alebo iných predstavení; služby divadel-
ných, koncertných a varietných umelcov; rezer-
vácie vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové 
podujatia; produkcia zvukových a zvukovo-obra-
zových nahrávok (okrem reklamných a náboro-
vých); prenájom zvukových a zvukovo-obrazo-
vých nahrávok; vydavateľské služby (okrem vy-
dávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, 
časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných); 
vydávanie textov (okrem reklamných); on-line 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); vydávanie elektronických pub-
likácií (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby  
v kempingoch so športovým programom; telesné 
cvičenie; nočné kluby; on-line poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); informácie 
o výchove a vzdelávaní; informácie o možnos-
tiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zá-
bavy a rekreácie; zverejňovanie informácií, správ 
a noviniek z oblasti šoubiznisu; prekladateľské 
služby; prenájom dekorácií na predstavenia; pos-
kytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prená-
jom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekor-
dérov, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzde-
lávacích potrieb a prístrojov; prenájom športové-
ho výstroja s výnimkou dopravných prostried-
kov; reportérske služby; poradenstvo v oblasti 
výchovy a vzdelávania; organizovanie lotérií  
a stávkových hier; hazardné hry; poradenské  
a informačné služby v oblasti služieb uvedených 
v tejto triede; všetky uvedené služby poskytova-
né tiež on-line a prostredníctvom internetu a in-
teraktívnych počítačových služieb. 

(540) 

  
 

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-
slavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 

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

(210) 5413-2014 
(220) 16.6.2014 

 10 (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov a v elek-
tronickej podobe; informácie, dáta, databázy, ka-
talógy a programy zaznamenané v elektronickej 
podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); 
prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvu-
ku alebo obrazu. 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); periodiká; kni-
hy; tlačoviny; komiksy; papiernický tovar a písa-
cie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky ok-
rem prístrojov; papierové propagačné materiály; 
letáky; prospekty; pohľadnice; obálky (papier-
nický tovar); obaly (papiernický tovar); obaly na 
doklady; perečníky; puzdrá na perá; samolepky 
(papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo for-
me hier (okrem prístrojov); kancelárske potreby 
okrem nábytku; kalendáre; príručky; plagáty; lis-
tový papier; zošity; stolové prestieranie z papie-
ra; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové 
alebo plastové vrecká na balenie; školské potreby 
(papiernický tovar); papierové podložky na stôl; 
nálepky na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; ročenky; perá; ceruzky; pastelky; písa-
cie potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); 
stojany na perá a ceruzky; držiaky na písacie po-
treby; puzdrá na písacie potreby; papierové pod-
ložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); 
papierové vlajky; papierové zástavy; nože na pa-
pier (kancelárske potreby); otvárače na listy; pú-
tače z papiera alebo lepenky; papierové utierky; 
etikety s výnimkou textilných; papierové servít-
ky; albumy; brožúry; glóbusy; grafiky; obrazy. 
25 - Odevy; pokrývky hlavy. 
28 - Stieracie žreby na lotériové hry; spoločenské 
hry; stolové hry. 
35 - Reklamné služby; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách a v počítačovej ko-
munikačnej sieti; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; televízna a roz-
hlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných ale-
bo inzertných materiálov; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; vydávanie a roz-
širovanie reklamných textov; vydávanie a rozši-
rovanie reklamných materiálov; obchodný ma-
nažment; odborné obchodné poradenstvo; pre-
zentácia výrobkov a služieb v komunikačných 
médiách pre maloobchod a veľkoobchod; organi-
zovanie reklamných hier na propagáciu predaja; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby 
výberu zamestnancov (umelcov do zábavných re-
lácií, spevákov, tanečníkov, modeliek, modelov  
a hostesiek); organizovanie reklamných a propa-
gačných kvízov, hier a súťaží; organizovanie re-
klamných a propagačných súťaží prostredníc-
tvom telefónu; produkcia reklamných a náboro-
vých zvukových a zvukovo-obrazových nahrá-
vok; vydávanie elektronických reklamných pub-
likácií; poradenské a informačné služby v oblasti 
služieb uvedených v tejto triede. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie progra-
mov; interaktívne televízne a rozhlasové vysiela-
nie; interaktívne vysielacie a komunikačné služ- 
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by; telefonická komunikácia, komunikačné služ-
by prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, 
televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; 
telekomunikačné služby; poskytovanie teleko-
munikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov 
na telenákupy; poskytovanie priestoru na disku-
siu na internete; prenos a šírenie správ, informá-
cií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníc-
tvom komunikačných sietí a internetu; spravo-
dajské kancelárie; poradenské a informačné služ-
by v oblasti služieb uvedených v tejto triede. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov; 
produkcia interaktívnych televíznych hier; inter-
aktívna zábava; hudobné skladateľské služby; or-
ganizovanie zábavných, kultúrnych, športových  
a vzdelávacích podujatí; vzdelávacie služby; or-
ganizovanie vedomostných, zábavných, hudob-
ných a športových súťaží; organizovanie kvízov, 
hier a súťaží (okrem reklamných a propagač-
ných); organizovanie súťaží prostredníctvom te-
lefónu (okrem reklamných a propagačných); zá-
bavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, 
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; mo-
derovanie relácií, programov a podujatí; zábavné 
parky; služby poskytované prázdninovými tábor-
mi (zábava); fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; or-
ganizovanie a vedenie seminárov, kongresov, ško-
lení a konferencií; organizovanie živých seminá-
rov, kongresov, školení, konferencií; organizova-
nie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; 
živé predstavenia; produkcia filmov s výnimkou 
reklamných; divadelná tvorba; hudobná tvorba; 
služby filmových, divadelných a nahrávacích 
štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; 
požičiavanie filmových premietacích prístrojov  
a príslušenstva; divadelné predstavenia; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; služby di-
vadelných, koncertných a varietných umelcov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné, kultúrne a špor-
tové podujatia; produkcia zvukových a zvukovo-
-obrazových nahrávok (okrem reklamných a ná-
borových); prenájom zvukových a zvukovo-obra-
zových nahrávok; vydavateľské služby (okrem 
vydávania reklamných materiálov); vydávanie 
kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem rekla-
mných); vydávanie textov (okrem reklamných); 
on-line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); vydávanie elektro-
nických publikácií (okrem reklamných); elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; služby v kempingoch so športovým progra-
mom; telesné cvičenie; nočné kluby; on-line pos-
kytovanie počítačových hier (z počítačových sie-
tí); informácie o výchove a vzdelávaní; informá-
cie o možnostiach rozptýlenia; informácie o mož-
nostiach zábavy a rekreácie; zverejňovanie infor-
mácií, správ a noviniek z oblasti šoubiznisu; pre-
kladateľské služby; prenájom dekorácií na pred-
stavenia; poskytovanie služieb na oddych a rek- 
 
 
 

reáciu; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, 
videorekordérov, televíznych prijímačov, kultúr-
nych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prená-
jom športového výstroja s výnimkou dopravných 
prostriedkov; reportérske služby; poradenstvo  
v oblasti výchovy a vzdelávania; organizovanie 
lotérií a stávkových hier; hazardné hry; poraden-
ské a informačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v tejto triede; všetky uvedené služby posky-
tované tiež on-line a prostredníctvom internetu  
a interaktívnych počítačových služieb. 

(540) 

  
 

(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-
slavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 

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

(210) 5441-2014 
(220) 24.6.2014 

 10 (511) 29, 31, 35 
(511) 29 - Konzervované, chladené, mrazené, sušené, 

spracované a/alebo varené ovocie a zelenina; ho-
tové šaláty a hotové jedlá pozostávajúce z uve-
dených tovarov. 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, šaláty; hotové 
jedlá pozostávajúce z uvedených tovarov. 
35 - Maloobchodné služby týkajúce sa uvede-
ných tovarov v triedach 29 a 31. 

(540) 

  
 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 
Neckarsulm, DE; 

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

 
 

(210) 5447-2014 
(220) 26.6.2014 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 

33 - Víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoz-
namu; obchodné sprostredkovateľské služby; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; predvádzanie tovaru. 

(540) DEVINER 
(731) Slobodné vinárstvo, s.r.o., Hlavná 56, 925 54 

Zemianske Sady, SK; 
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(210) 5448-2014 
(220) 26.6.2014 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 

33 - Víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoz-
namu; obchodné sprostredkovateľské služby; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; predvádzanie tovaru. 

(540) CUTIS 
(731) Slobodné vinárstvo, s.r.o., Hlavná 56, 925 54 Ze-

mianske Sady, SK; 
 
 

(210) 5481-2014 
(220) 3.7.2014 

 10 (511) 30, 35, 41 
(511) 30 - Pekárske výrobky; trvanlivé, polotrvanlivé  

a jemné pečivo sladké aj slané; cukrárske výrob-
ky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokolá-
dové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napo-
litánky; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokolá-
dové; sušienky; vafle; tyčinky; piškóty; kakaové, 
čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; 
kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; ká-
vové kakaové a čokoládové nápoje. 
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná, informačno-obchodná a inzertná činnosť; dis-
tribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v ob-
lasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie 
a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na pod-
poru predaja výrobkov trvanlivého pečiva. 
41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zá-
bavných podujatí; organizovanie športových, kul-
túrnych, zábavných vedomostných súťaží pre ve-
rejnosť. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, biela, hnedá 
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, 

Karlín, CZ; 
(740) Fritz Martin, JUDr., advokát, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5482-2014 
(220) 3.7.2014 

 10 (511) 30, 35, 41 
(511) 30 - Pekárske výrobky; trvanlivé, polotrvanlivé  

a jemné pečivo sladké aj slané; cukrárske výrob-
ky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokolá-
dové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napo-
litánky; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokolá- 
 

 dové; sušienky; vafle; tyčinky; piškóty; kakaové, 
čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; 
kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; ká-
vové kakaové a čokoládové nápoje. 
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná, informačno-obchodná a inzertná činnosť; dis-
tribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v ob-
lasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie 
a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na pod-
poru predaja výrobkov trvanlivého pečiva. 
41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zá-
bavných podujatí; organizovanie športových, kul-
túrnych, zábavných vedomostných súťaží pre ve-
rejnosť. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, biela, hnedá, zelená, bledomodrá 
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, 

Karlín, CZ; 
(740) Fritz Martin, JUDr., advokát, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5491-2014 
(220) 8.7.2014 

 10 (511) 3 
(511) 3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpe-

ľa, peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a vo-
ňavkárske výrobky; kozmetika; éterické oleje; 
soli, oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie 
na lekárske použitie. 

(540) DELICIOUSLY PAMPERING 
(731) UNILEVER, N. V., Weena 455, 3013 AL Rot-

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

 
 

(210) 5492-2014 
(220) 8.7.2014 

 10 (511) 30, 35, 41 
(511) 30 - Pekárske výrobky; trvanlivé, polotrvanlivé  

a jemné pečivo sladké aj slané; cukrárske výrob-
ky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokolá-
dové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napo-
litánky; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokolá-
dové; sušienky; vafle; tyčinky; piškóty; kakaové, 
čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; 
kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; ká-
vové kakaové a čokoládové nápoje. 
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná, informačno-obchodná a inzertná činnosť; dis-
tribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v ob-
lasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie 
a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na pod-
poru predaja výrobkov trvanlivého pečiva. 
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41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zá-
bavných podujatí; organizovanie športových, kul-
túrnych, zábavných vedomostných súťaží pre ve-
rejnosť. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, biela, hnedá, červená 
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha, 

Karlín, CZ; 
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5493-2014 
(220) 8.7.2014 

 10 (511) 30, 35, 41 
(511) 30 - Pekárske výrobky; trvanlivé, polotrvanlivé  

a jemné pečivo sladké aj slané; cukrárske výrob-
ky; výrobky z obilnín; cereálne výrobky; čokolá-
dové a nečokoládové cukrovinky; oblátky; napo-
litánky; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokolá-
dové; sušienky; vafle; tyčinky; piškóty; kakaové, 
čokoládové, kávové a ovocné náplne a krémy; 
kakaové, čokoládové a nečokoládové polevy; ká-
vové kakaové a čokoládové nápoje. 
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná, informačno-obchodná a inzertná činnosť; dis-
tribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v ob-
lasti výrobkov trvanlivého pečiva; organizovanie 
a usporadúvanie spotrebiteľských súťaží na pod-
poru predaja výrobkov trvanlivého pečiva. 
41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zá-
bavných podujatí; organizovanie športových, kul-
túrnych, zábavných vedomostných súťaží pre ve-
rejnosť. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, biela, hnedá, červená 
(731) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha, Karlín, CZ; 
(740) Fritz Martin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 5497-2014 
(220) 9.7.2014 

 10 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 

vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; 
prenájom reklamných plôch; fakturácie; reklam-
ná, inzertná a propagačná činnosť; marketingové  
štúdie; obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; po-
radenstvo pri vedení podnikov; personálne pora-
denstvo; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve. 
36 - Finančné poradenstvo; finančné služby; fi-
nančný lízing; garancie, záruky, kaucie; investo-
vanie kapitálu; inkasovanie nájomného; prená-
jom kancelárskych priestorov; prenájom nehnu-
teľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľnos-
tí; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnos-
ťami; vyberanie nájomného. 
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; staveb-
níctvo (stavebná činnosť). 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(731) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 5498-2014 
(220) 9.7.2014 

 10 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 

vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; 
prenájom reklamných plôch; reklamná, inzertná  
a propagačná činnosť; marketingové štúdie; ob-
chodný manažment a podnikové poradenstvo; po-
radenstvo v obchodnej činnosti; poradenstvo pri 
vedení podnikov; personálne poradenstvo; riade-
nie obchodnej činnosti v stavebníctve. 
36 - Finančné poradenstvo; finančné služby; finan-
čný lízing; garancie, záruky, kaucie; investovanie 
kapitálu; inkasovanie nájomného; prenájom kan-
celárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; 
realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostred-
kovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; vybera-
nie nájomného. 
37 - Stavebný dozor; stavebné informácie; staveb-
níctvo (stavebná činnosť). 

(540) 

  

(591) čierna, modrá, biela 
(731) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
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(210) 5499-2014 
(220) 9.7.2014 

 10 (511) 3 
(511) 3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpe-

ľa, peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a vo-
ňavkárske výrobky; kozmetika; éterické oleje; so-
li, oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie na 
lekárske použitie. 

(540) FEEL HEROIC 
(731) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

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

 
 

(210) 5500-2014 
(220) 9.7.2014 

 10 (511) 3 
(511) 3 - Mydlá, tekuté mydlá, gély do sprchy a kúpeľa, 

peny do sprchy a kúpeľa; parfumérske a voňav-
kárske výrobky; kozmetika; éterické oleje; soli, 
oleje a iné prípravky do sprchy a kúpeľa nie na 
lekárske použitie. 

(540) RADOX FEEL ENCHANTED 
(731) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(740) Fajnor IP 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) 
 
1002-2011 237557 
  857-2013 237640 
  880-2013 237641 
  940-2013 237558 
1148-2013 237559 
1149-2013 237560 
1150-2013 237561 
1151-2013 237562 
1152-2013 237563 
1219-2013 237564 
1316-2013 237642 
1393-2013 237565 
1454-2013 237643 
1489-2013 237566 
1548-2013 237567 
1576-2013 237568 
1577-2013 237569 
1609-2013 237570 
1700-2013 237571 
1704-2013 237572 
1731-2013 237573 
1767-2013 237729 
1805-2013 237574 
1806-2013 237575 
1847-2013 237576 
1848-2013 237577 
1877-2013 237578 
1906-2013 237579 
1944-2013 237580 
1957-2013 237581 
1960-2013 237582 
1968-2013 237583 
1980-2013 237644 
2026-2013 237584 
2027-2013 237585 
2031-2013 237645 
2041-2013 237737 
2046-2013 237586 
2065-2013 237587 
2066-2013 237588 
2096-2013 237646 
2105-2013 237589 
2107-2013 237590 
2121-2013 237591 
2122-2013 237592 
2124-2013 237593 
2138-2013 237594 
2171-2013 237595 
2172-2013 237596 
2173-2013 237597 
2182-2013 237598 
2186-2013 237599 
2188-2013 237600 
2193-2013 237647 
2197-2013 237601 
2233-2013 237602 

2234-2013 237603 
2235-2013 237604 
2236-2013 237605 
2250-2013 237606 
2256-2013 237648 
2257-2013 237649 
2258-2013 237650 
2262-2013 237607 
2275-2013 237608 
2289-2013 237609 
2296-2013 237610 
2317-2013 237611 
2321-2013 237612 
2323-2013 237613 
2324-2013 237651 
2328-2013 237652 
2329-2013 237653 
2331-2013 237654 
2332-2013 237655 
2333-2013 237656 
2334-2013 237657 
2335-2013 237614 
2336-2013 237615 
2337-2013 237730 
2344-2013 237616 
2356-2013 237617 
2358-2013 237618 
2395-2013 237658 
2409-2013 237659 
2410-2013 237660 
2415-2013 237661 
2421-2013 237619 
2423-2013 237662 
2424-2013 237663 
2425-2013 237664 
2430-2013 237665 
2431-2013 237666 
2432-2013 237620 
2433-2013 237667 
2434-2013 237668 
2435-2013 237669 
2436-2013 237670 
2437-2013 237671 
2438-2013 237672 
2439-2013 237673 
2440-2013 237674 
2453-2013 237731 
2454-2013 237732 
2468-2013 237675 
2475-2013 237676 
2476-2013 237677 
2477-2013 237678 
2485-2013 237679 
2486-2013 237680 
5366-2013 237681 
5449-2013 237682 

5450-2013 237683 
5458-2013 237684 
5488-2013 237738 
5513-2013 237685 
5524-2013 237621 
5525-2013 237622 
5526-2013 237623 
5529-2013 237686 
5530-2013 237687 
5540-2013 237688 
5558-2013 237689 
5570-2013 237690 
5571-2013 237691 
5579-2013 237692 
5589-2013 237624 
5590-2013 237625 
5595-2013 237693 
5605-2013 237694 
5617-2013 237695 
5632-2013 237696 
5645-2013 237697 
5659-2013 237698 
5660-2013 237626 
5662-2013 237699 
5663-2013 237700 
5665-2013 237701 
5669-2013 237702 
5670-2013 237703 
5672-2013 237704 
      3-2014 237627 
      4-2014 237705 
    14-2014 237628 
    18-2014 237629 
    20-2014 237630 
    21-2014 237706 
    25-2014 237707 
    28-2014 237708 
    30-2014 237709 
    52-2014 237710 
    55-2014 237711 
    56-2014 237712 
    57-2014 237713 
    58-2014 237714 
    59-2014 237715 
    60-2014 237716 
    73-2014 237717 
    82-2014 237718 
    83-2014 237719 
    84-2014 237720 
    85-2014 237721 
  100-2014 237631 
  101-2014 237722 
  111-2014 237723 
  135-2014 237724 
  138-2014 237632 
  158-2014 237725 

  162-2014 237726 
  164-2014 237727 
  165-2014 237633 
  166-2014 237634 
  196-2014 237635 
  197-2014 237636 
  259-2014 237637 
5028-2014 237728 
5090-2014 237638 
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(111) 237557 
(151) 8.7.2014 
(180) 10.6.2021 
(210) 1002-2011 
(220) 10.6.2011 
(442) 2.4.2014 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(111) 237558 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.5.2023 
(210) 940-2013 
(220) 28.5.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

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

 
 

(111) 237559 
(151) 8.7.2014 
(180) 8.7.2023 
(210) 1148-2013 
(220) 8.7.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129, 

010 01 Žilina, SK; 
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK; 

 
 

(111) 237560 
(151) 8.7.2014 
(180) 8.7.2023 
(210) 1149-2013 
(220) 8.7.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129, 

010 01 Žilina, SK; 
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK; 

 
 

(111) 237561 
(151) 8.7.2014 
(180) 8.7.2023 
(210) 1150-2013 
(220) 8.7.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129, 

010 01 Žilina, SK; 
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK; 

 
 

(111) 237562 
(151) 8.7.2014 
(180) 8.7.2023 
(210) 1151-2013 
(220) 8.7.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129, 

010 01 Žilina, SK; 
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK; 

 
 
 

(111) 237563 
(151) 8.7.2014 
(180) 8.7.2023 
(210) 1152-2013 
(220) 8.7.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) RIGHT POWER, a.s., M. R. Štefánika 3570/129, 

010 01 Žilina, SK; 
(740) Krnáč Michal, JUDr., Žilina, SK; 

 
 

(111) 237564 
(151) 8.7.2014 
(180) 15.7.2023 
(210) 1219-2013 
(220) 15.7.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Pelikán Daniel, Na Vyhlídce 795, 533 04 Seze-

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

 
 

(111) 237565 
(151) 8.7.2014 
(180) 2.8.2023 
(210) 1393-2013 
(220) 2.8.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Brati-

slava, SK; 
(740) Švec Milan, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237566 
(151) 8.7.2014 
(180) 15.8.2023 
(210) 1489-2013 
(220) 15.8.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) OLIVA group s.r.o., Beskydská 9, 811 05 Brati-

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

 
 

(111) 237567 
(151) 8.7.2014 
(180) 27.8.2023 
(210) 1548-2013 
(220) 27.8.2013 
(310) O-502215 
(320) 27.2.2013 
(330) CZ 
(442) 2.4.2014 
(732) TOPSTONE s.r.o., Halenkov 636, 756 03 Halen-

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

 
 

(111) 237568 
(151) 8.7.2014 
(180) 2.9.2023 
(210) 1576-2013 
(220) 2.9.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Maternia s.r.o., Vídeňská 12, 378 33 Nová Bys-

třice, CZ; 
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(111) 237569 
(151) 8.7.2014 
(180) 2.9.2023 
(210) 1577-2013 
(220) 2.9.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Maternia s.r.o., Vídeňská 12, 378 33 Nová Bys-

třice, CZ; 
 
 

(111) 237570 
(151) 8.7.2014 
(180) 5.9.2023 
(210) 1609-2013 
(220) 5.9.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Píšová Veronika, Zbehy 341, 951 42 Nitra, SK; 

 
 

(111) 237571 
(151) 8.7.2014 
(180) 17.9.2023 
(210) 1700-2013 
(220) 17.9.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 237572 
(151) 8.7.2014 
(180) 18.9.2023 
(210) 1704-2013 
(220) 18.9.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Jakubec Martin, PhDr., Skalická cesta 7, 831 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237573 
(151) 8.7.2014 
(180) 20.9.2023 
(210) 1731-2013 
(220) 20.9.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Přikryl Tomáš, Halenkov 714, 756 03 Halenkov, 

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

 
 

(111) 237574 
(151) 8.7.2014 
(180) 30.9.2023 
(210) 1805-2013 
(220) 30.9.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) EZ - ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o., Ľu-

bochnianska 10, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 237575 
(151) 8.7.2014 
(180) 30.9.2023 
(210) 1806-2013 
 

(220) 30.9.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Kristína Bobotová - KIKASPOL, Bitarová 8, 010 04 

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

 
 

(111) 237576 
(151) 8.7.2014 
(180) 4.10.2023 
(210) 1847-2013 
(220) 4.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 

619 00 Brno, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 237577 
(151) 8.7.2014 
(180) 4.10.2023 
(210) 1848-2013 
(220) 4.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, 

619 00 Brno, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 237578 
(151) 8.7.2014 
(180) 9.10.2023 
(210) 1877-2013 
(220) 9.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) TOO MUCH CRAZY s.r.o., Atletická 45, 040 01 

Košice, SK; 
 
 

(111) 237579 
(151) 8.7.2014 
(180) 15.10.2023 
(210) 1906-2013 
(220) 15.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) AGRO CS Slovakia, a. s., Námestie republiky 5, 

984 01 Lučenec, SK; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237580 
(151) 8.7.2014 
(180) 18.10.2023 
(210) 1944-2013 
(220) 18.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) IMMOFINANZ AG, Wienerbergstrasse 11, 1100 

Viedeň, AT; 
 
 

(111) 237581 
(151) 8.7.2014 
(180) 21.10.2023 
(210) 1957-2013 
(220) 21.10.2013 
(442) 2.4.2014 
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(732) Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mes-
to, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237582 
(151) 8.7.2014 
(180) 21.10.2023 
(210) 1960-2013 
(220) 21.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mes-

to, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237583 
(151) 8.7.2014 
(180) 22.10.2023 
(210) 1968-2013 
(220) 22.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Drogéria u Kovára s.r.o., Kuklovská 2, 841 04 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237584 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.10.2023 
(210) 2026-2013 
(220) 28.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) KINETIC s.r.o., SNP 9/6, 796 07 Držovice, CZ; 

 
 

(111) 237585 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.10.2023 
(210) 2027-2013 
(220) 28.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) KINETIC s.r.o., SNP 9/6, 796 07 Držovice, CZ; 

 
 

(111) 237586 
(151) 8.7.2014 
(180) 31.10.2023 
(210) 2046-2013 
(220) 31.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Kolářová Eliška, Šalgovská ulica 1041/76, 951 15 

Mojmírovce, SK; 
(740) Longauer Ján, Mgr., Trnava, SK; 

 
 

(111) 237587 
(151) 8.7.2014 
(180) 31.10.2023 
(210) 2065-2013 
(220) 31.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) TPD, spol. s r. o., Farského 26, 851 01 Bratisla-

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

 
 
 
 
 
 

(111) 237588 
(151) 8.7.2014 
(180) 4.11.2023 
(210) 2066-2013 
(220) 4.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) T-BRANDTIME s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 

Praha - Žižkov, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237589 
(151) 8.7.2014 
(180) 8.11.2023 
(210) 2105-2013 
(220) 8.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, 

SK; 
 
 

(111) 237590 
(151) 8.7.2014 
(180) 8.11.2023 
(210) 2107-2013 
(220) 8.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s., 

Za dráhou 21, 902 01 Pezinok, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237591 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.11.2023 
(210) 2121-2013 
(220) 11.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) JPlus SK, s.r.o., Bratislavská 446/75, 010 01 Ži-

lina, SK; 
 
 

(111) 237592 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.11.2023 
(210) 2122-2013 
(220) 11.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) JPlus SK, s.r.o., Bratislavská 446/75, 010 01 Ži-

lina, SK; 
 
 

(111) 237593 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.11.2023 
(210) 2124-2013 
(220) 11.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Ondrušek Henrich, Štefánikova 96, 949 01 Nitra, 

SK; 
 
 

(111) 237594 
(151) 8.7.2014 
(180) 13.11.2023 
(210) 2138-2013 
(220) 13.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) HoplaLand s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 Bratisla-

va, SK; 
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(111) 237595 
(151) 8.7.2014 
(180) 19.11.2023 
(210) 2171-2013 
(220) 19.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21 

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

 
 

(111) 237596 
(151) 8.7.2014 
(180) 19.11.2023 
(210) 2172-2013 
(220) 19.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21 

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

 
 

(111) 237597 
(151) 8.7.2014 
(180) 19.11.2023 
(210) 2173-2013 
(220) 19.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BÚŠLAK OIL, s.r.o., Dunajský Klátov 186, 930 21 

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

 
 

(111) 237598 
(151) 8.7.2014 
(180) 21.11.2023 
(210) 2182-2013 
(220) 21.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATI-

SLAVA, s.r.o., Palisády 733/42, 811 06 Bratisla-
va, SK; 

 
 

(111) 237599 
(151) 8.7.2014 
(180) 22.11.2023 
(210) 2186-2013 
(220) 22.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Jánošíková Martina, Nálepkova 33, 900 27 Ber-

nolákovo, SK; 
 
 

(111) 237600 
(151) 8.7.2014 
(180) 20.11.2023 
(210) 2188-2013 
(220) 20.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) 3U s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, 

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

 
 
 
 
 

(111) 237601 
(151) 8.7.2014 
(180) 25.11.2023 
(210) 2197-2013 
(220) 25.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Podhorec Rastislav, Ing., Matejková 13, 841 05 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237602 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.11.2023 
(210) 2233-2013 
(220) 28.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) CHOCOLAND s. r. o., Kopčianska 63, 851 01 

Bratislava, SK; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237603 
(151) 8.7.2014 
(180) 29.11.2023 
(210) 2234-2013 
(220) 29.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Maschi-

nen GmbH, Leipziger Strasse 82, 03238 Finster-
walde, DE; 

(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237604 
(151) 8.7.2014 
(180) 29.11.2023 
(210) 2235-2013 
(220) 29.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Maschi-

nen GmbH, Leipziger Strasse 82, 03238 Finster-
walde, DE; 

(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237605 
(151) 8.7.2014 
(180) 29.11.2023 
(210) 2236-2013 
(220) 29.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Maschi-

nen GmbH, Leipziger Strasse 82, 03238 Finster-
walde, DE; 

(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237606 
(151) 8.7.2014 
(180) 2.12.2023 
(210) 2250-2013 
(220) 2.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Milkpol, s.r.o., Reinerova 1657/23, 163 00 Praha, 

CZ; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 237607 
(151) 8.7.2014 
(180) 30.6.2019 
(210) 2262-2013 
(220) 30.6.2009 
(442) 2.4.2014 
(646) 008394686, 30.06.2009 
(732) MORENO GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 

Ottostr. 20/22, D-53332 Bornheim-Sechtem, DE; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237608 
(151) 8.7.2014 
(180) 6.12.2023 
(210) 2275-2013 
(220) 6.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Tur- 

com 338, 038 41 Košťany nad Turcom, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 237609 
(151) 8.7.2014 
(180) 6.12.2023 
(210) 2289-2013 
(220) 6.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) EuroISO, s.r.o., Nová 134/44, 017 01 Považská 

Bystrica, SK; 
 
 

(111) 237610 
(151) 8.7.2014 
(180) 5.12.2023 
(210) 2296-2013 
(220) 5.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) eSite, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237611 
(151) 8.7.2014 
(180) 15.4.2023 
(210) 2317-2013 
(220) 15.4.2013 
(442) 2.4.2014 
(641) 011740016, 15.04.2013 
(732) JOHN HORNBY SKEWES & CO LTD, Salem 

House Parkinson Approach, Garforth, Leeds 
LS25 2HR, GB; 

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

 
 

(111) 237612 
(151) 8.7.2014 
(180) 10.12.2023 
(210) 2321-2013 
(220) 10.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) REMPOMETAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 

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

 
 
 

(111) 237613 
(151) 8.7.2014 
(180) 10.12.2023 
(210) 2323-2013 
(220) 10.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) REMPOMETAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 

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

 
 

(111) 237614 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.12.2023 
(210) 2335-2013 
(220) 11.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) LOTTERIE s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 237615 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.12.2023 
(210) 2336-2013 
(220) 11.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) LOTTERIE s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 237616 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.12.2023 
(210) 2344-2013 
(220) 11.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) TRAVERT s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 237617 
(151) 8.7.2014 
(180) 16.12.2023 
(210) 2356-2013 
(220) 16.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) 3D model s.r.o., Starohorská 16, 974 11 Banská 

Bystrica, SK; 
 
 

(111) 237618 
(151) 8.7.2014 
(180) 16.12.2023 
(210) 2358-2013 
(220) 16.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) STYROBRICK, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237619 
(151) 8.7.2014 
(180) 20.12.2023 
(210) 2421-2013 
(220) 20.12.2013 
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(442) 2.4.2014 
(732) Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Lipová 72, 251 70 

Modletice, CZ; 
(740) Hrádek Jiří, JUDr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 237620 
(151) 8.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2432-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, 

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

Trnava, SK; 
 
 

(111) 237621 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.8.2023 
(210) 5524-2013 
(220) 28.8.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) electronic-star a.s., Grösslingová 6-8, 811 09 Bra-

tislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237622 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.8.2023 
(210) 5525-2013 
(220) 28.8.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) electronic-star a.s., Grösslingová 6-8, 811 09 Bra-

tislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237623 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.8.2023 
(210) 5526-2013 
(220) 28.8.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) VNET a.s., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237624 
(151) 8.7.2014 
(180) 6.11.2023 
(210) 5589-2013 
(220) 6.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(111) 237625 
(151) 8.7.2014 
(180) 6.11.2023 
(210) 5590-2013 
(220) 6.11.2013 
 

(442) 2.4.2014 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(111) 237626 
(151) 8.7.2014 
(180) 6.12.2023 
(210) 5660-2013 
(220) 6.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Bushnell, Inc., 9200 Cody, Overland Park, KS 

66214, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 237627 
(151) 8.7.2014 
(180) 7.1.2024 
(210) 3-2014 
(220) 7.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) VV REGNUM s.r.o., Čigérska 1833/24, 929 01 

Dunajská Streda, SK; 
 
 

(111) 237628 
(151) 8.7.2014 
(180) 8.1.2024 
(210) 14-2014 
(220) 8.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) EEI s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237629 
(151) 8.7.2014 
(180) 9.1.2024 
(210) 18-2014 
(220) 9.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) MEDIAIMPRESS, s.r.o., Šafárikova 431, 924 01 

Galanta, SK; 
 
 

(111) 237630 
(151) 8.7.2014 
(180) 9.1.2024 
(210) 20-2014 
(220) 9.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Abbott Products Operations AG, Hegenheimer-

mattweg 127, 4123 Allschwil, CH; 
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237631 
(151) 8.7.2014 
(180) 22.1.2024 
(210) 100-2014 
(220) 22.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 

018 41 Dubnica nad Váhom, SK; 
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(111) 237632 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.1.2024 
(210) 138-2014 
(220) 28.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Dokupil Jozef - Jozid, Hliny 1418/13, 017 01 

Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 237633 
(151) 8.7.2014 
(180) 31.1.2024 
(210) 165-2014 
(220) 31.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Gálik Martin, Hlavná 95, 956 07 Veľké Ripňany 

- Behynce, SK; 
 
 

(111) 237634 
(151) 8.7.2014 
(180) 31.1.2024 
(210) 166-2014 
(220) 31.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Poisťovna Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna In-

surance Group, Tomášikova 48, 832 68 Bratisla-
va, SK; 

 
 

(111) 237635 
(151) 8.7.2014 
(180) 6.2.2024 
(210) 196-2014 
(220) 6.2.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) herMMMes, s.r.o., Vysokoškolákov 41, 010 08 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 237636 
(151) 8.7.2014 
(180) 6.2.2024 
(210) 197-2014 
(220) 6.2.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Triadic Lab s.r.o., Borová 3176/2, 010 07 Žilina, 

SK; 
(740) Steiniger Ondrej, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237637 
(151) 8.7.2014 
(180) 14.2.2024 
(210) 259-2014 
(220) 14.2.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Lugaprofit s.r.o., Dovalovo 382, 033 01 Liptov-

ský Hrádok, SK; 
 
 

(111) 237638 
(151) 8.7.2014 
(180) 31.1.2024 
(210) 5090-2014 
(220) 31.1.2014 
 

(442) 2.4.2014 
(732) VINS s.r.o., Školská 53, 902 01 Vinosady, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237640 
(151) 8.7.2014 
(180) 16.5.2023 
(210) 857-2013 
(220) 16.5.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) La Bottine 4, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 

Bratislava, SK; 
(740) Mišík Viktor, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237641 
(151) 8.7.2014 
(180) 22.5.2023 
(210) 880-2013 
(220) 22.5.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 

Trenčín, SK; 
 
 

(111) 237642 
(151) 8.7.2014 
(180) 26.7.2023 
(210) 1316-2013 
(220) 26.7.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o., Grösslingova 69, 

811 09 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237643 
(151) 8.7.2014 
(180) 9.8.2023 
(210) 1454-2013 
(220) 9.8.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Jaga Shop s. r. o., Čiernovodská 11, 821 07 Bra-

tislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237644 
(151) 8.7.2014 
(180) 23.10.2023 
(210) 1980-2013 
(220) 23.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) TOP INNOVATIONS, s.r.o., Moyzesova 8, 811 05 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237645 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.10.2023 
(210) 2031-2013 
(220) 28.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) HOPES, s.r.o., Tomášikova 19, 821 02 Bratisla-

va, SK; 
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(111) 237646 
(151) 8.7.2014 
(180) 7.11.2023 
(210) 2096-2013 
(220) 7.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá ho-

ra 3, 036 01 Martin, SK; 
 
 

(111) 237647 
(151) 8.7.2014 
(180) 25.11.2023 
(210) 2193-2013 
(220) 25.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Jurga Boris, Ing., Za plavárňou 8529/9, 010 08 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 237648 
(151) 8.7.2014 
(180) 4.12.2023 
(210) 2256-2013 
(220) 4.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Kvasnička Roman, JUDr., Krčméryho 34, 976 32 

Badín, SK; 
 
 

(111) 237649 
(151) 8.7.2014 
(180) 4.12.2023 
(210) 2257-2013 
(220) 4.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Kvasnička Roman, JUDr., Krčméryho 34, 976 32 

Badín, SK; 
 
 

(111) 237650 
(151) 8.7.2014 
(180) 4.12.2023 
(210) 2258-2013 
(220) 4.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Kvasnička Roman, JUDr., Krčméryho 34, 976 32 

Badín, SK; 
 
 

(111) 237651 
(151) 8.7.2014 
(180) 10.12.2023 
(210) 2324-2013 
(220) 10.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) REMPOMETAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 

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

 
 

(111) 237652 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.12.2023 
(210) 2328-2013 
(220) 11.12.2013 
 
 

(442) 2.4.2014 
(732) Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská 

Porúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237653 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.12.2023 
(210) 2329-2013 
(220) 11.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) SEPEA, s.r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 237654 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.12.2023 
(210) 2331-2013 
(220) 11.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) KM Slovakia, s.r.o., Fučíkova 35, 085 01 Barde-

jov, SK; 
(740) Bee Mark s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(111) 237655 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.12.2023 
(210) 2332-2013 
(220) 11.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Šepeľa Patrik, Ing., Sládkovičova 547/1, 067 83 

Kamenica nad Cirochou, SK; 
 
 

(111) 237656 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.12.2023 
(210) 2333-2013 
(220) 11.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská 

Streda, SK; 
 
 

(111) 237657 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.12.2023 
(210) 2334-2013 
(220) 11.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) LOAR-VE, a. s., Jesenského 6, 929 01 Dunajská 

Streda, SK; 
 
 

(111) 237658 
(151) 8.7.2014 
(180) 19.12.2023 
(210) 2395-2013 
(220) 19.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) MANIA International s.r.o., Pri Podlužianke 3, 

934 01 Levice, SK; 
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(111) 237659 
(151) 8.7.2014 
(180) 19.12.2023 
(210) 2409-2013 
(220) 19.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Žatko Ján, Ing., Lipová 521/2, 031 04 Liptovský 

Mikuláš, SK; 
 
 

(111) 237660 
(151) 8.7.2014 
(180) 19.12.2023 
(210) 2410-2013 
(220) 19.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Žatko Ján, Ing., Lipová 521/2, 031 04 Liptovský 

Mikuláš, SK; 
 
 

(111) 237661 
(151) 8.7.2014 
(180) 19.12.2023 
(210) 2415-2013 
(220) 19.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Genim s.r.o., Popovova 948/1, 143 00 Praha, Mod-

řany, CZ; 
 
 

(111) 237662 
(151) 8.7.2014 
(180) 20.12.2023 
(210) 2423-2013 
(220) 20.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 

832 73 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237663 
(151) 8.7.2014 
(180) 20.12.2023 
(210) 2424-2013 
(220) 20.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 

832 73 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237664 
(151) 8.7.2014 
(180) 20.12.2023 
(210) 2425-2013 
(220) 20.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) ČERVENÉ A BIELE, s.r.o., Palkovičova 5, 821 08 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237665 
(151) 8.7.2014 
(180) 20.12.2023 
(210) 2430-2013 
(220) 20.12.2013 
(442) 2.4.2014 
 

(732) Modranské kráľovské divadlo, Dukelská 25, 900 01 
Modra, SK; 

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

(111) 237666 
(151) 8.7.2014 
(180) 21.12.2023 
(210) 2431-2013 
(220) 21.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Modranské kráľovské divadlo, Dukelská 25, 900 01 

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

 
 

(111) 237667 
(151) 8.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2433-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, 

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

Trnava, SK; 
 
 

(111) 237668 
(151) 8.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2434-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, 

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

Trnava, SK; 
 
 

(111) 237669 
(151) 8.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2435-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, 

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

Trnava, SK; 
 
 

(111) 237670 
(151) 8.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2436-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, 

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

Trnava, SK; 
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(111) 237671 
(151) 8.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2437-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, 

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

Trnava, SK; 
 
 

(111) 237672 
(151) 8.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2438-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, 

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

Trnava, SK; 
 
 

(111) 237673 
(151) 8.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2439-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, 

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

 
 

(111) 237674 
(151) 8.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2440-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Pú-

chov, SK; 
 
 

(111) 237675 
(151) 8.7.2014 
(180) 27.12.2023 
(210) 2468-2013 
(220) 27.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP CO., 

LTD., 15 WANGJIANG WEST ROAD, HEFEI, 
ANHUI, CN; 

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

(111) 237676 
(151) 8.7.2014 
(180) 30.12.2023 
(210) 2475-2013 
(220) 30.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Aliancia Fair-play, Smrečianska 21, 811 05 Bra-

tislava, SK; VIA IURIS, Radničné námestie 3, 
902 01 Pezinok, SK; 

 
 

(111) 237677 
(151) 8.7.2014 
(180) 30.12.2023 
(210) 2476-2013 
(220) 30.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Aliancia Fair-play, Smrečianska 21, 811 05 Bra-

tislava, SK; VIA IURIS, Radničné námestie 3, 
902 01 Pezinok, SK; 

 
 

(111) 237678 
(151) 8.7.2014 
(180) 30.12.2023 
(210) 2477-2013 
(220) 30.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Optimal Care s.r.o., Haanova 14/A, 851 04 Brati-

slava, SK; 
(740) BBLegal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237679 
(151) 8.7.2014 
(180) 31.12.2023 
(210) 2485-2013 
(220) 31.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) L.M.J. Salamander s.r.o., Pražská 840/15, 949 01 

Nitra, SK; 
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 237680 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.12.2023 
(210) 2486-2013 
(220) 28.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Zväz Maďarských televíznych tvorcov na Slo-

vensku-Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövet-
sége občianske združenie, Alžbetínske námestie 
1203/1, 929 01 Dunajská Streda, SK; 

 
 

(111) 237681 
(151) 8.7.2014 
(180) 29.5.2023 
(210) 5366-2013 
(220) 29.5.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína vo 

Veľkom Bieli, Mierová 19, 900 24 Veľký Biel, 
SK; 

 
 

(111) 237682 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.6.2023 
(210) 5449-2013 
(220) 28.6.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské 

nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK; 
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(111) 237683 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.6.2023 
(210) 5450-2013 
(220) 28.6.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské 

nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237684 
(151) 8.7.2014 
(180) 3.7.2023 
(210) 5458-2013 
(220) 3.7.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) EKODREN s.r.o., Nová Rožňavská 3, 831 04 

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

 
 

(111) 237685 
(151) 8.7.2014 
(180) 26.8.2023 
(210) 5513-2013 
(220) 26.8.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., Teplická 81, 

921 01 Piešťany, SK; 
 
 

(111) 237686 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.8.2023 
(210) 5529-2013 
(220) 28.8.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) DVEDECI s. r. o., Prešovská 38/A, 821 02 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 237687 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.8.2023 
(210) 5530-2013 
(220) 28.8.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) DVEDECI s. r. o., Prešovská 38/A, 821 02 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 237688 
(151) 8.7.2014 
(180) 9.10.2023 
(210) 5540-2013 
(220) 9.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Signs.sk, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237689 
(151) 8.7.2014 
(180) 17.10.2023 
(210) 5558-2013 
(220) 17.10.2013 
 
 
 

(442) 2.4.2014 
(732) Medirex Servis, s. r. o., Holubyho 35, 902 01 Pe-

zinok, SK; 
 
 

(111) 237690 
(151) 8.7.2014 
(180) 23.10.2023 
(210) 5570-2013 
(220) 23.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(111) 237691 
(151) 8.7.2014 
(180) 25.10.2023 
(210) 5571-2013 
(220) 25.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska 

kancelária, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, 
SK; 

 
 

(111) 237692 
(151) 8.7.2014 
(180) 30.10.2023 
(210) 5579-2013 
(220) 30.10.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Postal Terminals s.r.o., Lamačská cesta 109, 841 03 

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

 
 

(111) 237693 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.11.2023 
(210) 5595-2013 
(220) 11.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Baranyi Richard, Skalná 5, 811 01 Bratislava, SK; 

Vaník Patrik, Židovská 21, 811 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237694 
(151) 8.7.2014 
(180) 13.11.2023 
(210) 5605-2013 
(220) 13.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Ogmium s.r.o., Blagoevova 16, 851 04 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 237695 
(151) 8.7.2014 
(180) 18.11.2023 
(210) 5617-2013 
(220) 18.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) BAUER MEDIA SK v.o.s., Einsteinova 23, 851 01 

Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 237696 
(151) 8.7.2014 
(180) 25.11.2023 
(210) 5632-2013 
(220) 25.11.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) OPI Products, Inc., 13034 Saticoy Street, North 

Hollywood, CA 91605, US; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237697 
(151) 8.7.2014 
(180) 2.12.2023 
(210) 5645-2013 
(220) 2.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Plulík Marián, Zadunajská cesta 5, 851 01 Brati-

slava, SK; 
(740) KRION Partners s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237698 
(151) 8.7.2014 
(180) 6.12.2023 
(210) 5659-2013 
(220) 6.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) DIPLOMAT DENTAL, s.r.o., Vrbovská cesta 17, 

921 01 Piešťany, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237699 
(151) 8.7.2014 
(180) 6.12.2023 
(210) 5662-2013 
(220) 6.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00 

Praha - Nové Město, CZ; 
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237700 
(151) 8.7.2014 
(180) 6.12.2023 
(210) 5663-2013 
(220) 6.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) HomeBrands, a.s., Klimentská 1746/52, 110 00 

Praha - Nové Město, CZ; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237701 
(151) 8.7.2014 
(180) 9.12.2023 
(210) 5665-2013 
(220) 9.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Pernod Ricard Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 49, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Pavol Cvik - advokát, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(111) 237702 
(151) 8.7.2014 
(180) 11.12.2023 
(210) 5669-2013 
(220) 11.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Čulák Martin, Mgr., Ľudovíta Štúra 190/19, 922 42 

Madunice, SK; 
 
 

(111) 237703 
(151) 8.7.2014 
(180) 12.12.2023 
(210) 5670-2013 
(220) 12.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) Mário Mišovič - MEDOVÉ ZDRAVIE, Pod Ska-

lami 217/15, 034 01 Ružomberok, SK; 
 
 

(111) 237704 
(151) 8.7.2014 
(180) 13.12.2023 
(210) 5672-2013 
(220) 13.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Brati-

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

 
 

(111) 237705 
(151) 8.7.2014 
(180) 7.1.2024 
(210) 4-2014 
(220) 7.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) fiori s.r.o., A. Rudnaya 97, 010 01 Žilina, SK; 

 
 

(111) 237706 
(151) 8.7.2014 
(180) 9.1.2024 
(210) 21-2014 
(220) 9.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Abbott Products Operations AG, Hegenheimer-

mattweg 127, 4123 Allschwil, CH; 
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237707 
(151) 8.7.2014 
(180) 10.1.2024 
(210) 25-2014 
(220) 10.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) DEJA SLOVAKIA, s.r.o., Andrusovova 9, 851 01 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237708 
(151) 8.7.2014 
(180) 13.1.2024 
(210) 28-2014 
(220) 13.1.2014 
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(442) 2.4.2014 
(732) Xueyan Ye, Százados út. 15-17, 1007 Budapest, 

HU; 
 
 

(111) 237709 
(151) 8.7.2014 
(180) 13.1.2024 
(210) 30-2014 
(220) 13.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Xueyan Ye, Százados út. 15-17, 1007 Budapest, 

HU; 
 
 

(111) 237710 
(151) 8.7.2014 
(180) 13.1.2024 
(210) 52-2014 
(220) 13.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) García Balašov Andrea, Mliekárenská 16013/19, 

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

 
 

(111) 237711 
(151) 8.7.2014 
(180) 14.1.2024 
(210) 55-2014 
(220) 14.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 237712 
(151) 8.7.2014 
(180) 15.1.2024 
(210) 56-2014 
(220) 15.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 237713 
(151) 8.7.2014 
(180) 15.1.2024 
(210) 57-2014 
(220) 15.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) MAC TV, s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 237714 
(151) 8.7.2014 
(180) 15.1.2024 
(210) 58-2014 
(220) 15.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Občianske združenie OZÓN XXI, Prostějov- 

ská 62, 080 01 Prešov, SK; 
 
 

(111) 237715 
(151) 8.7.2014 
(180) 15.1.2024 
(210) 59-2014 
(220) 15.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) CLEVERSOFT, s.r.o., Dostojevského 4532/71, 

058 01 Poprad, SK; 
 
 

(111) 237716 
(151) 8.7.2014 
(180) 15.1.2024 
(210) 60-2014 
(220) 15.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) CLEVERSOFT, s.r.o., Dostojevského 4532/71, 

058 01 Poprad, SK; 
 
 

(111) 237717 
(151) 8.7.2014 
(180) 16.1.2024 
(210) 73-2014 
(220) 16.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) BISI plus, s.r.o., Nejedlého 20, 841 02 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 237718 
(151) 8.7.2014 
(180) 20.1.2024 
(210) 82-2014 
(220) 20.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Zámečník Miroslav, Štôla č. 9, 059 37 Štôla, SK; 

 
 

(111) 237719 
(151) 8.7.2014 
(180) 20.1.2024 
(210) 83-2014 
(220) 20.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Zámečník Miroslav, Štôla č. 9, 059 37 Štôla, SK; 

 
 

(111) 237720 
(151) 8.7.2014 
(180) 20.1.2024 
(210) 84-2014 
(220) 20.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) Zámečník Miroslav, Štôla č. 9, 059 37 Štôla, SK; 
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(111) 237721 
(151) 8.7.2014 
(180) 21.1.2024 
(210) 85-2014 
(220) 21.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 237722 
(151) 8.7.2014 
(180) 22.1.2024 
(210) 101-2014 
(220) 22.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 

018 41 Dubnica nad Váhom, SK; 
 
 

(111) 237723 
(151) 8.7.2014 
(180) 24.1.2024 
(210) 111-2014 
(220) 24.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) WELNEA SK s.r.o., Čerín 64, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
 
 

(111) 237724 
(151) 8.7.2014 
(180) 28.1.2024 
(210) 135-2014 
(220) 28.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) K.B.Frutos spoločnosť s ručením obmedzeným 

Prešov, Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
 
 

(111) 237725 
(151) 8.7.2014 
(180) 31.1.2024 
(210) 158-2014 
(220) 31.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) WELNEA SK s.r.o., Čerín 64, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
 
 

(111) 237726 
(151) 8.7.2014 
(180) 31.1.2024 
(210) 162-2014 
(220) 31.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) JOER s. r. o., Töböréte 631, 929 01 Kútniky, SK; 
(740) Kubik Peter, JUDr., Dunajská Streda, SK; 

 
 

(111) 237727 
(151) 8.7.2014 
(180) 31.1.2024 
(210) 164-2014 
(220) 31.1.2014 
 
 

(442) 2.4.2014 
(732) Gálik Martin, Hlavná 95, 956 07 Veľké Ripňany 

- Behynce, SK; 
 
 

(111) 237728 
(151) 8.7.2014 
(180) 21.1.2024 
(210) 5028-2014 
(220) 21.1.2014 
(442) 2.4.2014 
(732) IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02 

Bratislava - Nové mesto, SK; 
(740) Abelovský Tomáš, Mgr., Bratislava - Nové mes-

to, SK; 
 
 

(111) 237729 
(151) 11.7.2014 
(180) 25.9.2023 
(210) 1767-2013 
(220) 25.9.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) MInergy, s.r.o., Zámocká 30/32, 811 01 Bratisla-

va, SK; Cholvadt Michal, Nová 303, 032 03 Lip-
tovský Ján, SK; 

 
 

(111) 237730 
(151) 11.7.2014 
(180) 11.12.2023 
(210) 2337-2013 
(220) 11.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) MAIYCHER, s.r.o., Alžbetina 30, 040 01 Koši-

ce, SK; 
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK; 

 
 

(111) 237731 
(151) 11.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2453-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) PIXEL FEDERATION, s.r.o., Vysoká 34, 811 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237732 
(151) 11.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2454-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) PIXEL FEDERATION, s.r.o., Vysoká 34, 811 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 237737 
(151) 29.7.2014 
(180) 30.10.2023 
(210) 2041-2013 
(220) 30.10.2013 
(442) 4.2.2014 
(732) ZOK trading s. r. o., Kokavan Hala B 1444, 985 05 

Kokava nad Rimavicou, SK; 
 
 



246 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

(111) 237738 
(151) 31.7.2014 
(180) 19.8.2023 
(210) 5488-2013 
(220) 19.8.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) RAJO, a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 

SK; 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) 
 
6353-2008 237639 
  725-2013 237735 
2207-2013 237739 
2210-2013 237740 

2448-2013 237733 
2449-2013 237734 
5408-2013 237736 

 
 

(111) 237639 
(151) 8.7.2014 
(180) 21.11.2018 
(210) 6353-2008 
(220) 21.11.2008 
(442) 7.9.2009 

 9 (511) 35, 37, 43 
(511) 35 - Zhromažďovanie rozličných výrobkov pre 

tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť 
zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne 
prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom 
maloobchodných predajní, veľkoobchodných pre-
dajní, prostredníctvom katalógového predaja ale-
bo elektronickými prostriedkami, prostredníc-
tvom webových stránok alebo prostredníctvom 
telenákupu, reklama, online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizova-
nie reklamných alebo náborových materiálov, 
pomoc pri riadení obchodných aktivít, marketin-
gové služby, marketingové poradenstvo a štúdie, 
ekonomické a organizačné poradenstvo, prie-
skum trhu, vedenie kartoték v počítači, vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch pre 
zákazníkov, služby porovnávania cien, organizo-
vanie komerčných alebo reklamných výstav a veľ-
trhov, podpora predaja pre tretie osoby, predvá-
dzanie tovaru, poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu, obchodné sprostredkovanie služieb v trie-
dach 35, 37 a 43. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), výstavba 
priemyselných budov, stavebný dozor, poskyto-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 
43 - Bufety (rýchle občerstvenie), reštauračné  
a kaviarenské služby, prevádzka reštaurácií a ka-
viarní, motely, penzióny alebo iné zariadenia za-
bezpečujúce dočasné ubytovanie, prechodné uby-
tovanie, jedálne a závodné jedálne, hotelierske 
služby, ubytovanie, prechodné ubytovanie, jedál-
ne a závodné jedálne, hotelierske služby, služby 
barov, poskytovanie hotelového ubytovania, služ-
by motelov, penziónov, prenájom prechodného 
ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania, 
rezervácia penziónov a hotelov, poskytovanie uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) modrá, sivá 
(732) RAL group s. r. o., Beskydská 9, 811 05 Brati-

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

 
 

(111) 237733 
(151) 14.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2448-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 

 10 (511) 9, 16, 35, 36, 41 
(511) 9 - Elektronické počítačové siete (hardvér); mul-

timediálne informačné katalógy (zaznamenané na 
nosičoch údajov); elektronické časopisy (stiahnu-
té s telekomunikačnej siete); elektronické perio-
diká a knihy (stiahnuté s telekomunikačnej siete); 
dáta na magnetických a optických nosičoch; po-
čítačový softvér. 
16 - Knihy; časopisy; tlačoviny všetkého druhu 
periodické i neperiodické; tlačivá; letáky; manuá-
ly; príručky; brožúry; fotografie (tlačoviny); dáta 
a databázy tlačené; tlačiarenské výrobky, naprí-
klad publikácie, brožúry, periodiká, výrobky z pa-
piera na reklamné účely zahrnuté v tejto triede. 
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketin-
gová činnosť; on-line inzertná činnosť; vydáva-
nie a rozširovanie reklamných materiálov a tex-
tov na všetkých dostupných nosičoch; vydávanie 
reklamných brožúr, katalógov; umiestňovanie 
reklamných nálepiek na tovar; vonkajšia reklama 
na bilbordoch; reklamná inzercia v tlači, v roz-
hlasových a televíznych spotoch, v sieti internet, 
aktualizovanie reklamných materiálov, všetko 
vzťahujúce sa na reklamu v oblasti bankovníctva; 
vyhľadávanie obchodných informácií; obchodné 
poradenské a konzultačné služby; poskytovanie 
informácií a informačných produktov reklamné-
ho charakteru; vedenie databáz a iných záznamov 
o obchodných kontaktoch; konzultácia v oblasti 
obchodu a ekonomiky; organizačné zabezpečenie 
a organizovanie výstav a prezentácií na komerč-
né účely; poskytovanie pomoci pri riadení ob-
chodnej činnosti a obchodná administratíva s tým 
spojená, najmä podnikové poradenstvo a ob- 
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chodný manažment vrátane obchodných štúdií; 
prieskum trhu, organizovanie a účasť na výsta-
vách a predvádzanie tovaru; zhromažďovanie 
obchodných a štatistických informácií na ob-
chodné účely, všetko vzťahujúce sa na obchodné 
a reklamné aktivity v oblasti bankovníctva; orga-
nizácia spotrebiteľských súťaží; spotrebiteľská 
anketa. 
36 - Finančné a bankové služby v podobe kon-
zultácií a poradenstva; expertné služby v oblasti 
poistenia a garancií v investičnej oblasti pre tu-
zemské a zahraničné subjekty; finančné analýzy; 
finančné informácie v oblasti bankovníctva. 
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; nakladateľ-
ská a vydavateľská činnosť; vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov on-line; elektronické 
publikovanie (DTP); výchovná a zábavná čin-
nosť – organizovanie ankiet medzi laickou a od-
bornou verejnosťou; služby spojené s organizo-
vaním zábavy, ako je organizovanie osláv, pre-
vádzkovanie programu pri udeľovaní cien a ob-
dobných jednorazových udalostí, organizovanie, 
inscenovanie a poskytovanie príležitostí na súťa-
že, vyhlasovanie súťaží a vyhlasovanie ich vý-
sledkov; organizovanie a vedenie konferencií, 
sympózií a kongresov v oblasti bankovníctva. 

(540) 

  
 

(732) Fincentrum a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 
Bratislava, SK; TREND Representative, s.r.o., 
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, SK; 

(740) AENEA Legal s.r.o., Bratislava, SK; Litváková 
Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237734 
(151) 14.7.2014 
(180) 23.12.2023 
(210) 2449-2013 
(220) 23.12.2013 
(442) 2.4.2014 

 10 (511) 9, 16, 35, 36, 41 
(511) 9 - Elektronické počítačové siete (hardvér); mul-

timediálne informačné katalógy (zaznamenané na 
nosičoch údajov); elektronické časopisy (stiahnu-
té s telekomunikačnej siete); elektronické perio-
diká a knihy (stiahnuté s telekomunikačnej siete); 
dáta na magnetických a optických nosičoch; po-
čítačový softvér. 
16 - Knihy; časopisy; tlačoviny všetkého druhu 
periodické i neperiodické; tlačivá; letáky; manuá-
ly; príručky; brožúry; fotografie (tlačoviny); dáta 
a databázy tlačené; tlačiarenské výrobky, naprí-
klad publikácie, brožúry, periodiká, výrobky z pa-
piera na reklamné účely zahrnuté v tejto triede. 
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketin-
gová činnosť; on-line inzertná činnosť; vydávanie 
a rozširovanie reklamných materiálov a textov na 
všetkých dostupných nosičoch; vydávanie reklam-
ných brožúr, katalógov; umiestňovanie reklam-
ných nálepiek na tovar; vonkajšia reklama na bil-
bordoch; reklamná inzercia v tlači, v rozhlaso- 
 

vých a televíznych spotoch, v sieti internet, aktua-
lizovanie reklamných materiálov, všetko vzťahujúce 
sa na reklamu v oblasti bankovníctva; vyhľadá-
vanie obchodných informácií; obchodné poraden-
ské a konzultačné služby; poskytovanie informá-
cií a informačných produktov reklamného charak-
teru; vedenie databáz a iných záznamov o ob-
chodných kontaktoch; konzultácia v oblasti ob-
chodu a ekonomiky; organizačné zabezpečenie  
a organizovanie výstav a prezentácií na komerčné 
účely; poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej 
činnosti a obchodná administratíva s tým spojená, 
najmä podnikové poradenstvo a obchodný ma-
nažment vrátane obchodných štúdií; prieskum tr-
hu, organizovanie a účasť na výstavách a predvá-
dzanie tovaru; zhromažďovanie obchodných a šta-
tistických informácií na obchodné účely, všetko 
vzťahujúce sa na obchodné a reklamné aktivity  
v oblasti bankovníctva; organizácia spotrebiteľ-
ských súťaží; spotrebiteľská anketa. 
36 - Finančné a bankové služby v podobe kon-
zultácií a poradenstva; expertné služby v oblasti 
poistenia a garancií v investičnej oblasti pre tu-
zemské a zahraničné subjekty; finančné analýzy; 
finančné informácie v oblasti bankovníctva. 
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; nakladateľ-
ská a vydavateľská činnosť; vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov on-line; elektronické 
publikovanie (DTP); výchovná a zábavná čin-
nosť – organizovanie ankiet medzi laickou a od-
bornou verejnosťou; služby spojené s organizo-
vaním zábavy, ako je organizovanie osláv, pre-
vádzkovanie programu pri udeľovaní cien a ob-
dobných jednorazových udalostí, organizovanie, 
inscenovanie a poskytovanie príležitostí na súťa-
že, vyhlasovanie súťaží a vyhlasovanie ich vý-
sledkov; organizovanie a vedenie konferencií, 
sympózií a kongresov v oblasti bankovníctva. 

(540) 

  
 

(732) Fincentrum a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 
Bratislava, SK; TREND Representative, s.r.o., 
Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, SK; 

(740) AENEA Legal s.r.o., Bratislava, SK; Litváková 
Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237735 
(151) 21.7.2014 
(180) 24.4.2023 
(210) 725-2013 
(220) 24.4.2013 
(442) 2.8.2013 

 10 (511) 1, 2, 17, 19, 35, 37, 39 
(511) 1 - Adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné 

účely; cementové lepidlá; epoxidové živice v su-
rovom stave; chemické prípravky na výrobu fa-
rieb; chemické aditíva do fungicídov; chemické 
prípravky s výnimkou pigmentov na výrobu gla-
zúr; gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kance-
lárske použitie a pre domácnosť; glutén (lepidlo)  
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 okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre do-
mácnosť; glycerín na priemyselné účely; kera- 
mické glazúry; lepidlá na kožu; rozpúšťadlá na 
laky; lepidlá na obkladačky; lepidlá na priemy-
selné účely; lepidlá na tapety; prípravky na kon-
zerváciu muriva s výnimkou farieb a lakov; le-
pidlá, spojivá na obkladačky; oddeľovacie a od-
lepovacie prípravky; odfarbovacie prípravky na 
priemyselné účely; prípravky na odlepenie; látky 
na odstránenie lesku; ochranné prípravky na teh-
lové murivo okrem farieb, olejový tmel (git); 
chemické prípravky na výrobu pigmentov; plasti-
fikátory; prípravky izolujúce proti vlhkosti muri-
va s výnimkou farieb; rozjasňovače (chemické 
prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné 
účely; rozpúšťadlá na fermeže; silikáty; sklársky 
tmel; spojivá do betónu; lepidlá na tapetovanie; 
lepidlá na tapety; sklársky tmel; toluén; vodné 
sklo; akrylové živice (surovina), epoxidové živice 
(surovina), okrem teplom vulkanizovaných elas-
tomérov a teplom vulkanizovaných elastomérnych 
zmesí s aditívami a katalyzátormi. 
2 - Bieloby (farbivá a farby); farbiarske drevo; 
farbivá na drevo; konzervačné oleje na drevo; 
konzervačné prípravky na drevo; moridlá na dre-
vo; prípravky na konzervovanie dreva; emailové 
farby; emaily (laky); garbiarska farba; tlačiaren-
ská farba; farba na kožu; farbivá na drevo; farbi-
vá; baktericídne farby; emailové farby; ohňo-
vzdorné farby; riedidlá na farby; spojivá do fa-
rieb; zahusťovače farieb; farby; farby, nátery; fer-
meže; fixatívy (laky); fixatívy vodových farieb; 
glazúry (farby, laky); glejová farba, prípravky 
proti hrdzi; keramické farby; moridlá a farbivá na 
kožu; riedidlo na laky; laky; moridlá; moridlá na 
drevo; náhradné náplne farieb; nátery (farby), ná-
tery na strešné krytiny; nátery zabraňujúce náno-
som a usadeninám; ochranné nátery na podvozky 
automobilov; pigmenty; ochranné protikorózne 
prípravky; sikatívy na vysúšanie farieb; spojivá 
do farieb, šelak; terpentín (riedidlo na farby); 
ustaľovacie prípravky na vodové farby; vodové 
náterové farby; živičné (bitúmenové) laky. 
17 - Akrylové živice (polotovary); tesnenia dila-
tačných spojov; izolačné farby; izolačné hmoty; 
izolačné laky; izolačné materiály na zateplenie 
podláh a strešných plášťov; izolačné náterové 
farby; izolačné oleje; izolačné pásky; izolačné 
prípravky na ochranu budov od vlhkosti; latex 
(emulzia kaučuku); minerálna vlna (izolátor); pa-
nely na interiérové zateplenie budov; materiály 
zabraňujúce sálaniu tepla; tkaniny zo sklených 
vlákien na izoláciu; sklenená vlna (izolačný ma-
teriál); tepelné izolátory; sklenársky tmel (git); 
trosková vlna (izolačný materiál); sklené vlákna 
na izoláciu; sklenená vlna (izolačný materiál); 
žiaruvzdorné izolačné materiály. 
19 - Asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, po-
kryvy na strechy; bitúmenové výrobky pre sta-
vebníctvo; bitúmen, asfalt, živice; geotextílie; 
konštrukčné materiály s výnimkou kovových; mo-
zaiky (stavebníctvo); mramor; spojivá do murív; 
obkladový materiál na budovy s výnimkou kovo-
vého; nekovové obklady (stavebné konštrukcie); 
obklady stien a priečok s výnimkou kovových; 
obloženia s výnimkou kovového (stavebné kon-
štrukcie); lamelové obloženie s výnimkou kovo-
vého; omietky (stavebný materiál); omietky pre  
 

stavebníctvo, pletivo s výnimkou kovového; sad-
ra; suché stavebné zmesi na výrobu alebo prípra- 
vu omietok alebo podlahových vrstiev a poterov; 
stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; sta-
vebný materiál s výnimkou kovového; vápenec; 
vápno; vonkajšie plášte budov s výnimkou kovo-
vých, nekovové vystužovacie materiály pre sta-
vebníctvo; žiaruvzdorné nekovové stavebné ma-
teriály. 
35 - Administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; maloobchodné služby  
v oblasti stavebného materiálu, omietok, nátero-
vých hmôt, izolačných hmôt, zatepľovacích sys-
témov, stavebných lepidiel a príslušenstva k za-
tepľovacím systémom; marketing; poradenstvo  
v obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; obchodné rady a in-
formácie spotrebiteľom; organizovanie výstav na 
komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie 
tovaru; prieskum trhu; reklama; sprostredkovanie 
obchodu s tovarom, predovšetkým so stavebným 
materiálom, omietkami, lepidlami, náterovými hmo-
tami, izolačnými hmotami a zatepľovacími sys-
témami. 
37 - Informácie (stavebné); izolovanie proti vlh-
kosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; klam-
piarstvo a inštalatérstvo; lakovanie, glazovanie; 
interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; 
murovanie, murárske práce; natieranie a penetro-
vanie stavebných povrchov; omietanie staveb-
ných povrchov; stavebné poradenstvo; stavebníc-
tvo (stavebná činnosť); štukovanie, sadrovanie; 
tapetovanie; utesňovanie budov; utesňovanie sta-
vieb. 
39 - Balenie tovarov; distribúcia tovarov; infor-
mácie o skladovaní, plnenie fliaš; skladovanie 
tovaru. 

(540) 

  
 

(591) čierna, oranžová 
(732) DOM FARIEB, spol. s r. o., Hálkova 4, 831 03 

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

 
 

(111) 237736 
(151) 23.7.2014 
(180) 13.6.2023 
(210) 5408-2013 
(220) 13.6.2013 
(442) 2.4.2014 

 10 (511) 29, 30, 35, 43 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky, konzervované, mrazené, sušené a tepelne 
opracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, ovoc-
né zaváraniny; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; 
jedlé oleje a tuky. 
30 - Soľ, horčica, omáčky ako chuťové prísady; 
korenie. 
35 - Reklamné služby, propagačné služby, najmä 
prostredníctvom internetu a internetových apli-
kácií; organizovanie a usporadúvanie spotrebiteľ-
ských súťaží (podpora predaja pre tretie osoby). 
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43 - Reštauračné služby (strava, nápoje); prechod-
né ubytovanie. 

(540) Môj Burger 
(732) McDONALD'S CORPORATION, One McDo-

nald Plaza, OAK BROOK, Illinois 60523, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 237739 
(151) 1.8.2014 
(180) 26.11.2023 
(210) 2207-2013 
(220) 26.11.2013 
(442) 4.3.2014 

 10 (511) 37, 39, 40, 42 
(511) 37 - Banské dobývanie; povrchové dobývanie; 

premývanie naplavenín a vodných usadenín; pre-
nájom stavebných strojov a zariadení; stavebníc-
tvo (stavebná činnosť); údržba bazénov; ťažba 
naplavenín a vodných usadenín; odvodňovanie 
naplavenín a vodných usadenín; odstraňovanie 
naplavenín a vodných usadenín. 
39 - Preprava a skladovanie odpadu. 
40 - Likvidácia odpadu; recyklácia odpadu; spra-
covanie odpadu (transformácia); spaľovanie od-
padu; informácie o spracovaní a úprave materiá-
lov; triedenie odpadu a recyklovateľného mate-
riálu; spracovanie naplavenín a vodných usadenín. 
42 - Výskum v oblasti ochrany životného pro-
stredia; prieskumy (inžinierske práce); vypracova-
nie stavebných výkresov; štúdie technických pro-
jektov (projektová činnosť); technický prieskum. 

(540) 

  
 

(591) bledomodrá, tmavosivá, svetlosivá 
(732) PROBASE, s.r.o., Partizánska cesta 5565/77, 974 01 

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

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 237740 
(151) 1.8.2014 
(180) 26.11.2023 
(210) 2210-2013 
(220) 26.11.2013 
(442) 4.3.2014 

 10 (511) 7 
(511) 7 - Odvodňovacie stroje a zariadenia; stroje a za-

riadenia na ťažbu, spracovanie a odvodňovanie 
naplavenín a vodných usadenín; separátory, od-
lučovače; odlučovače vody. 

(540) 

  
 

(591) bledomodrá, tmavosivá 
(732) PROBASE, s.r.o., Partizánska cesta 5565/77, 974 01 

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

ská Bystrica, SK; 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
    166 118356 
    554   92149 
     584 107227 
    973   95490 
  1323   93209 
  1543 151431 
  1621   90037 
  2032 111115 
  2032A 111115A 
  2032B 111115B 
  2032C 111115C 
  2080 118678 
  2323 113336 
  2979 151610 
  3689 151720 
  3852B 110860B 
  4018 151861 
31713 156682 
31756 155985 
32950 156259 
47882 162818 
47883 162819 
48026 162297 
48044 162268 
48058 162393 
48120 162501 
48121 162584 
48155 162323 
48156 162325 
48189 162451 
48190 162315 
48244 162543 
48245 162544 
48661 162858 
53618 165844 
53694A 165882A 
53856 166261 
53857 166998 
53945 166262 
      38-94 178413 
    390-94 178419 
    391-94 177320 
    392-94 177319 
    605-94 189254 
    739-94 184874 
  1204-94 185342 
  1220-94 180220 
  1234-94 180459 
  1236-94 180460 
  1338-94 181981 
  1340-94 182384 
  1381-94 175285 
  1413-94 179327 
  1414-94 179328 
  1465-94 180597 
  1486-94 177665 
  1489-94 185345 
  1502-94 179474 
  1539-94 182782 
  1610-94 179624 
  1613-94 179572 
  1617-94 180357 
  1631-94 179554 

1633-94 179459 
1634-94 181549 
1635-94 181550 
1673-94 179752 
1690-94 177366 
1696-94 180784 
1697-94 180785 
1698-94 177344 
1699-94 179494 
1700-94 179495 
1701-94 180603 
1716-94 180655 
1717-94 180656 
1718-94 180657 
1719-94 180658 
1750-94 179615 
1796-94 180078 
1799-94 179807 
1803-94 177952 
1809-94 179060 
1813-94 178380 
1839-94 178772 
1840-94 178773 
1847-94 179566 
1904-94 179274 
1905-94 179275 
1921-94 179580 
1938-94 181565 
1963-94 179776 
1964-94 181567 
2026-94 177369 
2027-94 177370 
2028-94 177552 
2029-94 177553 
2043-94 177668 
2050-94 181379 
2098-94 180611 
2149-94 177910 
2150-94 177912 
2151-94 177546 
2152-94 177547 
2321-94 180003 
2385-94 180089 
2850-94 180735 
3131-94 184112 
3444-2003 205965 
3610-2003 210914 
3611-2003 209193 
    64-2004 211453 
  128-2004 209404 
  333-2004 209902 
  351-2004 210964 
  383-2004 210513 
  384-2004 209913 
  385-2004 209914 
  424-2004 209740 
  434-2004 210126 
  438-2004 210128 
  439-2004 210129 
  440-2004 210130 
  487-2004 209607 
  618-2004 209440 
  619-2004 209441 

  620-2004 209442 
  622-2004 209752 
  670-2004 209950 
  713-2004 210522 
  718-2004 209963 
  719-2004 210157 
  869-2004 210329 
  900-2004 209773 
  901-2004 209774 
  940-2004 209781 
  943-2004 212251 
  980-2004 207007 
1045-2004 211643 
1065-2004 210982 
1066-2004 210983 
1067-2004 210984 
1068-2004 210760 
1127-2004 210778 
1134-2004 209810 
1135-2004 210181 
1174-2004 212511 
1192-2004 214061 
1206-2004 210543 
1237-2004 210031 
1243-2004 211656 
1251-2004 207981 
1252-2004 210786 
1253-2004 210787 
1254-2004 210788 
1264-2004 211189 
1274-2004 209841 
1284-2004 210354 
1285-2004 210791 
1347-2004 207355 
1348-2004 211199 
1349-2004 207356 
1357-2004 211207 
1362-2004 209844 
1404-2004 210993 
1412-2004 215695 
1413-2004 215696 
1419-2004 210227 
1432-2004 218786 
1433-2004 211208 
1449-2004 210556 
1462-2004 210804 
1463-2004 213058 
1484-2004 210805 
1487-2004 210807 
1494-2004 211210 
1506-2004 210233 
1512-2004 210238 
1520-2004 210817 
1524-2004 210563 
1540-2004 210568 
1568-2004 212770 
1569-2004 210827 
1573-2004 210905 
1574-2004 210906 
1579-2004 208452 
1581-2004 210239 
1618-2004 210601 
1637-2004 211214 

1672-2004 210418 
1673-2004 210419 
1680-2004 210425 
1686-2004 211005 
1708-2004 210838 
1713-2004 211669 
1717-2004 212910 
1741-2004 211006 
1837-2004 210853 
1843-2004 224487 
1848-2004 210647 
1849-2004 210648 
1860-2004 211691 
1862-2004 211014 
1885-2004 212519 
1905-2004 222271 
1906-2004 210653 
1941-2004 211230 
1944-2004 211232 
1957-2004 215251 
1997-2004 211466 
1998-2004 211467 
2006-2004 211703 
2021-2004 211706 
2032-2004 211815 
2035-2004 210672 
2064-2004 211248 
2066-2004 211249 
2067-2004 211250 
2087-2004 213530 
2088-2004 213531 
2091-2004 208710 
2100-2004 211716 
2101-2004 210881 
2115-2004 210682 
2116-2004 210683 
2120-2004 211717 
2121-2004 211718 
2128-2004 211029 
2129-2004 211030 
2130-2004 211031 
2143-2004 211472 
2169-2004 211056 
2225-2004 211269 
2226-2004 211270 
2268-2004 211876 
2285-2004 210527 
2290-2004 211277 
2291-2004 211278 
2292-2004 211726 
2293-2004 211727 
2294-2004 216616 
2311-2004 211089 
2312-2004 211090 
2317-2004 212037 
2328-2004 212267 
2339-2004 211098 
2384-2004 211287 
2394-2004 211107 
2399-2004 211109 
2404-2004 211299 
2437-2004 211754 
2438-2004 211755 



252 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)  
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
2447-2004 212530 
2452-2004 211310 
2458-2004 211315 
2461-2004 211318 
2516-2004 211122 
2521-2004 211483 
2523-2004 211484 
2566-2004 211354 
2577-2004 211493 
2609-2004 211365 
2610-2004 211366 
2611-2004 211367 
2628-2004 208711 
2629-2004 211501 
2644-2004 211763 

2717-2004 211908 
2740-2004 211919 
2796-2004 211520 
2797-2004 211521 
2815-2004 213309 
2869-2004 211555 
2959-2004 211572 
3062-2004 212306 
3063-2004 212307 
3093-2004 213328 
3094-2004 213329 
3125-2004 212374 
3191-2004 211984 
3192-2004 211985 
3193-2004 211986 

3195-2004 212104 
3295-2004 213092 
3333-2004 212773 
3418-2004 212130 
3419-2004 212131 
3525-2004 212929 
3572-2004 212596 
3573-2004 212597 
3574-2004 212598 
3635-2004 212658 
3636-2004 212659 
5009-2004 211381 
5162-2004 212156 
5269-2004 212831 
5294-2004 212676 

5296-2004 212453 
5297-2004 212677 
5298-2004 212678 
5300-2004 212455 
5357-2004 213379 
5359-2004 213381 
5379-2004 214586 
5380-2004 214587 
  157-2006 215842 
  159-2006 215526 
  628-2007 220194 
  226-2011 230730 
  186-2012 232896 

 
 
 

(111) 90037 
(151) 16.6.1894 
(156) 16.6.2014 
(180) 16.6.2024 
(210) 1621 
(220) 16.6.1894 

 7 (511) 7, 9, 12 
(540) 

  
 

(732) Siemens Rail Automation Holdings Limited, Fa-
raday House Sir William Siemens Square, Frim-
ley, Camberley, Surrey GU16 8QD, GB; 

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

(111) 92149 
(151) 15.5.1934 
(156) 15.5.2014 
(180) 15.5.2024 
(210) 554 
(220) 15.5.1934 

 7 (511) 8, 11, 12 
(510) Pomocné zariadenia na použitie v spaľovacích 

motoroch, čerpadlá na horľavinu, kombinované 
horľavinové a vákuové čerpadlá, vákuové čerpad-
lá, čističe vzduchu, kombinované čističe vzduchu 
a tlmiče nasávania, kombinované čističe vzduchu 
a zarážače plameňov, tlmiče nasávania, samočin-
né uzávery, odvzdušnenia na kľukové skrine, fil-
tre na mazací olej, plniče do pohonných látok, 
čističe zapaľovacích sviečok a trecia hmota na 
použitie s týmito čističmi, opravné a náhradné 
súčasti na uvedené zariadenia. 

(540) 

  
 

(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US; 

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

 

(111) 93209 
(151) 15.7.1924 
(156) 15.7.2014 
(180) 15.7.2024 
(210) 1323 
(220) 15.7.1924 

 7 (511) 21 
(510) Sklo. 

(540) Pyrex 
(732) Corning Incorporated, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu New York, Corning, New York, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 95490 
(151) 21.3.1924 
(156) 21.3.2014 
(180) 21.3.2024 
(210) 973 
(220) 21.3.1924 

 7 (511) 1, 5 
(510) Chemické a lekárnické výrobky. 

(540) Jodisol 
(732) SPOFA - DENTAL, a. s., Černokostelecká 84, 

100 31 Praha - Strašnice, CZ; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 107227 
(151) 31.5.1944 
(156) 31.5.2014 
(180) 31.5.2024 
(210) 584 
(220) 31.5.1944 

 7 (511) 5 
(510) Zverolekárske liečivá. 

(540) Mastisan 
(732) BB PHARMA a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 

Praha, CZ; 
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(111) 110860B 
(151) 26.3.1925 
(156) 26.3.2015 
(180) 26.3.2025 
(210) 3852B 
(220) 26.3.1925 

 8 (511) 12 
(511) 12 - Automobily všetkých druhov s výnimkou 

osobných automobilov a z nich odvodených mo-
difikácií. 

(540) 

  
 

(732) ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 
293 60 Mladá Boleslav, CZ; 

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

 
 

(111) 111115 
(151) 19.6.1944 
(156) 19.6.2014 
(180) 19.6.2024 
(210) 2032 
(220) 19.6.1944 

 7 (511) 6, 7, 8, 9, 12 
(510) Relé, spúšťače, stykače, kontrolery, odpory, brz-

dové magnety, nožničky všetkých druhov, kon-
ventory, autoklávy, hydraulické valce, práčky, 
ťažné stroje, ťažné klietky, práčky na uhlie, trie-
diarne uhlia, úpravne rudy, drviče, turbodúchad-
lá, turbokompresory, honovacie stroje, nástroje 
všetkých druhov, najmä výstružníky, záhlbníky, 
závitníky, závitnice, závitové nože, frézy, nože, 
frézovacie tŕne, prístroje všetkých druhov, najmä 
upínacie zariadenia, deliace prístroje, zveráky, 
meradlá všetkých druhov najmä meradlá, kalibre, 
obkročiaky, uholníky, hmatadlá, tušírovacie dos-
ky, strojové časti, najmä pružiny, kotvy, bežné 
strojové časti. 

(540) 

  
 

(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 
110 00 Praha, CZ; 

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

(111) 111115A 
(151) 19.6.1944 
(156) 19.6.2014 
(180) 19.6.2024 
(210) 2032A 
(220) 19.6.1944 

 10 (511) 6, 7, 9 
(511) 6 - Vysokotlakové nádoby. 

7 - Turbogenerátory, elektromotory s výnimkou do 
dopravných prostriedkov, elektromotory do au-
tomobilov, dynamá, valcovacie stolice, tlačky blo-
kov, preťahovačky, navíjačky, zakružovačky, li- 
 

sy všetkých druhov, parné turbíny, sústruhy, ho-
rizontky, frézovacie hlavy, závitorezné hlavy, 
vyvŕtavacie hlavy, strojné súčasti najmä zalome-
né hriadele, ozubené kolesá, prevodové skrine. 
9 - Transformátory všetkých druhov, vypínače, 
odpojovače, rozvádzače. 

(540) 

  
 

(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Václavské nám. 837/11, 
110 00 Praha, CZ; 

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

(111) 111115B 
(151) 19.6.1944 
(156) 19.6.2014 
(180) 19.6.2024 
(210) 2032B 
(220) 19.6.1944 

 9 (511) 12 
(511) 12 - Lokomotívy všetkých druhov. 
(540) 

  
 

(732) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32, 
301 00 Plzeň, Jižní Předměstí, CZ; 

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

(111) 111115C 
(151) 19.6.1944 
(156) 19.6.2014 
(180) 19.6.2024 
(210) 2032C 
(220) 19.6.1944 

 10 (511) 7, 12 
(511) 7 - Elektromotory všetkých druhov do dopravných 

prostriedkov ( s výnimkou elektromotorov do au-
tomobilov). 
12 - Trolejbusy. 

(540) 

  
 

(732) ŠKODA ELECTRIC a. s., Tylova 1/57, 301 28 
Plzeň, CZ; 

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

(111) 113336 
(151) 22.5.1934 
(156) 22.5.2014 
(180) 22.5.2024 
(210) 2323 
(220) 22.5.1934 

 7 (511) 16 
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(510) Grafitové, snímacie a farebné tužky, grafitové, 
snímacie a farebné vložky do mechanických dr-
žadiel (tiež do vreckových ceruziek), súpravy 
alebo škatuľky s takýmito tužkami alebo držad-
lami, držadlá na perá (tiež vreckové držadlá), 
puzdrá na perá, kriedy na písanie, kreslenie a znač-
kovanie, držadlá na kriedy, stieracia guma, ume-
lý a prírodný uhlík, tuš, farby a pastely, pečiat-
kové farby, pravítka, meradlá, zápisníky, zápisné 
bloky a zápisné tabuľky, náčrtníky, palety, štetce, 
rysovadlá, príložníky, trojuholníky, spinky. 

(540) Koh-i-noor 
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gers- 

tnera 3, 371 30 České Budějovice, CZ; 
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 118356 
(151) 13.7.1944 
(156) 13.7.2014 
(180) 13.7.2024 
(210) 166 
(220) 13.7.1944 

 7 (511) 7, 11 
(510) Vzdušníky všetkých ručných aj elektrických čer-

padiel, kompresorov, vodovodov, vodovodných 
zariadení, ako aj všetkých vedení tekutín a ply-
nov všetkých druhov, čistiace prístroje, nádrže, 
miešadlá všetkých druhov, rotačné a piestové 
kompresory, filtre vzduchu, plynotesné uzávery  
v rozvádzacích potrubiach, ako aj v miestnos-
tiach, odpúšťacie prístroje, rozhadzovače. Príslu-
šenstvo a súčasti čerpacích zariadení, samočinných 
spínačov, zapaľovačov, elektrických chladiacich 
prístrojov, akumulátory a chladiace zariadenie 
všetkých druhov pre malé aj veľké výkony, pies-
tové a rotačné kompresory, regulačné spínacie 
zariadenie, elektrické prístroje na riadenie a kon-
trolu chodu čerpadiel a čerpacích agregátov na 
dopravu tekutín a plynov, spínacie skrine, ochran-
né spínače, kontroly motorov, registračné prístro-
je na diaľkové značenie stavu vodnej hladiny  
a prítokového množstva, signalizačné zariadenia, 
poplachové zariadenia akustické, optické alebo 
kombinované pri poruchách vedenia, pri strate 
tlaku pod prípustnú hranicu, ozonizátory do kry-
tov, všetky elektromotory s výnimkou elektromo-
torov do gramofónov. 

(540) SIGMA 
(732) SIGMA GROUP, a. s., Jana Sigmunda 79, 783 50 

Lutín, CZ; 
(740) Šimonovská Zuzana, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 118678 
(151) 22.4.1915 
(156) 22.4.2015 
(180) 22.4.2025 
(210) 2080 
(220) 22.4.1915 

 7 (511) 7, 26 
(510) Prístroje k šijacím strojom, plechové škatule na 

prístroje k šijacím strojom, akékoľvek súčiastky 
k šijacím strojom, podstavce k šijacím strojom, 
hlavy k šijacím strojom, pohonové zariadenia  
k šijacím strojom, vršky k šijacím strojom, člnky  
 

 k šijacím strojom, príslušenstvo všetkých druhov 
k šijacím strojom, nábytok k šijacím strojom. Ih-
ly a balíčky ihiel k šijacím strojom. 

(540) 

  
 

(732) Minerva Boskovice, a. s., Boskovice, CZ; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 151431 
(151) 18.5.1954 
(156) 9.4.2014 
(180) 9.4.2024 
(210) 1543 
(220) 9.4.1954 

 7 (511) 5 
(510) Chemické výrobky a prostriedky na hubenie škod-

cov. 

(540) ORTHOSAN 
(732) Enaspol a. s., Velvěty 33, 417 62 Rtyně nad Bíli-

nou, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 151610 
(151) 29.9.1934 
(156) 15.5.2014 
(180) 15.5.2024 
(210) 2979 
(220) 15.5.1934 

 7 (511) 9 
(510) Merače rýchlosti, tachometre, zapisovacie (filmo-

vé) ukazovatele rýchlosti, ampérmetre, tlakom 
ovládané meradlá, ukazovatele teploty, ukazova-
tele hladiny tekutiny, počítadlá otáčok a kilomet-
rov, hnací mechanizmus do meračov rýchlosti  
a jeho súčasti a zariadenia na skúšanie zapaľova-
cích sviečok. 

(540) 

  
 

(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US; 

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

(111) 151720 
(151) 6.12.1954 
(156) 15.11.2014 
(180) 15.11.2024 
(210) 3689 
(220) 15.11.1954 

 7 (511) 33 
(510) Whisky. 

(540) WHITE HORSE 
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014 

BG Amsterdam, NL; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
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(111) 151861 
(151) 20.1.1955 
(156) 23.12.2014 
(180) 23.12.2024 
(210) 4018 
(220) 23.12.1954 

 7 (511) 7 
(510) Spaľovacie motory. 
(540) 

  
 

(732) International Truck and Engine Corporation, 4201 
Winfield Road, P. O. Box 1488, Warrenville, IL 
60555, US; 

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

(111) 155985 
(151) 14.10.1964 
(156) 17.7.2014 
(180) 17.7.2024 
(210) 31756 
(220) 17.7.1964 

 7 (511) 30 
(510) Nemedicinálne cukrovinky, žuvacia guma. 

(540) STIMOROL 
(732) Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS, 

Roskildevej 161, DK-2620 Albertslund, DK; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 156259 
(151) 10.6.1965 
(156) 9.12.2014 
(180) 9.12.2024 
(210) 32950 
(220) 9.12.1964 

 7 (511) 5 
(510) Veterinárne liečivo. 

(540) AXETOCAL 
(732) BB PHARMA a.s., Pod Višňovkou 1662/21,  

140 00 Praha, CZ; 
 
 

(111) 156682 
(151) 16.5.1966 
(156) 20.6.2014 
(180) 20.6.2024 
(210) 31713 
(220) 20.6.1964 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Dvanásťstupňové pivo. 
(540) 

  
 

(591) žltá, červená, čierna, bordová 
(732) Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01 

České Budějovice, CZ; 
 
 

(111) 162268 
(151) 15.3.1975 
(156) 10.7.2014 
(180) 10.7.2024 
(210) 48044 
(220) 10.7.1974 

 7 (511) 33 
(510) Whisky. 

(540) OLD PARR 
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014 

BG Amsterdam, NL; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 162297 
(151) 17.3.1975 
(156) 4.7.2014 
(180) 4.7.2024 
(210) 48026 
(220) 4.7.1974 

 7 (511) 1, 5 
(510) Chemické výrobky pre poľnohospodárstvo, zá-

hradníctvo a lesníctvo, hnojivá (prírodné a ume-
lé), úpravné činidlá na semená a osivo, prostried-
ky insekticídne, larvicídne, fungicídne a pesti-
cídne, prostriedky mollusticídne a nematicídne, 
prípravky na ničenie škodcov a ničenie buriny, 
prípravky odpudzujúce hmyz, prípravky na vyku-
rovanie pôdy, výrobky veterinárne, výrobky na 
umývanie a čistenie zvierat, výrobky antelmin-
tické, prípravky na osviežovače vzduchu, prí-
pravky dezinfekčné a dezodoračné. 

(540) MATAVEN 
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlas-

sung Zürich, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, CH; 
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 162315 
(151) 21.3.1975 
(156) 26.9.2014 
(180) 26.9.2024 
(210) 48190 
(220) 26.9.1974 

 7 (511) 5 
(510) Kortikosteroidný prípravok. 

(540) DIPROPHOS 
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, 

Whitehouse Station, New Jersey 08889, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 162323 
(151) 21.3.1975 
(156) 23.9.2014 
(180) 23.9.2024 
(210) 48155 
(220) 23.9.1974 

 8 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, 

hydina, zverina; mäsové výťažky; konzervované, 
sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly, zavá-
raniny; vajcia, mlieko a iné mliekarenské výrob-
ky vrátane mliečnych nápojov; jedlé oleje a tuky; 
potraviny v konzervách; zelenina naložená v octe. 
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30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
kávové náhradky; múka a obilné prípravky upra-
vené na výživu ľudí, napr. ovsené vločky a pod.; 
nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády; chlieb, su-
šienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukro-
vinky, zmrzlina; med, sirup z melasy; kvasnice, 
prášky do pečiva; soľ, horčica; korenie, ocot, chu-
ťové omáčky; ľad. 
43 - Služby reštauračné. 

(540) PIZZA HUT 
(732) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, spoloč-

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
14841 N. Dallas Pkwy, Dallas, Texas, US; 

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

(111) 162325 
(151) 21.3.1975 
(156) 23.9.2014 
(180) 23.9.2024 
(210) 48156 
(220) 23.9.1974 

 8 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, 

hydina, zverina; mäsové výťažky; konzervované, 
sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly, zavá-
raniny; vajcia, mlieko a iné mliekarenské výrob-
ky vrátane mliečnych nápojov; jedlé oleje a tuky; 
potraviny v konzervách; zelenina naložená v octe. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
kávové náhradky; múka a obilné prípravky upra-
vené na výživu ľudí, napr. ovsené vločky a pod.; 
nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády; chlieb, su-
šienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukro-
vinky, zmrzlina; med, sirup z melasy; kvasnice, 
prášky do pečiva; soľ, horčica; korenie, ocot, chu-
ťové omáčky; ľad. 
43 - Služby reštauračné. 

(540) 

  
 

(732) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, spoloč-
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
14841 N. Dallas Pkwy, Dallas, Texas, US; 

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

(111) 162393 
(151) 23.5.1975 
(156) 25.7.2014 
(180) 25.7.2024 
(210) 48058 
(220) 25.7.1974 

 7 (511) 5 
(510) Vakcíny na liečenie alergie. 

(540) POLLINEX 
(732) Allergy Therapeutics (UK) Limited, Dominion Way, 

Worthing, West Sussex BN14 8SA, GB; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(111) 162451 
(151) 3.7.1975 
(156) 25.9.2014 
(180) 25.9.2024 
(210) 48189 
(220) 25.9.1974 

 7 (511) 1, 9 
(510) Fotopolymérový film, prípravky a prístroje na la-

minovanie a vyvolávanie fotopolymérových fil-
mov, fotografické chemikálie. 

(540) RISTON 
(732) E. I. du Pont de Nemours and Company, spoloč-

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1007 
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US; 

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

(111) 162501 
(151) 3.9.1975 
(156) 6.9.2014 
(180) 6.9.2024 
(210) 48120 
(220) 6.9.1974 

 7 (511) 9 
(510) Elektronické prístroje, magnetofónové pásky, gra-

mofónové platne, kinematografické zvukové záz-
namy, obrazové a iné záznamy zvukových signá-
lov. 

(540) 

  
 

(732) Dolby Laboratories Licensing Corporation, spo-
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York, 
San Francisco, California, US; 

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

(111) 162543 
(151) 8.10.1975 
(156) 23.10.2014 
(180) 23.10.2024 
(210) 48244 
(220) 23.10.1974 

 7 (511) 9, 10 
(510) Elektrické zariadenia, prístroje, súčasti a aparáty, 

napríklad: zosilňovače, zdroje energie, prevádzače, 
sondy a elektródy, transformátory, tlačené obvo-
dy a súčasti, vlnovodné až koaxiálne adaptéry, 
koaxiálne svorky a káble; zariadenia, prístroje  
a aparáty používané na analýzu, syntézu, počíta-
nie, meranie, získavanie dát a ich spracovanie, de-
tekciu, kontrolu, skúšanie, vyloženie, zaznamená-
vanie alebo základné účely (napr. plynové chro-
matografy, CHN analyzátory, osmometre, auto-
viskozimetre, krátkovlnné spektrometre, analyzá-
tory deformácie tvaru vlny, analyzátory spektra, 
syntetizátory frekvencie, počítače, ampérmetre, 
ohmmetre, merače impedancie, voltmetre, kmi-
tomery, wattmetre, merače krátkovlnného žiare- 
nia, merače dávok, merače hodnoty mikrovlnné-
ho šumu, zariadenia na meranie frekvencie, za-
riadenia na nukleárne meranie, kremíkové teplo-
mery, zariadenia na získanie a spracovanie dát,  
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 kalkulačné stroje, počítače a zariadenia na spra-
covanie dát, detektory ultrazvukových prenosov, 
skúšobné zariadenia na lokalizáciu chýb v ener-
getických či telefónnych kábloch, signálne zdro-
je, mixéry, modulátory, zoslabovače, koaxiálne  
a vlnovodné meracie prístroje na kontrolu a ob-
sluhu, osciloskopy, vyhodnocovače a zazname-
návacie prístroje, kmitočtové a časové normály  
a príslušenstvá (napr. stĺpcové materiály a kack-
flush elektrónky na použitie pri chromatografii, 
kamery na použitie s osciloskopmi a vozíky na 
skúšobné zariadenia na náhle prípady) používané 
s týmito zariadeniami, prístrojmi a aparátmi. Le-
kárske zariadenia, prístroje a aparáty používané 
na výskum, diagnostiku a liečebné účely - naprí-
klad: kardiologické prístroje, prístroje pre hema-
tológiu, stetoskopy, prístroje na skúšanie metabo-
lizmu, zariadenia na odpočúvanie a zaznamená-
vanie stavu pacienta, oživovacie prístroje a pre-
vádzače, elektródy, predzosilňovače, oscilogra-
fické zaznamenávače, magnetofóny a prevádzače 
dát na použitie vo fyziologických meraniach a zaz-
namenávanie a predvádzanie fyziologických zvláš-
tností. 

(540) 

  
 

(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership, 
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070, 
US; 

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

(111) 162544 
(151) 6.10.1975 
(156) 23.10.2014 
(180) 23.10.2024 
(210) 48245 
(220) 23.10.1974 

 7 (511) 16 
(510) Miestne správy a technické periodiká, letáky a kni-

hy, katalógy, pretlače článkov, listy s údajmi, 
správy o použití výrobku a systému, technické 
bulletiny, príručky na prevádzkovanie a obsluho-
vanie výrobkov a systému, všetko z uvedených 
výrobkov vo vzťahu k elektrickému, meraciemu, 
vedeckému a lekárskemu vybaveniu. 

(540) 

  
 

(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership, 
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070, 
US; 

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

(111) 162584 
(151) 11.11.1975 
(156) 6.9.2014 
(180) 6.9.2024 
(210) 48121 
(220) 6.9.1974 

 7 (511) 9 
(510) Elektronické prístroje, magnetofónové pásky, 

gramofónové platne, kinematografické zvukové 
záznamy, obrazové a iné záznamy zvukových sig-
nálov. 

(540) DOLBY 
(732) Dolby Laboratories Licensing Corporation, spo-

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York, 
San Francisco, California, US; 

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

(111) 162818 
(151) 23.4.1976 
(156) 8.5.2014 
(180) 8.5.2024 
(210) 47882 
(220) 8.5.1974 

 7 (511) 6, 7, 12 
(510) Ložiskové kovy a ložiskové kovové zliatiny, su-

rové a čiastočne opracované všeobecné kovy a ich 
zliatiny, kovové časti mostov a budov, časti mos-
tov a budov vyrobené z kombinácie materiálov 
kovových a nekovových s prevažujúcou kovovou 
zložkou, nosníky na mosty, budovy, inžinierske 
stavby a priemyselné zariadenia, všetko vyrobené 
z kovov alebo z kombinácie kovových a nekovo-
vých materiálov s prevažujúcou kovovou zlož-
kou, časti a príslušenstvá všetkých týchto druhov 
nosníkov; podpery, puzdrá a oporné podložky, 
všetko ako časti strojov, ak patria do triedy 7, 
časti strojov, ak patria do triedy 7 a sú vyrobené 
prevažne zo zmesí polytetrafluoretylénových 
umelých hmôt, práškový kov a grafit, strojové 
ložiská, guľové kĺby na stroje, časti a príslušen-
stvá všetkých uvedených výrobkov; vozidlá po-
zemné a koľajové, plavidlá, lietadlá, motory s vnú-
torným spaľovaním do cestných a koľajových 
vozidiel, parné stroje na cestné vozidlá, súčasti 
podvozkov na cestné a koľajové vozidlá, nosné 
rámy, puzdrá a oporné podložky a časti nosných 
rámov, všetko na vozidlá pozemné, lietadlá a pla-
vidlá, guľové kĺby na vozidlá, časti a príslušen-
stvá všetkých uvedených výrobkov. 

(540) DU 
(732) GGB, Inc., 700 Mid Atlantic Parkway, Thorofa-

re, New Jersey 08086, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 162819 
(151) 23.4.1976 
(156) 12.5.2014 
(180) 12.5.2024 
(210) 47883 
(220) 12.5.1974 

 7 (511) 6, 7, 12 
(510) Ložiskové kovy a ložiskové kovové zliatiny, su-

rové a čiastočne opracované všeobecné kovy  
a ich zliatiny, kovové časti mostov a budov, časti  
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 mostov a budov vyrobené z kombinácie materiá-
lov kovových a nekovových s prevažujúcou ko-
vovou zložkou, nosníky na mosty, budovy, inži-
nierske stavby a priemyselné zariadenia, všetko 
vyrobené z kovov alebo z kombinácie kovových 
a nekovových materiálov s prevažujúcou kovo-
vou zložkou, časti a príslušenstvá všetkých tých-
to druhov nosníkov; podpery, puzdrá a oporné 
podložky, všetko ako časti strojov, ak patria do 
triedy 7, časti strojov, ak patria do triedy 7 a sú 
vyrobené prevažne zo zmesí polytetrafluoretyle-
nových umelých hmôt, práškový kov a grafit, 
strojové ložiská, guľové kĺby na stroje, časti  
a príslušenstvá všetkých uvedených výrobkov; 
vozidlá pozemné a koľajové, plavidlá, lietadlá, 
motory s vnútorným spaľovaním do cestných  
a koľajových vozidiel, parné stroje na cestné vo-
zidlá, súčasti podvozkov na cestné a koľajové 
vozidlá, nosné rámy, puzdrá a oporné podložky  
a časti nosných rámov, všetko na vozidlá pozem-
né, lietadlá a plavidlá, guľové kĺby na vozidlá, 
časti a príslušenstvá všetkých uvedených výrob-
kov. 

(540) DX 
(732) GGB, Inc., 700 Mid Atlantic Parkway, Thorofa-

re, New Jersey 08086, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 162858 
(151) 13.5.1976 
(156) 21.5.2015 
(180) 21.5.2025 
(210) 48661 
(220) 21.5.1975 

 7 (511) 24, 25 
(510) Kusový tovar a plachty, pokiaľ patria do tr. 24, 

textilné výrobky, vreckovky, povlaky na poduš-
ky, prikrývky, prešívané prikrývky, ozdobné pos-
teľné prikrývky, záclony, povlaky na vankúše, 
poťahy na nábytok, povlaky na prikrývky a pre-
šívané prikrývky, povlaky na žehliace dosky, sto-
lové pokrývky, obrúsky, poťahy na matrace, ute-
ráky, textilné podšívky; 
 odevy a obuv všetkých druhov pre mužov, ženy, 
deti a batoľatá, zástery, plienky, opasky, pokiaľ 
patria do tr. 25, rukavice, klobúky a čapice, kra-
vaty, šatky, plavky, nepremokavé odevy. 

(540) 

  
 

(732) FRUIT OF THE LOOM, INC., One Fruit of the 
Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42102-
9015, US; 

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

 
 
 
 
 
 
 

(111) 165844 
(151) 14.1.1985 
(156) 18.4.2014 
(180) 18.4.2024 
(210) 53618 
(220) 18.4.1984 

 7 (511) 5 
(510) Liečebné prípravky na ošetrovanie kardiovasku-

lárnych chorôb a porúch. 

(540) MONOPRIL 
(732) E. R. Squibb & Sons, L. L. C., Lawrenceville-

Princeton Road, 08540 Princeton, New Jersey, US; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 165882A 
(151) 6.3.1985 
(156) 12.6.2014 
(180) 12.6.2024 
(210) 53694A 
(220) 12.6.1984 

 8 (511) 11 
(511) 11 - Elektrické ohrievače vody, tepelné čerpadlá. 

(540) TATRAMAT 
(732) TATRAMAT - ohrievače vody, s. r. o., Hlavná 1, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 166261 
(151) 11.6.1986 
(156) 11.10.2014 
(180) 11.10.2024 
(210) 53856 
(220) 11.10.1984 

 7 (511) 5 
(510) Farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke prí-

pravky a látky. 

(540) MICROTRAST 
(732) GUERBET GmbH, Otto-Volger-Strasse 11, D-6231 

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

 
 

(111) 166262 
(151) 17.6.1986 
(156) 23.11.2014 
(180) 23.11.2024 
(210) 53945 
(220) 23.11.1984 

 7 (511) 16 
(510) Papier a papierenský tovar. 
(540) 

  
 

(732) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 3-chome, 
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP; 

(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
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(111) 166998 
(151) 4.8.1988 
(156) 11.10.2014 
(180) 11.10.2024 
(210) 53857 
(220) 11.10.1984 

 7 (511) 5 
(510) Farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke prí-

pravky a látky. 

(540) MICROPAQUE 
(732) GUERBET GmbH, Otto-Volger-Strasse 11, D-6231 

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

 
 

(111) 175285 
(151) 24.7.1995 
(156) 15.6.2014 
(180) 15.6.2024 
(210) 1381-94 
(220) 15.6.1994 
(450) 11.10.1995 

 7 (511) 29, 30 
(510) Dehydrová zmes na dochutenie polievok, omá-

čok, šalátov a podobne. 

(540) VEGGA 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 177319 
(151) 17.12.1996 
(156) 17.2.2014 
(180) 17.2.2024 
(210) 392-94 
(220) 17.2.1994 
(450) 5.3.1997 

 7 (511) 2 
(510) Email syntetický vonkajší. 

(540) SYNEX 
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smo-

lenice, SK; 
(740) Valent Vojtech Ing., Smolenice, SK; 

 
 

(111) 177320 
(151) 17.12.1996 
(156) 17.2.2014 
(180) 17.2.2024 
(210) 391-94 
(220) 17.2.1994 
(450) 5.3.1997 

 7 (511) 2 
(510) Email olejový vonkajší. 

(540) OLEMA 
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smo-

lenice, SK; 
(740) Valent Vojtech Ing., Smolenice, SK; 

 
 

(111) 177344 
(151) 8.1.1997 
(156) 28.7.2014 
(180) 28.7.2024 
(210) 1698-94 
 

(220) 28.7.1994 
(450) 9.4.1997 

 7 (511) 16, 24, 25 
(510) Papier, lepenka, výrobky z papiera a kartonážne 

výrobky, tlačoviny, knihárske výrobky, fotogra-
fie, papiernické výrobky, lepidlá na kancelárske 
účely a pre domácnosť, potreby pre umelcov, 
maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske po-
treby (s výnimkou prístrojov), učebné a školské 
potreby a pomôcky (s výnimkou prístrojov), oba-
lové materiály z plastov (nezahrnuté v iných trie-
dach), hracie karty, tlačiarenské písmená, tlačia-
renské štočky; textil a textilný tovar (nezahrnutý 
v iných triedach), posteľná bielizeň a prestiera-
nie, odevy, obuv, pokrývky hlavy. 

(540) CARE BEARS 
(732) THOSE CHARACTERS FROM CLEVELAND, 

INC., One American Road, Cleveland, Ohio 44144, 
US; 

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

 
 

(111) 177366 
(151) 15.1.1997 
(156) 28.7.2014 
(180) 28.7.2024 
(210) 1690-94 
(220) 28.7.1994 
(450) 9.4.1997 

 7 (511) 33 
(510) Alkoholické nápoje. 

(540) PIMM S' NO. 1 CUP 
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014 

BG Amsterdam, NL; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 177369 
(151) 15.1.1997 
(156) 8.9.2014 
(180) 8.9.2024 
(210) 2026-94 
(220) 8.9.1994 
(450) 9.4.1997 

 7 (511) 30 
(510) Cukrovinky. 
(540) 

  
 

(591) čierna, červená, žltá 
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover, NJ 07936, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
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(111) 177370 
(151) 16.1.1997 
(156) 8.9.2014 
(180) 8.9.2024 
(210) 2027-94 
(220) 8.9.1994 
(450) 9.4.1997 

 7 (511) 30 
(510) Cukrovinky. 
(540) 

  
 

(591) čierna, červená, zelená, žltá 
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover, NJ 07936, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 177546 
(151) 13.2.1997 
(156) 19.9.2014 
(180) 19.9.2024 
(210) 2151-94 
(220) 19.9.1994 
(450) 7.5.1997 

 7 (511) 33 
(510) Vína, destiláty a likéry. 

(540) LAGAVULIN 
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Loch-

side Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 177547 
(151) 13.2.1997 
(156) 19.9.2014 
(180) 19.9.2024 
(210) 2152-94 
(220) 19.9.1994 
(450) 7.5.1997 

 7 (511) 33 
(510) Vína, destiláty a likéry. 

(540) TALISKER 
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Loch-

side Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 177552 
(151) 13.2.1997 
(156) 8.9.2014 
(180) 8.9.2024 
(210) 2028-94 
(220) 8.9.1994 
(450) 7.5.1997 

 7 (511) 30 
(510) Cukrovinky. 
 
 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, čierna, žltá 
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover, NJ 07936, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 177553 
(151) 13.2.1997 
(156) 8.9.2014 
(180) 8.9.2024 
(210) 2029-94 
(220) 8.9.1994 
(450) 7.5.1997 

 7 (511) 30 
(510) Cukrovinky. 
(540) 

  
 

(591) zelená, čierna, žltá, červená 
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover, NJ 07936, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 177665 
(151) 19.2.1997 
(156) 28.6.2014 
(180) 28.6.2024 
(210) 1486-94 
(220) 28.6.1994 
(450) 7.5.1997 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar. 

(540) REGATTA 
(732) REGATTA LTD, Mercury Way, Dumplington, 

Urmston, Manchester, GB; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., FAJNOR IP s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 177668 
(151) 19.2.1997 
(156) 9.9.2014 
(180) 9.9.2024 
(210) 2043-94 
(220) 9.9.1994 
(450) 7.5.1997 

 7 (511) 9, 16, 42 
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(510) Hardvér, softvér, počítače, monitory, integrované 
obvody, periférne jednotky a všetky ostatné vý-
robky súvisiace s výpočtovou technikou patriace 
do triedy 9, neperiodické publikácie - príručky  
k uvedeným výrobkom, užívateľské manuály, 
vývoj softvéru. 

(540) NETRA 
(732) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Red-

wood Shores, California 94065, US; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 177910 
(151) 12.2.1997 
(156) 19.9.2014 
(180) 19.9.2024 
(210) 2149-94 
(220) 19.9.1994 
(450) 4.6.1997 

 7 (511) 33 
(510) Vína, destiláty a likéry. 

(540) OBAN 
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Loch-

side Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 177912 
(151) 12.2.1997 
(156) 19.9.2014 
(180) 19.9.2024 
(210) 2150-94 
(220) 19.9.1994 
(450) 4.6.1997 

 7 (511) 33 
(510) Vína, destiláty a likéry. 

(540) DALWHINNIE 
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Loch-

side Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 177952 
(151) 14.2.1997 
(156) 9.8.2014 
(180) 9.8.2024 
(210) 1803-94 
(220) 9.8.1994 
(450) 4.6.1997 

 7 (511) 3 
(510) Bieliace prípravky a iné látky na pranie; príprav-

ky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; 
mydlá, voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, 
kozmetické prípravky a prípravky na vlasy a úst-
nu dutinu. 

(540) 

  
 

(732) ARAMIS INC., spoločnosť zriadená podľa záko-
nov štátu Delaware, 767 Fifth Avenue, New York, 
NY 10153, US; 

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

(111) 178380 
(151) 19.11.1997 
(156) 10.8.2014 
(180) 10.8.2024 
(210) 1813-94 
(220) 10.8.1994 
(442) 6.8.1997 
(450) 4.2.1998 

 7 (511) 9, 39 
(511) 9 - Elektrické a elektronické prístroje a zariade-

nia, súčiastky a príslušenstvo. 
39 - Transport, distribúcia a skladovanie elektric-
kých a elektronických prístrojov a zariadení, sú-
čiastok a príslušenstva. 

(540) FARNELL 
(732) PREMIER FARNELL PLC, Farnell House, For-

ge Lane, Leeds LS12 2NE, GB; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 178413 
(151) 19.11.1997 
(156) 10.1.2014 
(180) 10.1.2024 
(210) 38-94 
(220) 10.1.1994 
(442) 6.8.1997 
(450) 4.2.1998 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, predovšetkým inha-

lačné anestetiká. 

(540) SUPRANE 
(732) BAXTER INTERNATIONAL INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One 
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US; 

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

(111) 178419 
(151) 19.11.1997 
(156) 17.2.2014 
(180) 17.2.2024 
(210) 390-94 
(220) 17.2.1994 
(442) 6.8.1997 
(450) 4.2.1998 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Email nitrocelulózový leštiteľný. 

(540) CEMAL 
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smo-

lenice, SK; 
 
 

(111) 178772 
(151) 17.12.1997 
(156) 15.8.2014 
(180) 15.8.2024 
(210) 1839-94 
(220) 15.8.1994 
(442) 10.9.1997 
(450) 4.3.1998 
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 7 (511) 39 
(511) 39 - Skladovacie a zásobovacie služby pre malo-

obchod, najmä s kancelárskymi potrebami. 

(540) OFFICE CLUB 
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600 

North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 178773 
(151) 17.12.1997 
(156) 15.8.2014 
(180) 15.8.2024 
(210) 1840-94 
(220) 15.8.1994 
(442) 10.9.1997 
(450) 4.3.1998 

 7 (511) 39 
(511) 39 - Skladovacie a zásobovacie služby pre malo-

obchod, najmä s kancelárskymi potrebami. 

(540) OFFICE MART 
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600 

North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US; 
 
 

(111) 179060 
(151) 5.1.1998 
(156) 10.8.2014 
(180) 10.8.2024 
(210) 1809-94 
(220) 10.8.1994 
(442) 10.9.1997 
(450) 4.3.1998 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda, plnená čokoláda, cukríky, kakao-

vý prášok, cukrárska poleva, fondánová hmota, 
čokoládové nápoje, ovocné želé, cukrovinky ara-
šidové, sójovo-kokosové, mliečne, kávové, man-
dľové, cukrovinky plnené krémom, cukrovinky 
na zdobenie vianočných stromčekov a ostatné cuk-
rovinky. 

(540) 

  

(732) CSP group s.r.o., Cukrovarská 12, 075 01 Trebi-
šov, SK; 

 
 

(111) 179274 
(151) 16.1.1998 
(156) 18.8.2014 
(180) 18.8.2024 
(210) 1904-94 
(220) 18.8.1994 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

 7 (511) 6, 9 
(511) 6 - Uzatvoriteľné bezpečnostné boxy na automa-

tické počítačmi riadené bankové stroje a na per-
sonálnu obsluhu takýchto zariadení; uzatvoriteľ-
né puzdrá na depozity a automatizované bankové 
záznamy, všetko vyrobené predovšetkým z kovu. 

 
 

9 - Zákazníkom aktivované a obsluhou aktivova-
né automatické počítačmi riadené bankové stroje 
a predznačené počítačové programy na použitie  
v automatizovanom bankovníctve. 

(540) DIEBOLD 
(732) Diebold, Incorporated, spoločnosť zriadená pod-

ľa zákonov štátu Ohio, 5995 Mayfair Road, North 
Canton, Ohio, US; 

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

(111) 179275 
(151) 16.1.1998 
(156) 18.8.2014 
(180) 18.8.2024 
(210) 1905-94 
(220) 18.8.1994 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

 7 (511) 6, 9 
(511) 6 - Sejfy (trezory, bezpečnostné schránky) vráta-

ne zariadenia na ukladanie, bezpečné proti ohňu 
a vlámaniu; hlavné knihy; stolové sejfy a ich čas-
ti; dvere trezorov a ich časti; zámky a ich časti; 
protipožiarne dvere; peňažné pokladnice vo for-
me pevných boxov a ich časti; kovové konštruk-
cie vo forme sejfov a ich časti; ochranné jednotky 
pre kontakt zákazníka s bankou; bankové okienka 
pre privážajúcich sa zákazníkov; bankové prie-
hradky pre prichádzajúcich a privážajúcich sa zá-
kazníkov. 
9 - Policajné alarmy. 

(540) 

  

(732) Diebold, Incorporated, spoločnosť zriadená pod-
ľa zákonov štátu Ohio, 5995 Mayfair Road, North 
Canton, Ohio, US; 

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

(111) 179327 
(151) 20.1.1998 
(156) 16.6.2014 
(180) 16.6.2024 
(210) 1413-94 
(220) 16.6.1994 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Elektronické súčasti riadiacich a kontrolných 

zariadení. 

(540) SENSORMATIC 
(732) Sensormatic Electronics, LLC, One Town Center 

Road, Boca Raton, Florida 33486, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 179328 
(151) 20.1.1998 
(156) 16.6.2014 
(180) 16.6.2024 
(210) 1414-94 
(220) 16.6.1994 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 
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 7 (511) 9 
(511) 9 - Elektronické súčasti riadiacich a kontrolných 

zariadení. 
(540) 

  
 

(732) Sensormatic Electronics, LLC, One Town Center 
Road, Boca Raton, Florida 33486, US; 

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

(111) 179459 
(151) 22.1.1998 
(156) 20.7.2014 
(180) 20.7.2024 
(210) 1633-94 
(220) 20.7.1994 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

 7 (511) 2, 9, 10 
(511) 2 - Zásobníky tónovačov a zásobníky atramento-

vých dýz. 
9 - Počítače, prístroje a systémy na spracováva-
nie informácií a dát, pamäte, prístroje a systémy 
pre dizajn, počítačové programy, faksimilné stro-
je, vedecké, elektrické, elektronické, optické, op-
toelektronické, signalizačné, meracie a skúšacie 
prístroje a nástroje, analytické nástroje, prístroje 
na videozáznam a audiozáznam, ich súčasti a prí-
slušenstvo. 
10 - Lekárske nástroje a prístroje používané na 
výskum, diagnostiku, terapeutiku, sledovanie pa-
cientov a účely dátového riadenia, ich súčasti a prís-
lušenstvo. 

(540) HEWLETT PACKARD 
(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT 

COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership, 
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070, 
US; 

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

(111) 179474 
(151) 28.1.1998 
(156) 29.6.2014 
(180) 29.6.2024 
(210) 1502-94 
(220) 29.6.1994 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

 7 (511) 9, 12 
(511) 9 - Elektrické vodiče, káble, káblovody a vedenie 

v rúrkach; spojovacie svorky, tesnenia, izolácie, 
príchytky, zvierky, svorky, priechodky, upínacie 
pásy a moduly, všetky použité ako súčasti vodi-
čov a elektroinštalačného materiálu; tlačené ob-
vody, zbernicové elektrické jednotky, spínače, 
vypínače a prepínače. 
12 - Časti, zložky a súčasti motorových vozidiel 
vrátane zapaľovacích štartérov a elektrických štar-
térov, rúrkového palivového potrubia, zväzkov 
vodičov, drôtových a káblových foriem a modulov. 
 

(540) PACKARD ELECTRIC 
(732) DELPHI TECHNOLOGIES, INC., a Delaware 

Corporation, 5725 Delphi Drive, Troy, Michigan 
48098, US; 

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

(111) 179494 
(151) 22.1.1998 
(156) 28.7.2014 
(180) 28.7.2024 
(210) 1699-94 
(220) 28.7.1994 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

 7 (511) 7 
(511) 7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslu-

šenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrá-
banie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie, 
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslu-
šenstvá. 

(540) HELISTAR 
(732) Iscar Ltd., P. O. Box 11, Tefen 24959, IL; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 179495 
(151) 22.1.1998 
(156) 28.7.2014 
(180) 28.7.2024 
(210) 1700-94 
(220) 28.7.1994 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

 7 (511) 7 
(511) 7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslu-

šenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrá-
banie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie, 
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslu-
šenstvá. 

(540) HELIMILL 
(732) Iscar Ltd., P. O. Box 11, Tefen 24959, IL; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 179554 
(151) 22.1.1998 
(156) 20.7.2014 
(180) 20.7.2024 
(210) 1631-94 
(220) 20.7.1994 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

 7 (511) 5, 30 
(511) 5 - Liečivé cukrárske výrobky. 

30 - Cukrárske výrobky. 

(540) HALLS CALMS 
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover, NJ 07936, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
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(111) 179566 
(151) 22.1.1998 
(156) 16.8.2014 
(180) 16.8.2024 
(210) 1847-94 
(220) 16.8.1994 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

 9 (511) 5, 9, 10 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-

votnícke na oftalmické použitie; dezinfekčné pros-
triedky na oftalmické použitie. 
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne 
účely na oftalmické použitie. 
10 - Prístroje a nástroje chirurgické a lekárske, 
vrátane špeciálneho nábytku pre tieto odbory a vrá-
tane prístrojov a zdravotníckych pomôcok, očné 
šošovky a nástroje na optometrické a diagnostic-
ké použitie. 

(540) 

  

(732) Bausch & Lomb Incorporated, One Bausch & 
Lomb Place, Rochester, New York 14604, US; 

(740) Majlingová Marta, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 179572 
(151) 27.1.1998 
(156) 19.7.2014 
(180) 19.7.2024 
(210) 1613-94 
(220) 19.7.1994 
(442) 8.10.1997 
(450) 8.4.1998 

 7 (511) 1, 2, 19 
(511) 1 - Kaolín. 

2 - Maliarske nátery. 
19 - Hlina pálená. 

(540) 

  

(732) Sedlecký kaolin, a. s., Božičany, 362 26 Božiča-
ny, CZ; 

(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 179580 
(151) 12.2.1998 
(156) 23.8.2014 
(180) 23.8.2024 
(210) 1921-94 
(220) 23.8.1994 
(442) 5.11.1997 
(450) 6.5.1998 

 7 (511) 9, 10 
(511) 9 - Vedecké, námorné, dohliadacie, elektrické, 

fotografické, kinematografické, optické, vážiace, 
meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a ná-
stroje, prístroje a nástroje na záchranu života  
 

 a výučbu; prístroje na záznam, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
dát, záznamové disky; predajné automaty a me-
chanizmy na mince; registračné pokladnice, počí-
tacie stroje, zariadenie na spracovanie dát a počí-
tače; hasiace prístroje, najmä však spínače, oka-
mihové spínače, tlačidlové spínače, reverzné spí-
nače, tlakové spínače, osvetlené tlačidlové spína-
če, koncové spínače, úrovňové spínače, kolies-
kové spínače, statické spínače, ultrazvukové spí-
nače, fotoelektrické spínače, prepínače svetiel, 
magnetické spínače, bezdotykové koncové spí-
nače; relé, magnetické relé, statické relé, tepelné 
relé, relé na reguláciu hladiny, relé pevnej fázy, 
poistné relé, relé na zemnenie, nadprúdové relé, 
indukčné relé, I/O dislokovaný terminál, jazýč-
kové relé; tepelné snímače, kontrolné tepelné prí-
stroje; časovače, počítadlá, časovo závislé relé, 
motorové časovače, časovače pevnej fázy, elek-
tromagnetické počítadlá, počítadlá pevnej fázy, 
prúdové zdroje; monitorovacie zariadenie, úrov-
ňové spínače, reléové jednotky, motorové relé, 
konventory prúdu, prúdové senzory, obmedzova-
če prúdu, detektory porúch vykurovacích člán-
kov, napäťové senzory, poplachové zariadenia 
netesností, relé na zvrat fáz, nadprúdové relé  
a relé na detekciu strát zemnenia, frekvenčné re-
lé, spätné wattové relé, kontrolné zariadenia 
účinníka, prívodné relé, modulátory, monitory, 
rozvádzacie meracie prístroje, prevodníky, vysie-
lače, merače úrovne pevnej fázy; konektory, F/A 
konektory, DIN konektory, konektory typu MIL, 
konektory interfácie, IC zásuvky; fotomikrosen-
zory; programovateľné kontrolné zariadenie; po-
čítače, elektronické počítače, elektronické kalku-
lačné stroje; vybavenie na automatizáciu tovární, 
vybavenie na automatickú inšpekciu, automatic-
ké testovacie zariadenie, programovateľné spína-
če, systémy pamäťových dosák, pamätateľné 
terminály; elektromechanické zariadenia, moto-
rové alebo invertorové systémy; zariadenia input 
- output, snímače obrazu, kontrolné dosky na 
PPC modemy; meniče bankoviek, meniče mincí, 
automatické výplatné prístroje, automatické dáv-
kovacie stroje na peniaze, dávkovacie stroje na 
bankovky, overovače bankoviek, kodéry MICR, 
tlačiarne na vkladné knižky, čítacie zariadenie 
kariet; stroje na vydávanie lístkov, automatické 
zariadenie na kontrolu a zber lístkov, zariadenie 
na vydávanie voucher, predajné stroje, predajné 
stroje lístkov, benzínu, potravín a iných produk-
tov; elektronické registračné pokladne, terminály 
a periférne zariadenia pre nákupné strediská; prí-
stroje a nástroje na kontrolu dopravy. 
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, 
zubolekárske a zverolekárske, umelé údy, oči  
a zuby; ortopedické výrobky; materiál na šitie 
vrátane elektronických sfygmomanometrov, elek-
tronických klinických teplomerov, elektronických 
počítačov krviniek, automatických analyzátorov 
buniek, elektrických parných inhalátorov, ultra-
zvukových rozprašovačov, elektrokardiografov, 
elektrických masážnych prístrojov, elektrických 
pulzných masážnych prístrojov, monitorov moču, 
digitálnych pedometrov, ultrazvukových čističov, 
monitorov glukózy v krvi, prietokových cytome-
račov, sfygmomanometrov, systémov na liečenie 
hypertermií. 
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(540) 

  

(732) Omron Corporation, 801, Minamifudodo-cho, Ho-
rikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-ku, Kyo-
to 600-8530, JP; 

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

(111) 179615 
(151) 12.2.1998 
(156) 2.8.2014 
(180) 2.8.2024 
(210) 1750-94 
(220) 2.8.1994 
(442) 5.11.1997 
(450) 6.5.1998 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Whisky, likéry a ostatné nápoje obsahujúce 

alkohol. 

(540) BLUE LABEL 
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014 BG 

Amsterdam, NL; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 179624 
(151) 12.2.1998 
(156) 19.7.2014 
(180) 19.7.2024 
(210) 1610-94 
(220) 19.7.1994 
(442) 5.11.1997 
(450) 6.5.1998 

 7 (511) 30, 32, 35, 40 
(511) 30 - Káva, rezy a sušienky vyrobené na báze ka-

kaa a kávovín, predvarená, pufovaná a ochutená 
pufovaná ryža, kávové náhradky, pochutiny. 
32 - Tekuté nealkoholické nápoje. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami. 
40 - Sušenie a praženie jadrovín. 

(540) 

  
 

(732) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská ces- 
ta 807/10, 926 12 Sereď, SK; 

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

(111) 179752 
(151) 12.2.1998 
(156) 25.7.2014 
(180) 25.7.2024 
(210) 1673-94 
(220) 25.7.1994 
(442) 5.11.1997 
(450) 6.5.1998 

 7 (511) 42 
 

(511) 42 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť. 
(540) 

  

(732) PEREX, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Brati-
slava, SK; 

 
 

(111) 179776 
(151) 12.2.1998 
(156) 31.8.2014 
(180) 31.8.2024 
(210) 1963-94 
(220) 31.8.1994 
(442) 5.11.1997 
(450) 6.5.1998 

 7 (511) 1, 2, 19 
(511) 1 - Kaolín. 

2 - Maliarske nátery. 
19 - Hlina pálená. 

(540) KOLLOID 
(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 179807 
(151) 12.2.1998 
(156) 9.8.2014 
(180) 9.8.2024 
(210) 1799-94 
(220) 9.8.1994 
(442) 5.11.1997 
(450) 6.5.1998 

 7 (511) 18 
(511) 18 - Batožiny. 

(540) AMERICAN TOURISTER 
(732) Samsonite IP Holdings S.á.r.l., 13-15, avenue de 

la Liberté, L-1931 Luxembourg, LU; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 180003 
(151) 17.3.1998 
(156) 6.10.2014 
(180) 6.10.2024 
(210) 2321-94 
(220) 6.10.1994 
(310) 92216 
(320) 29.8.1994 
(330) CZ 
(442) 10.12.1997 
(450) 3.6.1998 

 7 (511) 37, 42 
(511) 37 - Montáž a opravy čerpacích a hydraulických 

strojov, zariadení a systémov, montáž a opravy 
meracej a regulačnej techniky. 
42 - Poradenská činnosť, výskum a vývoj v ob-
lasti čerpacích a hydraulických strojov, zariadení 
a systémov; projektová činnosť v investičnej vý-
stavbe. 
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(540) 

  

(732) HYDROSYSTEM project a. s., Kosmonautů 1103/6a, 
772 11 Olomouc, CZ; 

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

(111) 180078 
(151) 17.3.1998 
(156) 9.8.2014 
(180) 9.8.2024 
(210) 1796-94 
(220) 9.8.1994 
(442) 10.12.1997 
(450) 3.6.1998 

 7 (511) 9, 12, 16 
(511) 9 - Signálne prístroje a zariadenia, alarmy (okrem 

automobilových), detekčné prístroje, súčiastky  
a príslušenstvá uvedeného tovaru, zariadenia pro-
ti krádežiam. 
12 - Alarmy na všetky typy automobilov, ich sú-
čiastky a príslušenstvá. 
16 - Stolové a závesné zaraďovače, košíčky na 
poštu, stolové kartotéky, obaly na spisy, lístkov-
nice, knižné kartotéky a lístkovnice, policové  
a stolové zaraďovače, zásuvky na poštu, police 
na časopisy, úžitkové puzdrá a kazety, kancelár-
ske podložky na stoly. 

(540) 

  

(732) SUPERIOR ELECTRONICS CORP., No. 10, 
Lane 31, Chungten st., Taipei, TW; 

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

(111) 180089 
(151) 17.3.1998 
(156) 12.10.2014 
(180) 12.10.2024 
(210) 2385-94 
(220) 12.10.1994 
(442) 10.12.1997 
(450) 3.6.1998 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Automobily, osobné aj nákladné; motory po-

zemných vozidiel; časti pozemných vozidiel a mo-
torov. 

(540) DURATEC 
(732) FORD MOTOR COMPANY, The American Road, 

Dearborn, Michigan 48121, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 180220 
(151) 20.4.1998 
(156) 27.5.2014 
(180) 27.5.2024 
(210) 1220-94 
 

(220) 27.5.1994 
(442) 14.1.1998 
(450) 8.7.1998 

 7 (511) 31, 32, 33 
(511) 31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny. 

32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky 
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovoc-
ných štiav. 
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené  
a ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výlu-
hov, vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty. 

(540) 

  
 

(591) Žltá, zlatá, červená 
(732) GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s., 

Drážďanská 80/82, 400 07 Ústí nad Labem, CZ; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 180357 
(151) 20.4.1998 
(156) 19.7.2014 
(180) 19.7.2024 
(210) 1617-94 
(220) 19.7.1994 
(442) 14.1.1998 
(450) 8.7.1998 

 7 (511) 1, 2, 19 
(511) 1 - Kaolín. 

2 - Maliarske nátery. 
19 - Hlina pálená. 

(540) KAOLIN PREMIER 
(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 180459 
(151) 23.4.1998 
(156) 27.5.2014 
(180) 27.5.2024 
(210) 1234-94 
(220) 27.5.1994 
(442) 14.1.1998 
(450) 8.7.1998 

 7 (511) 31, 32, 33 
(511) 31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny. 

32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky 
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovoc-
ných štiav. 
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené  
a ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výlu-
hov, vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty. 
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(540) 

  

(591) Modrá 
(732) GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s., 

Drážďanská 80/82, 400 07 Ústí nad Labem, CZ; 
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 180460 
(151) 23.4.1998 
(156) 31.5.2014 
(180) 31.5.2024 
(210) 1236-94 
(220) 31.5.1994 
(442) 14.1.1998 
(450) 8.7.1998 

 7 (511) 7, 21, 42 
(511) 7 - Účelové stroje pre sklársky priemysel. 

21 - Úžitkové a ozdobné sklo (s výnimkou sta-
vebného skla). 
42 - Výskum a vývoj v oblasti prírodných a tech-
nických vied. 

(540) 

  

(732) Katerinčin Marián, Dulov 208, 018 52 Dulov, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 180597 
(151) 14.5.1998 
(156) 24.6.2014 
(180) 24.6.2024 
(210) 1465-94 
(220) 24.6.1994 
(442) 4.2.1998 
(450) 5.8.1998 

 7 (511) 10 
(511) 10 - Lekárska diagnostická a testovacia súprava 

obsahujúca činidlá, ako sú antilátky a antigény, 
ďalej potrebné technické vybavenia, ako sú na-
máčacie tyčinky, mikrotitračné doštičky a skúmav-
ky na analyzovanie metabolizmu živočíšnych 
kostí a minerálií, práve potom kostných zmien  
v súvislosti s primárnym či sekundárnym rednu-
tím kostí (osteoporosis), zdedeným ochorením 
alebo inými ochoreniami kostí. 

(540) OSTEOMARK 
(732) Alere North America, LLC, 30 South Keller Road, 

Suite100, Orlando, Florida 32810, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 180603 
(151) 14.5.1998 
(156) 28.7.2014 
(180) 28.7.2024 
(210) 1701-94 
(220) 28.7.1994 
(442) 4.2.1998 
(450) 5.8.1998 

 7 (511) 7 
(511) 7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslu-

šenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrá-
banie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie, 
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslu-
šenstvá. 

(540) HELIQUAD 
(732) Iscar Ltd., P. O. Box 11, Tefen 24959, IL; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 180611 
(151) 14.5.1998 
(156) 14.9.2014 
(180) 14.9.2024 
(210) 2098-94 
(220) 14.9.1994 
(442) 4.2.1998 
(450) 5.8.1998 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Farby, laky (okrem izolačných lakov), krycie 

laky, moridlá na drevo, ochranné impregnácie pro-
ti korózii a vodoodpudivé povlakové hmoty  
s charakterom náterovej hmoty. 

(540) 

  

(732) PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG Place, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15272, US; 

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

(111) 180655 
(151) 14.5.1998 
(156) 1.8.2014 
(180) 1.8.2024 
(210) 1716-94 
(220) 1.8.1994 
(442) 4.2.1998 
(450) 5.8.1998 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje. 

(540) GLENKINCHIE 
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Loch-

side Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 180656 
(151) 14.5.1998 
(156) 1.8.2014 
(180) 1.8.2024 
(210) 1717-94 
(220) 1.8.1994 
(442) 4.2.1998 
(450) 5.8.1998 
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 7 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje. 

(540) CRAGGANMORE 
(732) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 Loch-

side Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 180657 
(151) 14.5.1998 
(156) 1.8.2014 
(180) 1.8.2024 
(210) 1718-94 
(220) 1.8.1994 
(442) 4.2.1998 
(450) 5.8.1998 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje. 

(540) TANQUERAY 
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014 

BG Amsterdam, NL; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 180658 
(151) 14.5.1998 
(156) 1.8.2014 
(180) 1.8.2024 
(210) 1719-94 
(220) 1.8.1994 
(442) 4.2.1998 
(450) 5.8.1998 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje. 
(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014 

BG Amsterdam, NL; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 180735 
(151) 14.5.1998 
(156) 25.11.2014 
(180) 25.11.2024 
(210) 2850-94 
(220) 25.11.1994 
(442) 4.2.1998 
(450) 5.8.1998 
 

 7 (511) 29, 32 
(511) 29 - Mliečne výrobky. 

32 - Nealkoholické nápoje. 
(540) 

  

(732) TPK, spol. s r. o., Velkomoravská 2714/28, 695 19 
Hodonín, CZ; 

(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 180784 
(151) 25.5.1998 
(156) 28.7.2014 
(180) 28.7.2024 
(210) 1696-94 
(220) 28.7.1994 
(442) 14.1.1998 
(450) 5.8.1998 

 7 (511) 25 
(510) Odevy. 

(540) PLAYBOY 
(732) Playboy Enterprises International, Inc., 680 North 

Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US; 
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 180785 
(151) 25.5.1998 
(156) 28.7.2014 
(180) 28.7.2024 
(210) 1697-94 
(220) 28.7.1994 
(442) 14.1.1998 
(450) 5.8.1998 

 7 (511) 25 
(510) Odevy. 
(540) 

  
 

(732) Playboy Enterprises International, Inc., 680 North 
Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US; 

(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 181379 
(151) 20.7.1998 
(156) 12.9.2014 
(180) 12.9.2024 
(210) 2050-94 
(220) 12.9.1994 
(442) 8.4.1998 
(450) 7.10.1998 

 7 (511) 1, 5, 42 
(511) 1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, ve-

du, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo 
a lesníctvo, na konzervovanie potravín, priemy-
selné chemikálie, vzácne cukry, chemické činid-
lá, chemické látky na laboratórne analýzy, che- 
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 mické prípravky na vedecké účely, chemikálie 
pre lesníctvo, agrochemikálie, acetáty, octany, 
etanáty, akrylové živice, aldehydy, ketóny, alká-
lie, anhydridy, kyanidy, minerálne kyseliny, or-
ganické bielidlá, oxaláty, organické rozpúšťadlá, 
soli na priemyselné účely, bakteriálne prípravky, 
baktericídne látky, biochemické katalyzátory, čí-
riace prípravky, chemické prípravky na čistenie 
vody. 
5 - Jedy, chemické prípravky na farmaceutické, 
lekárske a zverolekárske účely, herbicídy, pesti-
cídy, fungicídy a insekticídy. 
42 - Čistenie chemikálií, regenerácia organických 
rozpúšťadiel, služby v oblasti analytickej chémie, 
separačné chemické a fyzikálne procesy, služby 
v oblasti chémie, chemické analýzy, chemický 
výskum, odborné poradenstvo v oblasti chémie, 
predprojektová činnosť v oblasti chémie, výskum 
a vývoj nových výrobkov, rešeršné služby v ob-
lasti chémie. 

(540) 

  

(732) MIKROCHEM, spol. s r. o., Za dráhou 33, 902 01 
Pezinok, SK; 

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

(111) 181549 
(151) 13.8.1998 
(156) 20.7.2014 
(180) 20.7.2024 
(210) 1634-94 
(220) 20.7.1994 
(442) 6.5.1998 
(450) 4.11.1998 

 7 (511) 2, 9, 10 
(511) 2 - Zásobníky tónovačov a zásobníky atramento-

vých dýz. 
9 - Počítače, prístroje a systémy na spracováva-
nie informácií a dát, pamäte, prístroje a systémy 
na dizajn, počítačové programy, faksimilné stro-
je, vedecké, elektrické, elektronické, optické, op-
toelektronické, signalizačné, meracie a skúšacie 
prístroje a nástroje, analytické nástroje, prístroje 
na video - audiozáznam, ich súčasti a príslušen-
stvo. 
10 - Lekárske nástroje a prístroje používané na 
výskum, diagnostiku, terapeutiku, sledovanie pa-
cientov a na účely dátového riadenia, ich súčasti 
a príslušenstvo. 

(540) 

  
 

(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership, 
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070, 
US; 

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

(111) 181550 
(151) 13.8.1998 
(156) 20.7.2014 
(180) 20.7.2024 
(210) 1635-94 
(220) 20.7.1994 
(442) 6.5.1998 
(450) 4.11.1998 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Zásobníky tónovačov a zásobníky atramento-

vých dýz. 

(540) HP 
(732) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT 

COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership, 
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070, 
US; 

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

(111) 181565 
(151) 13.8.1998 
(156) 24.8.2014 
(180) 24.8.2024 
(210) 1938-94 
(220) 24.8.1994 
(442) 6.5.1998 
(450) 4.11.1998 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Počítačový hardvér a softvér, počítačové peri-

férne zariadenia. 

(540) SOLARIS 
(732) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Red-

wood Shores, California 94065, US; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 181567 
(151) 13.8.1998 
(156) 31.8.2014 
(180) 31.8.2024 
(210) 1964-94 
(220) 31.8.1994 
(442) 6.5.1998 
(450) 4.11.1998 

 7 (511) 1, 2, 19 
(511) 1 - Kaolín. 

2 - Maliarske nátery. 
19 - Pálená hlina. 

(540) KAOLÍN OT 
(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 181981 
(151) 17.9.1998 
(156) 8.6.2014 
(180) 8.6.2024 
(210) 1338-94 
(220) 8.6.1994 
(442) 3.6.1998 
(450) 2.12.1998 

 7 (511) 10, 11, 36, 41, 42 
(511) 10 - Zdravotnícke prístroje a nástroje, najmä sto-

matologické súpravy, stomatologické kreslá, sto-
matologické kompresory, stomatologické nástro-
je a náradie, vybavenie stomatologických ambu- 
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 lancií, najmä zdravotnícky nábytok, stomatolo-
gická odsávačka, miešačka amalgámu; stomato-
logické laboratórne prístroje, stomatologické rönt-
genové prístroje, vyšetrovacie a terapeutické rönt-
genové prístroje a zariadenia, dýchacie a anesté-
ziologické prístroje, prístroje na umelú ventiláciu 
pľúc, prístroje na vysokofrekvenčnú dýzovú ven-
tiláciu pľúc, záchranárske resuscitačné prístroje, 
odsávacie zariadenia a zdroje podtlaku, vysoko-
frekvenčné chirurgické prístroje a nástroje, elek-
trokardiografy, defibrilátory, ultrazvukové dia-
gnostické a terapeutické prístroje, vyšetrovacie  
a liečebné prístroje a zariadenia, jednorazové in-
jekčné striekačky, jednorazové injekčné ihly, kla-
sické injekčné striekačky, klasické injekčné ihly, 
dialyzátory, jednorazové zdravotnícke potreby  
a pomôcky, najmä lancety, perfúzne ihly, krvné 
vaky, röntgenové filmy, dialyzačné sety; náhrad-
né diely k zdravotníckym prístrojom a nástrojom, 
svetloliečebné prístroje, vodoliečebné prístroje, 
teploliečebné prístroje, sterilizačné prístroje, dez-
infekčné prístroje, lekárske nástroje všetkých 
druhov. 
11 - Sterilizačné prístroje, dezinfekčné prístroje. 
36 - Finančné operácie, najmä lízingové operá-
cie, faktoring, forfajting. 
41 - Vzdelávanie, najmä školenia lekárov, zdra-
votníkov, laborantov, servisných technikov. 
42 - Prenájom, najmä prístrojov a nástrojov zdra-
votníckej techniky. 

(540) EUR-MED 
(732) EUR-MED, a. s., Športová 1, 916 01 Stará Turá, 

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

 
 

(111) 182384 
(151) 14.10.1998 
(156) 8.6.2014 
(180) 8.6.2024 
(210) 1340-94 
(220) 8.6.1994 
(442) 8.7.1998 
(450) 11.1.1999 

 7 (511) 10, 11, 36, 41, 42 
(511) 10 - Zdravotnícke prístroje a nástroje, najmä sto-

matologické súpravy, stomatologické kreslá, sto-
matologické kompresory, stomatologické nástro-
je a náradie, vybavenie stomatologických ambu-
lancií, najmä zdravotnícky nábytok, stomatolo-
gická odsávačka, miešačka amalgámu, stomato-
logické laboratórne prístroje, stomatologické rönt-
genové prístroje, vyšetrovacie a terapeutické rönt-
genové prístroje a zariadenia, dýchacie a anesté-
ziologické prístroje, prístroje na umelú ventiláciu 
pľúc, prístroje na vysokofrekvenčnú dýzovú ven-
tiláciu pľúc, záchranárske resuscitačné prístroje, 
odsávacie zariadenia a zdroje podtlaku, vysoko-
frekvenčné chirurgické prístroje a nástroje, elek-
trokardiografy, defibrilátory, ultrazvukové dia-
gnostické a terapeutické prístroje, vyšetrovacie  
a liečebné prístroje a zariadenia, jednorazové in-
jekčné striekačky, jednorazové injekčné ihly, kla-
sické injekčné striekačky, klasické injekčné ihly, 
dialyzátory, jednorazové zdravotnícke potreby  
a pomôcky, najmä lancety, perfúzne ihly, krvné  
 

 vaky, röntgenové filmy, dialyzačné sety, náhrad-
né diely zdravotníckych prístrojov a nástrojov, 
svetloliečebné prístroje, vodoliečebné prístroje, tep-
loliečebné prístroje, lekárske nástroje všetkých 
druhov. 
11 - Sterilizačné prístroje, dezinfekčné prístroje. 
36 - Finančné operácie, najmä lízingové operá-
cie, faktoring, forfajting. 
41 - Vzdelávanie, najmä školenia lekárov, zdra-
votníkov, laborantov, servisných technikov. 
42 - Prenájom, najmä prístrojov a nástrojov zdra-
votníckej techniky. 

(540) 

  
 

(732) EUR-MED, a. s., Športová 1, 916 01 Stará Turá, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 182782 
(151) 12.11.1998 
(156) 7.7.2014 
(180) 7.7.2024 
(210) 1539-94 
(220) 7.7.1994 
(442) 5.8.1998 
(450) 11.2.1999 

 7 (511) 35, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti v elek-

tronike. 
42 - Inštalácia, spúšťanie a aktualizácia počítačo-
vých programov. 

(540) 

  
 

(732) VARIANT ALFA s.r.o., Topásová 54, 040 11 
Košice, SK; 

(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK; 
 
 

(111) 184112 
(151) 10.2.1999 
(156) 28.12.2014 
(180) 28.12.2024 
(210) 3131-94 
(220) 28.12.1994 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 1, 2, 3, 4, 28, 37 
(511) 1 - Chemické prípravky na použitie v poľnohos-

podárstve s výnimkou fungicídov, herbicídov, in-
sekticídov a prípravkov na ničenie buriny a škod-
cov, lepidlá používané v priemysle. 
2 - Farbiace prípravky. 
3 - Prípravky na čistenie, bielenie, leštenie a pra-
nie zaradené do triedy 3, autokozmetika. 
4 - Drevené uhlie. 
28 - Rybárske prúty. 
37 - Čistenie, pranie, žehlenie, mangľovanie bie-
lizne, napínanie záclon a dečiek, opravy a úpravy 
bielizne, upratovacie služby. 
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(540) 

  
 

(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu  
a služby, Služeb 3, 100 00 Praha - Strašnice, CZ; 

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

 
 

(111) 184874 
(151) 19.4.1999 
(156) 30.3.2014 
(180) 30.3.2024 
(210) 739-94 
(220) 30.3.1994 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Prostriedky proti poteniu, dezodoranty na osob-

né použitie, parfumy, prípravky po holení, to-
aletné prípravky nie na liečebné účely, kozmetic-
ké prípravky, prostriedky na čistenie zubov a ús-
tnej dutiny, šampóny, gély na sprchovanie; zásy-
pové prášky, telové krémy a telové oleje, peny  
a prísady do kúpeľa; mydlá; bieliace prípravky, 
prípravky používané pri praní; prípravky na plá-
chanie a preplachovanie, prípravky na umývanie, 
čistenie a leštenie, abrazívne prostriedky na čis-
tenie, prípravky zahŕňajúce tekuté umývacie pro-
striedky a detergenty. 

(540) LUKSJA 
(732) PZ Cussons Polska S. A., ul. Chocimska 17, 00-791 

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

 
 

(111) 185342 
(151) 24.5.1999 
(156) 25.5.2014 
(180) 25.5.2024 
(210) 1204-94 
(220) 25.5.1994 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 6, 35, 42 
(511) 6 - Príručné kovové pokladne; pánty, závesy; klin-

ce, príchytky; kovanie na okná; domové zvonče-
ky s výnimkou elektrických; kovové rúry; drôt; 
drôtené pletivo; kovové kolesá na nábytok; ko-
vové okenice, kovové dlážky, drobný železiarsky 
tovar, kovové zámočnícke stoly, kovové bazény, 
kovania na dvere; kovanie na nábytok; kovové 
cestné zvodidlá; kovové skrinky, debny; kovové 
telefónne búdky. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; komerčné informačné kancelárie; personál-
ne poradenstvo; marketingové štúdie; reklamné 
agentúry, obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie. 
 
 

42 - Profesionálne poradenstvo s výnimkou ob-
chodného alebo podnikateľského; interiérová vý-
zdoba; projektová činnosť, štúdie technických 
projektov; usporadúvanie a prevádzkovanie vý-
stav; inžinierska činnosť; pomoc pri výbere po-
volania; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; kon-
trola kvality. 

(540) STOBEK 
(732) STOBEK, spol. s r. o., Galvaniho 12 B, 821 04 

Bratislava, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 185345 
(151) 24.5.1999 
(156) 28.6.2014 
(180) 28.6.2024 
(210) 1489-94 
(220) 28.6.1994 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 39 
(511) 39 - Skladové a zásobovacie služby pre maloob-

chod, najmä s kancelárskymi potrebami. 

(540) OFFICE DEPOT 
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600 

North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 189254 
(151) 15.2.2000 
(156) 14.3.2014 
(180) 14.3.2024 
(210) 605-94 
(220) 14.3.1994 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 7 
(511) 7 - Prístroje na čistenie povrchov vymieňajúcich 

teplo v kotloch a iných zariadeniach na výmenu 
tepla. 

(540) 

  

(732) Diamond Power International Inc., 2600 E. Main 
St., Lancaster, Ohio 43130, US; 

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

(111) 205965 
(151) 6.5.2004 
(156) 25.11.2013 
(180) 25.11.2023 
(210) 3444-2003 
(220) 25.11.2003 
(442) 3.2.2004 
(450) 3.8.2004 

 8 (511) 35, 41, 43 
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(511) 35 - Reklamná činnosť; rozširovanie reklamných 
materiálov; zverejňovanie reklamných materiálov; 
sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostred-
kovanie reklamy a inzercie; organizovanie komer-
čných a reklamných výstav a veľtrhov; organizo-
vanie večierkov (party) na komerčné a reklamné 
účely; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
prieskum trhu; odborné konzultácie v oblasti eko-
nomiky a marketingu; vydávanie reklamných tex-
tov. 
41 - Zábavná, kultúrna, športová a vzdelávacia čin-
nosť; organizovanie a vedenie súťaží na zábavné, 
kultúrne, športové a vzdelávacie účely; organizo-
vanie súťaží na komerčné a reklamné účely; or-
ganizovanie večierkov (party) na zábavné, kul-
túrne, športové a vzdelávacie účely; organizova-
nie výstav na zábavné, kultúrne a vzdelávacie 
účely; organizovanie festivalov; nahrávanie hud-
by a hudobných programov; organizovanie ži-
vých vystúpení; odborné konzultácie v oblasti 
filmovej tvorby a audio- a videonahrávok; vyda-
vateľská činnosť s výnimkou vydávania reklam-
ných textov; sprostredkovanie služieb uvedených 
v tejto triede. 
43 - Pohostinské služby; sprostredkovanie pohos-
tinských služieb. 

(540) JUNIFEST 
(732) Križan Kamil, Povraznícka 16, 811 05 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 207007 
(151) 13.9.2004 
(156) 26.3.2014 
(180) 26.3.2024 
(210) 980-2004 
(220) 26.3.2004 
(442) 8.6.2004 
(450) 1.12.2004 

 8 (511) 16, 28, 35, 41 
(511) 16 - Papiernické výrobky, tlačoviny s výnimkou 

reklamných, knihy, časopisy periodické a nepe-
riodické, obalové materiály z papiera a plastov. 
28 - Spoločenské hry a hračky, hracie karty. 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, 
maloobchodná činnosť s papiernickými výrobka-
mi a hračkami, reklamná činnosť. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných alebo náborových textov, organi-
zovanie spoločenských a zábavných podujatí  
a súťaží, organizovanie školení. 

(540) 

  

(732) Kubička Peter, Platanová 16, 010 07 Žilina, SK; 
 
 

(111) 207355 
(151) 14.10.2004 
(156) 26.4.2014 
(180) 26.4.2024 
(210) 1347-2004 
(220) 26.4.2004 
(442) 7.7.2004 
 

(450) 3.1.2005 
 8 (511) 6, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 42 

(511) 6 - Kovový stavebný materiál, kovové stavebné 
obklady, kovové podpery, kovové vonkajšie role-
ty a žalúzie, kovové príchytky, klince, kovový 
spojovací materiál, drobný železiarsky tovar, ko-
vové brány, dvere, dverové zárubne, okná, oke-
nice, písmena a číslovky z obyčajných kovov nie 
ako tlačové znaky, kovové stavebné dielce, ko-
vová dlažba, obalové nádoby z kovu, kovové pa-
lety, drôt, drôtové pletivo, kovové popisné a iden-
tifikačné tabuľky a štítky, kovové držadlá, ruko-
väti, kľučky, kovové dverové obloženie, kľúče, 
klopadlá, kovové rozperky, stavebné kovanie, 
pánty, závesy, kovanie na nábytok a okná, kovo-
vé lešenia, kovové lišty, laty, polotovary z oby-
čajných kovov, predovšetkým kovové profily, 
tyče, rúrky, kovové potrubia, kovové rošty, ko-
vové sieťky proti hmyzu, kovové rámy na okná, 
kovové rámy na siete a sieťky, kovové kolieska 
na nábytok, kovové neelektrické zámky, domové 
zvončeky nie elektrické, figuríny z obyčajných 
kovov, umelecké diela z obyčajných kovov, ko-
vové škatule, skrinky, nádoby, kontajnery. 
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové kon-
štrukcie, nekovové konštrukčné materiály, neko-
vové nosníky, nekovové lešenia, asfalt, bitúmen, 
asfaltové alebo bitúmenové potery, povlaky, po-
kryvy na strechy, nekovové stavebné výrobky, 
baraky, búdy, nekovové konštrukcie bazénov, be-
tón, prefabrikáty z betónu, betónové podpery, 
stĺpy, nekovové základné konštrukcie pre budo-
vy, cement, cementové platne, cementové potery 
a povlaky, nekovové debnenie, nekovová dlažba, 
nekovové dlaždice, obkladačky, parketové a dre-
vené dlážky, dosky, laty, stavebné drevo, hrano-
ly, drevo ako polotovar, strešné krokvy, nekovo-
vé rúry a drenážne rúry a ich klapky a ventily, fi-
guríny, sochy, sošky z kameňa, betónu alebo 
mramoru, nekovové sieťky proti hmyzu, kameň, 
kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo, 
nekovové komínové nadstavce, plášte, rúry, dy-
movody, stavebná malta, nekovový obkladový 
materiál na budovy, nekovové obklady stien, prie-
čok, prekladov, sadra, nekovové odkvapové rúry, 
rímsy, okenné sklo s výnimkou skla na okná au-
tomobilov, nekovové okná, okenice, dvere, zárub-
ne, vitrážové okná, omietky ako stavebný mate-
riál, vonkajšie rolety nekovové a netextilné, ne-
kovové schodiská, prenosné nekovové stavby, 
nekovové stavebné krytiny, štrk, vápno, tehly, ne-
kovové stavebné tvárnice, murovacia malta, mu-
rovacie nekovové tvárnice, nekovové vodovodné 
potrubia, nekovové odbočky, prípojky potrubia, 
nekovové vystužovacie materiály pre stavebníc-
tvo, nekovové vonkajšie plášte budov, lisovaný 
korok. 
20 - Nábytok, kancelársky nábytok, školský ná-
bytok, stoly, písacie stoly, stoličky, kreslá, sedad-
lá, skrine, skriňové zostavy, police, lavice, lavičky, 
kartotékové skrine, regály, zobrazovacie tabule, 
stojany na kabáty, stojany na klobúky, pulty, ta-
buretky, servírovacie stolíky, stolové dosky, ku-
chynský nábytok, kadernícke kreslá, komody, zá-
suvkové kontajnery, postele, posteľné matrace, 
divány, pohovky, nekovové príslušenstvo k ná-
bytku, nekovové obloženie alebo ozdoby na ná-
bytok, nekovové čapy, pánty a závesy, nekovové  
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kovanie na okná a nábytok, dekoratívne nástenné 
ozdoby, nie textilné, drevené alebo plastové ná-
doby a schránky, drevené hrany a kostry na ná-
bytok, dverové obloženie, nie kovové, dvierka na 
nábytok, korkové pásy, korkové zátky, latkové 
vnútrookenné rolety, plastové lišty na nábytok, 
plastové záklopky, nekovové zátky, nekovové ko-
lieska na nábytok, nekovový spojovací materiál, 
plastové káblové alebo rúrkové spojky, príchyt-
ky, svorky, pútače z dreva alebo plastu, rámy na 
obrazy, prútený tovar, ratan, pletené predmety zo 
slamy, sochy, umelecké diela, busty a figuríny  
z dreva, vosku, sadry alebo plastov, vešiaky na 
odevy, zámky s výnimkou kovových a elektric-
kých, zrkadlá, izbové žalúzie. 
35 - Administratívna správa hotelov, budov, kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, po-
radenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo 
podnikateľské informácie, vydávanie reklamných 
materiálov, organizovanie komerčných alebo re-
klamných výstav a veľtrhov, reklamné činnosti, 
prenájom reklamných materiálov a priestorov, 
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, ve-
denie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, 
účtovníctvo, zbieranie a zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach, služby pozostávajúce 
zo zaobstarania stavebných prác pre tretie osoby, 
sprostredkovanie uvedených služieb, maloobchod-
né služby so stavebným materiálom, sprostred-
kovanie obchodu s tovarom. 
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu 
nehnuteľností, realitné kancelárie, prenájom ob-
chodných priestorov, prenájom nehnuteľností, 
správcovstvo, vyberanie nájomného, správa ne-
hnuteľností, služby realitných kancelárií spojené 
so správou nehnuteľností, finančné služby vráta-
ne faktoringu a forfaitingu, bankové služby, oce-
ňovanie pre poistenie, bankovníctvo, nehnuteľ-
nosti, finančné analýzy, finančné informácie, fi-
nančný lízing, finančné záruky, finančné konzul-
tačné služby, predaj na splátky, úverové financo-
vanie predaja, služby finančného manažmentu  
a účtovníckych sústav, poistenie, poradenstvo  
v oblasti poistenia, sprostredkovanie uvedených 
služieb. 
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, budovanie 
závodov a tovární, čistenie interiérov a exteriérov 
budov, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie sta-
vieb, interiérové a exteriérové maľovanie a natie-
ranie, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, vŕta-
nie studní, montáž a opravy výťahov, montova-
nie lešení, murárstvo, pokrývačské práce, demo-
lácia budov, dozor nad stavbami, kontrola sta-
vebných činností, služby stavbyvedúceho, asfal-
tovanie, montážne služby, opravy a údržba, mon-
táž, inštalácia, údržba a opravy strojov, prístrojov 
a zariadení, predovšetkým vykurovacích, vodo-
vodných, vodárenských, ventilačných, klimatizač-
ných, protipožiarnych, zabezpečovacích, osvet-
ľovacích systémov a zariadení, plynových zaria-
dení, montáž interiérov a interiérových prvkov, 
klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia, čistenie 
kotlov, prenájom stavebných strojov a zariadení, 
prenájom čistiacich strojov, stavebné informácie, 
informácie o údržbe a opravách, odborné pora-
denstvo v stavebníctve, odborné poradenstvo  
v oblasti inštalácie a montáže interiérových prv-
kov, sprostredkovanie uvedených služieb. 

39 - Prenájom garáži, prenájom chladiarenských 
boxov, prenájom miesta na parkovanie, prenájom 
skladísk, dovoz, doprava, prepravné služby, pre-
dovšetkým nákladná automobilová doprava, osob-
ná doprava, informácie o doprave, preprave a us-
kladnení, prenájom automobilov, dopravných pro-
striedkov, rezervácia dopravy, preprava nábytku, 
organizovanie ciest, poskytovanie pomoci pri do-
prave, prenájom vozidiel, preprava turistov, us-
kladnenie tovaru, sprostredkovanie uvedených 
služieb. 
42 - Projektovanie stavieb, urbanistické plánova-
nie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní in-
teriérov, architektonické poradenstvo, expertízy  
a prieskumy ako inžinierske práce, štúdie tech-
nických projektov, geodézia, interiérová výzdo-
ba, vypracovanie stavebných výkresov, kontrola 
kvality, prenájom počítačov, projektová činnosť, 
spravovanie autorských práv, zememeračstvo, in-
štalácia počítačových systémov, sprostredkova-
nie uvedených služieb. 

(540) HORNEX 
(732) HORNEX, a. s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, 

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

 
 

(111) 207356 
(151) 14.10.2004 
(156) 26.4.2014 
(180) 26.4.2024 
(210) 1349-2004 
(220) 26.4.2004 
(442) 7.7.2004 
(450) 3.1.2005 

 8 (511) 18, 24, 25, 26, 42 
(511) 18 - Výrobky z kože, koženky a imitácie kože 

patriace do tejto triedy, najmä peňaženky, kufre, 
cestovné tašky, dáždniky. 
24 - Nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov. 
25 - Pánske, dámske a detské odevy a textilné vý-
robky patriace do tejto triedy, najmä košele, kra-
vaty, kabáty, plášte, kostýmy, obleky, šaty, noha-
vice, saká, vesty, bundy, vetrovky, svetre, vrchné 
ošatenie, zvrchníky, šatky, šály, opasky, pokrývky 
hlavy, ponožky, spodná bielizeň, športová obuv, 
športové oblečenie. 
26 - Opaskové pracky, ozdobné spony, ozdoby 
na obuv s výnimkou drahých kovov, ozdoby na 
šaty (šnúry, šnúrky, lemovky - aj trblietavé), prac-
ky (odevné doplnky), pracky na obuv, šnúrky do 
topánok. 
42 - Módne návrhárstvo. 

(540) 

  
 

(732) JAMEL FASHION, s. r. o., Ul. Štefániko- 
va 1067/74, 029 01 Námestovo, SK; 

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



274 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

(111) 207981 
(151) 10.12.2004 
(156) 16.4.2014 
(180) 16.4.2024 
(210) 1251-2004 
(220) 16.4.2004 
(442) 8.9.2004 
(450) 4.3.2005 

 8 (511) 9, 11, 37, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje signalizačné a kontrolné; 

prístroje a nástroje požiarnej signalizácie; prístro-
je a nástroje na meranie a reguláciu; prístroje  
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu a kontrolu elektrického prú-
du; záložné zdroje trvalého elektrického napája-
nia; elektrické zariadenia na ovládanie automa-
tických brán; kamery ako súčasť monitorovacích 
systémov; telefónne ústredne; telefóny a faxy; 
počítače a periférne zariadenia k počítačom; po-
čítačové softvéry; aktívne (riadiace) a pasívne za-
riadenia pre počítačové a komunikačné siete, me-
ranie a reguláciu. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie. 
37 - Montáž počítačových a komunikačných sietí 
s výnimkou softvéru, monitorovacích systémov, 
telefónnych rozvodov a prístupových systémov, 
elektrickej požiarnej signalizácie, elektroinštalá-
cií a svietidiel a sietí verejného osvetlenia; mon-
táž, servis, oprava a údržba všetkých prístrojov, 
nástrojov a zariadení uvedených v triedach 9,  
a 11; montáž, servis, oprava a údržba zariadení 
na meranie a reguláciu; servis, oprava a údržba 
počítačových sietí s výnimkou softvéru, monito-
rovacích systémov, telefónnych rozvodov, prí-
stupových systémov, elektrickej požiarnej signa-
lizácie, svietidiel, sietí verejného osvetlenia; mon-
táž a servis automatických brán, prístupových 
rámp a pohonov; poradensko-konzultačná čin-
nosť v oblasti stavebníctva, el. zariadení a rozvo-
dov, počítačových a komunikačných sietí s vý-
nimkou softvéru, monitorovacích systémov, tele-
fónnych rozvodov, prístupových systémov, elek-
trickej požiarnej signalizácie, svietidiel, sietí ve-
rejného osvetlenia, merania a regulácie. 
42 - Projektovanie elektrických zariadení a roz-
vodov; projektovanie počítačových a komuni-
kačných sietí, monitorovacích systémov, telefón-
nych rozvodov a prístupových systémov, elektric-
kej požiarnej signalizácie, sietí verejného osvet-
lenia, zariadení na meranie a reguláciu; odborné 
prehliadky a odborné skúšky elektrických zaria-
dení a bleskozvodov; svetelné výpočty a grafické 
stvárnenia osvetlenia; odborné poradenstvo v ob-
lasti svetelnej techniky; návrhy automatických 
brán, prístupových rámp a pohonov; návrh, tvor-
ba a správa internetových stránok; návrhy pre-
zentačných kompaktných diskov (CD); servis, 
oprava a údržba softvéru pre počítačové siete; 
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti softvé-
ru pre počítačové a komunikačné siete, inštalácia 
softvéru pre počítačové a komunikačné siete. 

(540) 

  

(591) modrá, červená 

(732) AP Systems, spol. s r. o., Estónska 49, 821 07 Bra-
tislava, SK; 

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

(111) 208452 
(151) 7.2.2005 
(156) 10.5.2014 
(180) 10.5.2024 
(210) 1579-2004 
(220) 10.5.2004 
(442) 3.11.2004 
(450) 5.5.2005 

 8 (511) 2 
(511) 2 - Farby, laky, emaily, fermeže, náterové látky, 

riedidlá, sušidlá (sikatíva) a spojivá do náterových 
látok, farieb a lakov, zlatolaky, tmely na vyrov-
návanie nerovných povrchov pri povrchových 
úpravách, farbivách, moridlá, ochranné prostried-
ky proti hrdzi a hnilobe dreva, ohňovzdorné náte-
ry, práškové náterové látky, práškové farby, tla-
čiarenské farby, impregnačné prostriedky na dre-
vo a na betón vo forme farieb, elektroforézne ná-
terové látky, nástrekové hmoty na báze organic-
kých spojív a organických plnidiel ako náterové 
látky. 

(540) NATRIMA 
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smo-

lenice, SK; 
 
 

(111) 208710 
(151) 4.3.2005 
(156) 28.6.2014 
(180) 28.6.2024 
(210) 2091-2004 
(220) 28.6.2004 
(442) 1.12.2004 
(450) 2.6.2005 

 8 (511) 1, 33, 40 
(511) 1 - Lieh, liehový ocot. 

33 - Alkoholické nápoje obsahujúce ovocie a ze-
leninu, alkoholické nápoje s výnimkou piva, des-
tilované nápoje, liehoviny, liehové esencie, lie-
hové výťažky, medovina. 
40 - Konzervovanie potravín a nápojov, lisovanie 
ovocia, spracovanie alkoholických nápojov. 

(540) 

  
 

(732) „MODRÝ STROM", s. r. o., Ružová dolina 33, 
821 09 Bratislava, SK; 

(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
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(111) 208711 
(151) 4.3.2005 
(156) 23.8.2014 
(180) 23.8.2024 
(210) 2628-2004 
(220) 23.8.2004 
(442) 1.12.2004 
(450) 2.6.2005 

 8 (511) 16, 38, 41, 42 
(511) 16 - Periodické a neperiodické publikácie; novi-

ny, časopisy vrátane ich rubrík, príloh a mimo-
riadnych vydaní. 
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a ob-
razových informácií pomocou počítača, telegra-
fická komunikácia. 
41 - Poskytovanie elektronických publikácií on-
line bez možnosti kopírovania, vydávanie kníh  
a časopisov v elektronickej forme, vydávanie tex-
tov v elektronickej forme s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov. 
42 - Poradenské, konzultačné a expertízne služby 
v oblasti počítačových softvérov, poskytovanie 
informácií v oblasti počítačových softvérov. 

(540) VIRUS RADAR 
(732) ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Brati-

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

 
 

(111) 209193 
(151) 8.4.2005 
(156) 10.12.2013 
(180) 10.12.2023 
(210) 3611-2003 
(220) 10.12.2003 
(442) 3.1.2005 
(450) 1.7.2005 

 8 (511) 30, 32, 33 
(511) 30 - Čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové 

nápoje, čaj, nápoje na báze čaju, zmrzlina, príchu-
ti do nápojov, nie éterické oleje, kávovinové ná-
hradky, káva, kávové príchuti, prírodný alebo 
umelý ľad. 
32 - Nealkoholické nápoje, vody ako nápoje, mi-
nerálne vody, šumivé vody, stolové vody, mušty, 
nekvasený hroznový mušt, nealkoholické výťaž-
ky z ovocia, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, ne-
alkoholický aperitív, nealkoholický koktail, cit-
ronády, prípravky na výrobu likérov, prípravky 
na výrobu minerálnych vôd, prípravky na výrobu 
nápojov, prášky, pastilky alebo tablety na prípra-
vu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápo-
jov, sirupy na výrobu nápojov, sóda, sýtená voda, 
izotonické nápoje, pivo, šerbety ako nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, víno-
vica, brandy, digestíva, likéry, pálenky, liehovi-
ny, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce 
ovocie, alkoholické výťažky z ovocia, víno. 

(540) Euro kofa 
(732) Euro Cola, s. r. o., Rázusova 6, 917 01 Trnava, 

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

 
 
 
 
 
 

(111) 209404 
(151) 9.5.2005 
(156) 19.1.2014 
(180) 19.1.2024 
(210) 128-2004 
(220) 19.1.2004 
(442) 4.2.2005 
(450) 4.8.2005 

 8 (511) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 21 
(511) 1 - Tmel, nauhličovadlo (metalurgia), organické 

čistiace prípravky, prídavné kvapaliny na použi-
tie s abrazívami, tmely, spojivá, lepidlá na obkla-
dačky, vosk (chemické čistiace prípravky), roz-
púšťadlá na fermeže, odmasťovacie prípravky na 
použitie vo výrobnom procese, gleje (lepidlá)  
s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre 
domácnosť, prípravky na odstraňovanie mastnoty 
pri výrobe tovarov, kovové mydlá na priemysel-
né účely, vodeodolné chemické prípravky pre 
tmely s výnimkou farieb, chemické čističe oleja, 
prípravky na odlepenie, chemické prípravky na 
čistenie oleja, chemické čistiace prostriedky na 
odstránenie mastnoty, silikáty adhezíva (lepiace 
materiály) na priemyselné účely, priemyselné che-
mikálie, lepidlá na priemyselné účely, škrobové 
lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepi-
diel pre domácnosť, rozpúšťadlá na gumu, sili-
kóny, chemické prípravy na čistenie oleja. 
2 - Protikorózne oleje, prípravky proti hrdzi, an-
tikorozívne oleje. 
3 - Čistiace prípravky, spojivá (lepidlá) na koz-
metické účely, oleje na čistenie. 
4 - Mazacie oleje, priemyselné oleje, rezné chladia-
ce kvapaliny, grafit (na mazanie), mazivá na reme-
ne. 
6 - Kovové rozperky (kolíky), kovové čapy, ko-
vové krúžky, kovové kolíky, podložky, kovové 
platničky, kovové skrutky, stenové kovové kolí-
ky (rozperky), kovové skrutky s maticou, platnič-
ky, kovové podložky, kovové nity, medené krúž-
ky, závlačky, kovové reťaze, napínače na kovové 
remene, kovové matice, kovové napínače reme-
ňov, závitové krúžky, kovové obruče, spojky. 
7 - Kĺby, spojky, spojenia, styky (časti motorov), 
remenice (ako časti strojov), pásy pre dopravní-
ky, spojky s výnimkou spojok pre pozemné vo-
zidlá, pásy pre dopravníky, hnacie reťaze s vý-
nimkou reťazí pre pozemné vozidlá, dopravníky 
ako stroje, remene pre motory a hnacie stroje, pá-
sy pre stroje, kardanové spojky, brúsne kotúče 
(ako časti strojov), kotúčové spojky (stroje), hna-
cie remene dopravníkov, adhézne pásky na re-
menice, kolesá (ako časti strojov). 
8 - Brúsne kotúče, brúsne kotúče (ručné náradie). 
12 - Ozubené kolesá, súkolesia na bicykle, ozu-
bené kolesá a ozubené prevody pre pozemné vo-
zidlá. 
21 - Aerosólové dávkovače s výnimkou dávko-
vačov na lekárske účely, dávkovače mydla. 

(540) 

  

(591) červená, čierna, biela 
(732) DIN - TECHNIK spol. s r. o., Pekná cesta 17, 

831 52 Bratislava, SK; 
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(111) 209440 
(151) 9.5.2005 
(156) 27.2.2014 
(180) 27.2.2024 
(210) 618-2004 
(220) 27.2.2004 
(442) 4.2.2005 
(450) 4.8.2005 

 8 (511) 2 
(511) 2 - Farby, laky, emaily (laky), fermeže, náterové 

látky, riedidlá, sušidlá (sikatíva) a spojivá do ná-
terových látok, farieb a lakov, zlatolaky, tmely na 
vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrcho-
vých úpravách (náterové tmely), farbivá, morid-
lá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe 
dreva, ohňovzdorné nátery, práškové náterové 
látky, práškové farby, tlačiarenské farby, impreg-
načné prostriedky na drevo a na betón vo forme 
farieb, moridlá na drevo, elektroforézne náterové 
látky, nástrekové hmoty na báze organických 
spojív a organických plnidiel ako náterové látky. 

(540) 

  
 

(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smo-
lenice, SK; 

 
 

(111) 209441 
(151) 9.5.2005 
(156) 27.2.2014 
(180) 27.2.2024 
(210) 619-2004 
(220) 27.2.2004 
(442) 4.2.2005 
(450) 4.8.2005 

 8 (511) 2 
(511) 2 - Farby, laky, emaily (laky), fermeže, náterové 

látky, riedidlá, sušidlá (sikatíva) a spojivá do ná-
terových látok, farieb a lakov, zlatolaky, tmely na 
vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrcho-
vých úpravách (náterové tmely), farbivá, morid-
lá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe 
dreva, ohňovzdorné nátery, práškové náterové lát-
ky, práškové farby, tlačiarenské farby, impreg-
načné prostriedky na drevo a na betón vo forme 
farieb, moridlá na drevo, elektroforézne náterové 
látky, nástrekové hmoty na báze organických 
spojív a organických plnidiel ako náterové látky. 

(540) 

  
 

(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smo-
lenice, SK; 

 

 

(111) 209442 
(151) 9.5.2005 
(156) 27.2.2014 
(180) 27.2.2024 
(210) 620-2004 
(220) 27.2.2004 
(442) 4.2.2005 
(450) 4.8.2005 

 8 (511) 2 
(511) 2 - Farby, laky, emaily (laky), fermeže, náterové 

látky, riedidlá, sušidlá (sikatíva) a spojivá do ná-
terových látok, farieb a lakov, zlatolaky, tmely na 
vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrcho-
vých úpravách (náterové tmely), farbivá, moridlá, 
ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe dreva, 
ohňovzdorné nátery, práškové náterové látky, 
práškové farby, tlačiarenské farby, impregnačné 
prostriedky na drevo a na betón vo forme farieb, 
moridlá na drevo, elektroforézne náterové látky, 
nástrekové hmoty na báze organických spojív  
a organických plnidiel ako náterové látky. 

(540) 

  

(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smo-
lenice, SK; 

 
 

(111) 209607 
(151) 9.5.2005 
(156) 19.2.2014 
(180) 19.2.2024 
(210) 487-2004 
(220) 19.2.2004 
(442) 4.2.2005 
(450) 4.8.2005 

 8 (511) 40, 42 
(511) 40 - Likvidácia odpadu. 

42 - Výskum a vývoj nových výrobkov. 
(540) 

  

(732) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63 
Ladce, SK; 

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

(111) 209740 
(151) 9.6.2005 
(156) 16.2.2014 
(180) 16.2.2024 
(210) 424-2004 
(220) 16.2.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 21 
(511) 1 - Tmel, nauhličovadlo (metalurgia), organické 

čistiace prípravky, prídavné kvapaliny na použi-
tie s abrazívami, tmely, spojivá, lepidlá na obkla-
dačky, vosk (chemické čistiace prípravky), roz-
púšťadlá na fermeže, odmasťovacie prípravky na 
použitie vo výrobnom procese, gleje (lepidlá)  
s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre 
domácnosť, prípravky na odstraňovanie mastnoty 
pri výrobe tovarov, kovové mydlá na priemysel-
né účely, vodoodolné chemické prípravky pre 
tmely s výnimkou farieb, chemické čističe oleja, 
prípravky na odlepenie, chemické prípravky na 
čistenie oleja, chemické čistiace prostriedky na 
odstránenie mastnoty, silikáty, adhezíva (lepiace 
materiály) na priemyselné účely, priemyselné che- 
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 mikálie, lepidlá na priemyselné účely, škrobové 
lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepi-
diel pre domácnosť, rozpúšťadlá na gumu, sili-
kóny, chemické prípravy na čistenie oleja. 
2 - Protikorózne oleje, prípravky proti hrdzi, an-
tikorozívne oleje. 
3 - Čistiace prípravky, spojivá (lepidlá) na koz-
metické účely, oleje na čistenie. 
4 - Mazacie oleje, priemyselné oleje, rezné chla-
diace kvapaliny, grafit (na mazanie), mazivá na 
remene. 
6 - Kovové príchytky (kolíky), kovové čapy, ko-
vové krúžky, kovové kolíky, podložky, kovové 
platničky, kovové skrutky, kolíky (príchytky ste-
nové kovové), kovové skrutky s maticou, plat-
ničky, kovové podložky, kovové nity, medené 
krúžky, závlačky, kovové reťaze, napínače na ko-
vové remene, kovové matice, kovové napínače re-
meňov, závitové krúžky, kovové obruče, spojky. 
7 - Kĺby, spojky, spojenia, styky (časti motorov), 
remenice (ako časti strojov), pásy na dopravníky, 
spojky s výnimkou spojok pre pozemné vozidlá, 
pásy na dopravníky, hnacie reťaze s výnimkou 
reťazí pre pozemné vozidlá, dopravníky ako stro-
je, remene pre motory a hnacie stroje, pásy pre 
stroje, kardanové spojky, brúsne kotúče (ako čas-
ti strojov), kotúčové spojky (stroje), hnacie re-
mene dopravníkov, adhézne pásky na remenice, 
kolesá (ako časti strojov). 
8 - Brúsne kotúče, brúsne kotúče (ručné náradie). 
12 - Ozubené kolesá, súkolesia na bicykle, ozu-
bené kolesá a ozubené prevody pre pozemné vo-
zidlá. 
21 - Aerosólové dávkovače s výnimkou dávko-
vačov na lekárske účely, dávkovače mydla. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) DIN - TECHNIK spol. s r. o., Pekná cesta 17, 

831 52 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 209752 
(151) 9.6.2005 
(156) 1.3.2014 
(180) 1.3.2024 
(210) 622-2004 
(220) 1.3.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Lahôdkarské výrobky a hotové jedlá na spô-

sob rýchleho občerstvenia z mäsa, rýb a hydiny  
s výnimkou polievok, grilované a vyprážané rez-
ne z mäsa, rýb a hydiny. 
30 - Chlieb, pečivo, sendviče, hotové jedlá s vý-
nimkou polievok, polotovary a lahôdkarské vý-
robky na spôsob rýchleho občerstvenia obsahu-
júce uvedené produkty, ale tiež obsahujúce prí-
sady z mäsa, rýb, hydiny, syrov, korenín, horčice, 
kečupu, ochucovacích omáčok a majonézy; oblože-
né a plnené pečivo, sendviče, obložené chlebíčky. 
 

43 - Príprava a predaj hotových pokrmov podá-
vaných cez ulicu, príprava hotových pokrmov  
a spoločné stravovanie, reštauračné a závodné 
stravovanie, bufety, rýchle občerstvenie, lahôd-
karská výroba, príprava, predaj a dodávka jedál 
na objednávku do domu. 

(540) PRESSBURGER 
(732) Gundel Pavel, Mariánska 8, 811 08 Bratislava, 

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

 
 

(111) 209773 
(151) 9.6.2005 
(156) 19.3.2014 
(180) 19.3.2024 
(210) 900-2004 
(220) 19.3.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 17, 19 
(511) 17 - Materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla, 

izolačné materiály, zvukovoizolačné materiály. 
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového, sta-
vebné panely s výnimkou kovových, obklady stien 
a priečok s výnimkou kovových, obkladový ma-
teriál na budovy s výnimkou kovového, priečky  
s výnimkou kovových. 

(540) OPTIMDOSKA 
(732) OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 

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

 
 

(111) 209774 
(151) 9.6.2005 
(156) 19.3.2014 
(180) 19.3.2024 
(210) 901-2004 
(220) 19.3.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 17, 19, 37 
(511) 17 - Materiály zabraňujúce vyžarovaniu tepla, 

izolačné materiály, zvukovoizolačné materiály. 
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového, sta-
vebné panely s výnimkou kovových, obklady stien 
a priečok s výnimkou kovových, obkladový ma-
teriál na budovy s výnimkou kovového, priečky  
s výnimkou kovových, dielce, výrobky, prefabri-
káty z betónu. 
37 - Izolovanie stavieb, stavebníctvo (stavebná 
činnosť), utesňovanie budov (služby-). 

(540) 

  

(732) OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 
Krupina, SK; 

(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(111) 209781 
(151) 9.6.2005 
(156) 24.3.2014 
(180) 24.3.2024 
(210) 940-2004 
(220) 24.3.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 33 
(511) 33 - Tequilla. 

(540) EL CHARRO 
(732) COMPANIA TEQUILERA DE ARANDAS, 

S.A. DE C.V., Rancho Palos Colorados, Mpio. 
Manuel Martínez Valadez, C.P. 47180 Arandas, 
Jalisco, MX; 

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

(111) 209810 
(151) 9.6.2005 
(156) 6.4.2014 
(180) 6.4.2024 
(210) 1134-2004 
(220) 6.4.2004 
(310) 196568 
(320) 6.10.2003 
(330) CZ 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 32, 33, 34 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, najmä limonády, šu-

mivé a iné nealkoholické nápoje, tiež z ovocných 
štiav a prípravky na ich výrobu, tiež s ovocnou 
šťavou, minerálne vody a prípravky na ich výro-
bu, prírodné alebo umelé, najmä výťažky, tablety 
a prášky, nealkoholické nápoje obsahujúce kyse-
linu uhličitú, ovocné a zeleninové šťavy a nápoje, 
tiež obohatené vitamínmi alebo minerálmi, sor-
bety, tiež šerbety, sódovky a stolové vody, diét-
ne, iónové a energetické nápoje, pivo, ľahké pivá 
a ležiaky, tiež v netekutej forme, nealkoholické 
aperitívy, prípravky alebo príchuti na výrobu ná-
pojov, najmä koncentráty a sirupy, ovocné alebo 
zeleninové šťavy a nápoje z ovocných štiav, džú-
sy a mušty, nealkoholické nápoje obohatené vi-
tamínmi alebo minerálmi, proteínové nealkoho-
lické nápoje, diétne nápoje, tablety a prášky na 
prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ne-
alkoholické nápoje s príchuťou ovocia alebo ze-
leniny, pramenité vody, stolové vody perlivé  
i neperlivé, miešané nápoje nealkoholické, nápo-
je z paradajkovej šťavy, aperitívy nealkoholické. 
33 - Alkoholické nápoje, najmä vína a burčiaky, 
destiláty a liehoviny, likéry, alkoholické esencie 
a extrakty, medovina, miešané nápoje, najmä s pre-
vahou alkoholu, mušty s alkoholom. 
34 - Tabak a byliny na fajčenie, tabak šnupavý  
a žuvací, tabakové výrobky, najmä cigarety s fil-
trom i bez filtra, cigarety s obsahom tabakových 
náhradiek, bez liečebného účelu, cigarillos, ciga-
ry, potreby pre fajčiarov, obzvlášť zápalky a za-
paľovače, tiež kresadlá, cigaretové a cigarové 
špičky a náustky s výnimkou špičiek a náustkov 
z drahých kovov, cigarové odrezávače, cigareto-
vý papier a absorpčné papiere do fajok, fajky  
 
 

a čističe fajok, puzdrá na tabakové výrobky, najmä 
na cigarety, tabatierky, dózy na tabak a na cigare-
ty, popolníky s výnimkou popolníkov z drahých 
kovov. 

(540) 

  
 

(591) červená, červenoružová, zlatá 
(732) TABAKUS GROUP, a. s., Janského 2458/4, 735 06 

Karviná - Nové Město, CZ; 
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 

 
 

(111) 209841 
(151) 9.6.2005 
(156) 19.4.2014 
(180) 19.4.2024 
(210) 1274-2004 
(220) 19.4.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Bageta plnená, sendvič plnený. 
(540) 

  
 

(591) červeno-biela 
(732) Kramár Miroslav, Laurinská 137/9, 811 01 Brati-

slava, SK; 
(740) Semanco Miroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 209844 
(151) 9.6.2005 
(156) 27.4.2014 
(180) 27.4.2024 
(210) 1362-2004 
(220) 27.4.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 19, 36, 37 
(511) 19 - Nekovové stavebné materiály. 

36 - Služby v oblasti nehnuteľností. 
37 - Stavebníctvo. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá 
(732) Chemkostav, a. s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 

Michalovce, SK; 
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(111) 209902 
(151) 9.6.2005 
(156) 6.2.2014 
(180) 6.2.2024 
(210) 333-2004 
(220) 6.2.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 24, 25, 35 
(511) 24 - Pleteniny (látky). 

25 - Odevy, pleteniny (oblečenie), pletené svetre, 
pletiarsky tovar, pokrývky hlavy. 
35 - Maloobchodná činnosť s pleteninami (látka-
mi), odevmi, pleteninami (oblečením), pletenými 
svetrami, pletiarskym tovarom a pokrývkami hla-
vy, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky), sprostredko-
vanie obchodu s tovarmi. 

(540) 

  
 

(732) Ing. Štefan Kuzma - Evident, Markuša 54, 979 01 
Rimavská Sobota, SK; 

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

(111) 209913 
(151) 9.6.2005 
(156) 12.2.2014 
(180) 12.2.2024 
(210) 384-2004 
(220) 12.2.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody a iné nealkoholické nápoje. 

(540) Saint John 
(732) Gemerské žriedla, spol. s r. o., Cesta Gemerských 

žriediel, 982 18 Tornaľa, SK; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 209914 
(151) 9.6.2005 
(156) 12.2.2014 
(180) 12.2.2024 
(210) 385-2004 
(220) 12.2.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody a iné nealkoholické nápoje. 

(540) MAGNUS 
(732) Gemerské žriedla, spol. s r. o., Cesta Gemerských 

žriediel, 982 18 Tornaľa, SK; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 209950 
(151) 9.6.2005 
(156) 2.3.2014 
(180) 2.3.2024 
(210) 670-2004 
 

(220) 2.3.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 7, 11, 16, 35, 37, 42 
(511) 7 - Hnacie motory s výnimkou motorov do po-

zemných vozidiel, hydraulické motory, hydrau-
lické turbíny, letecké motory, lietadlové motory, 
lodné motory, motory na stlačený vzduch, moto-
ry s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, 
parné generátory alebo kotly ako stroje, prúdové 
motory, reaktívne (propulzné) mechanizmy s vý-
nimkou mechanizmov pre pozemné vozidlá, dý-
zové motory s výnimkou motorov do pozemných 
vozidiel, turbíny s výnimkou turbín pre pozemné 
vozidlá. 
11 - Kotlové rúry do vykurovacích zariadení, 
kotlové rúry vykurovacích kotlov, kotly výhrev-
né, kúrenie teplovodné, ohrev teplej vody (boj-
ler), ohrievače, ohrievače na ohrievacie železá, 
ohrievadlá, parné akumulátory, parné kotly s vý-
nimkou kotlov ako častí strojov, pece (na rozlič-
né účely), plynové bojlery, plynové generátory, 
prívodné zariadenia ku kúrenárskym a tepláren-
ským kotlom, radiátory (na kúrenie), radiátory 
elektrické, radiátory ústredného kúrenia, sporiče 
paliva, tepelné čerpadlá, teplovodné vykurovacie 
zariadenia, teplovzdušné rúry, teplovzdušné za-
riadenia, tvarovky pre pece, výhrevné kotly, vy-
hrievacie telesá, vykurovacie telesá na kúrenie 
tuhými alebo plynnými palivami, vykurovacie 
zariadenia, vyhrievacie zariadenia, výmenníky tep-
la s výnimkou výmenníkov ako častí strojov, za-
riadenia na ohrev teplej vody, kúrenie teplovod-
né, zariadenia na ohrev teplej vody, kúrenie tep-
lovodné, zariadenia na ohrev teplej vody, kúrenie 
teplovodné, solárne kolektory, solárne pece, te-
pelné generátory, zariadenia slúžiace na premenu 
elektrickej, kinetickej alebo chemickej energie na 
tepelnú energiu. 
16 - Brožované knihy, brožúry, brožúrky, časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, kalendáre, kar-
tón, lepenka, lepenkové alebo papierové škatule, 
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie  
v domácnosti, obálky (papiernický tovar), obaly 
(papiernický tovar), papiernický tovar, periodic-
ké a neperiodické publikácie, plagáty, predmety 
 z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo le-
penky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky, tlačené reklamné materiály, umelohmot-
né fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plas-
tických materiálov. 
35 - Maloobchodná činnosť so zariadeniami na 
vykurovanie a ohrev, rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, 
sprostredkovanie uvedených služieb v tejto trie-
de. 
37 - Montáž, údržba, inštalovanie a opravy vyku-
rovacích zariadení a kotlov, a strojov a prístro-
jov, odrušovanie elektrických prístrojov a zaria-
dení, servis opravy, údržba a montáž výrobkov 
uvedených v triedach 7, 8, 11 sprostredkovanie 
uvedených služieb v tejto triede. 
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný 
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, tech-
nické poradenstvo týkajúce sa vykurovacích za-
riadení, motorov, kotlov, priemyselný dizajn,  
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sprostredkovanie uvedených služieb v tejto trie-
de, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zá-
kazníkov). 

(540) 

  
 

(591) zelená, žltá 
(732) Gažo Alexander, Ing., Južná 15, 934 01 Levice, 

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

 
 

(111) 209963 
(151) 9.6.2005 
(156) 5.3.2014 
(180) 5.3.2024 
(210) 718-2004 
(220) 5.3.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 16, 32, 33 
(511) 16 - Tlačoviny, reklamné propagačné a infor-

mačné materiály, etikety, obaly papierové a z plas-
tov patriace do tejto triedy, obaly a tašky z papie-
ra a plastov patriace do tejto triedy. 
32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné 
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, si-
rupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov. 
33 - Vína všetkých druhov, alkoholické nápoje (s vý-
nimkou piva). 

(540) 

  
 

(732) Víno Valtice CZ s. r. o., Nám. Svobody 3, 691 42 
Valtice, CZ; 

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

(111) 210031 
(151) 9.6.2005 
(156) 16.4.2014 
(180) 16.4.2024 
(210) 1237-2004 
(220) 16.4.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 8.9.2005 

 8 (511) 6, 17, 37 
(511) 6 - Kovové kolená na potrubie a hadice; kovové 

komínové rúry; kovové komíny, dymovody; ko-
vové potrubia a tlakové hadice; kovové obruče, 
spojky, príchytky, objímky, prstence; kovové 
prípojky odbočky pre potrubia a hadice; kruhové 
zvierky, kovové, na rúry; oceľové rúry. 

 
 
 

17 - Armatúry, fitingy pre potrubia na stlačený 
vzduch s výnimkou kovových; gumové objímky 
na časti strojov (ochranné-); hadice z textilných 
materiálov; hadice s výnimkou kovových; neko-
vové spojky a tesnenia na potrubia; nekovové 
vystužovacie materiály pre potrubia; objímky na 
potrubia a rúry s výnimkou kovových; plátenné 
hadice; polievacie hadice; požiarne hadice; rúry 
ohybné s výnimkou kovových. 
37 - Informácie o opravách; montáž, údržba a op-
ravy strojov, zariadení a potrubných rozvodov; 
stavebné a servisné informácie k rozvodovým 
potrubiam. 

(540) 

  
 

(732) Ľuboš Svetlík hadice pro, Železničná 571/10, 
922 02 Krakovany, SK; 

(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 
 
 

(111) 210126 
(151) 8.7.2005 
(156) 17.2.2014 
(180) 17.2.2024 
(210) 434-2004 
(220) 17.2.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 25, 28, 41, 43, 44 
(511) 25 - Odevy, predovšetkým športové odevy, kon-

fekcia, športová obuv, kostýmy, sukne, obleky, 
vrchné ošatenie, pokrývky hlavy, bielizeň, plavky, 
bundy, saká, čelenky, čiapky, chrániče uší ako 
pokrývka hlavy, kabáty, tielka, tričká, košele, kra-
vaty, obuv a plášte na kúpanie, nohavice, opasky, 
pančuchy, plášte, pleteniny ako oblečenie, svetre, 
pulóvre, podprsenky, ponožky, pracovné plášte, 
pyžamá, rukavice, šály, šatky, šerpy, župany, plá-
žová obuv, papuče, sandále. 
28 - Rakety ako športové náradie, lopty a loptič-
ky na hranie, predovšetkým na squash, hry, hrač-
ky, spoločenské hry, cvičebné náradie, telocvičné 
a športové potreby patriace do tejto triedy, chrá-
niče na píšťaly a lakte, stroje na telesné cvičenie, 
gymnastické zariadenia, zariadenia na elektronic-
ké hry s výnimkou hier využívajúcich televízne 
prijímače, kolieskové korčule, kolobežky, korču-
le, lyže, obaly na lyže, plutvy na plávanie, pos-
troje pre horolezcov, hracie rukavice, skejtbordy, 
stoly na stolný tenis, stolové hry, lyže, terče, 
ochranné vypchávky ako časti športových úbo-
rov, výplety rakiet, zariadenia na squash, zaria-
denia na kulturistiku, bowling. 
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, pre-
dovšetkým prevádzkovanie squashového centra, 
fitnescentra, posilňovne, tenisového centra, služ-
by športovísk, telesné cvičenia, aerobik, výcvik, 
gymnastický výcvik, kluby zdravia, organizova-
nie športových súťaží, požičiavanie športového 
výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, 
prenájom štadiónov, prenájom tenisových a squ-
ashových kurtov, organizovanie zábavných súťa-
ží, organizovanie kurzov, výcvikov, vydávanie  
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časopisov, novín a iných periodických publikácií 
s výnimkou vydávania reklamných a náborových 
textov, tvorba videofilmov, požičiavanie video-
pások, sprostredkovanie kultúrnych a športových 
podujatí, prevádzkovanie zábavných klubov, or-
ganizovanie hier, zábavy, organizovanie opatro-
vania detí (výchovná a vzdelávacia činnosť), in-
formácie o možnostiach zábavy, sprostredkova-
nie uvedených služieb. 
43 - Kaviarne, reštaurácie, služby barov, bufety, 
rýchle občerstvenie, jedálne, hotelierske služby, 
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prená-
jom prednáškových sál, prenájom prenosných 
stavieb, sprostredkovanie uvedených služieb. 
44 - Kadernícke salóny, salóny krásy, manikúra, 
pedikúra, tetovanie, masáže, služby solária, opat-
rovateľské služby (lekárske služby), kvetinárske 
služby, opatrovanie detí (lekárska starostlivosť), 
sprostredkovanie uvedených služieb. 

(540) fanatix 
(732) SPORTIMEX s. r. o., Kozia 21, 811 03 Bratisla-

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

 
 

(111) 210128 
(151) 8.7.2005 
(156) 17.2.2014 
(180) 17.2.2024 
(210) 438-2004 
(220) 17.2.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 

marketing, reklamná, inzertná a propagačná čin-
nosť prostredníctvom akéhokoľvek média, pro-
stredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete 
alebo informačnej siete alebo elektronickej siete 
alebo komunikačnej siete alebo počítačovej siete, 
poskytovanie informácií a iných informačných 
produktov komerčného alebo reklamného cha-
rakteru, multimediálnych informácií komerčného 
charakteru, komerčné využitie internetu v oblas-
tiach komerčných internetových médií a vyhľa-
dávacích služieb, on-line inzercia, prenájom in-
formačných miest, činnosť reklamnej agentúry, 
činnosť ekonomických a/alebo organizačných 
poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťa-
hoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode  
s tovarom, merchandising, franchising, pomoc 
pri využívaní a riadení obchodného podniku, per-
sonálna agentúra, personálne poradenstvo, auto-
matizované spracovanie dát, pomoc pri prevádz-
kovaní obchodov a obchodných činností priemy-
selného alebo obchodného podniku, služby, ktoré 
zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompilá-
ciu prenášania alebo systematickosť písomných 
alebo dátových alebo elektronických oznámení  
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu 
matematických a štatistických údajov, organi-
začné zabezpečenie televízneho vysielania. 
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komu-
nikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysiela-
nie, televízne vysielanie programov, televízne 
vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných,  
 

súťažných, diskusných a informačných progra-
mov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena 
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elek-
tronických časopisov, informácií, elektronických 
periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- 
alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom in-
formačnej alebo dátovej alebo elektronickej ale-
bo komunikačnej alebo telekomunikačnej alebo 
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou sate-
litov, informačné služby týkajúce sa televízneho 
vysielania, telekomunikačné služby, komuniká-
cia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných 
služieb, informačné služby v oblasti telekomuni-
kácií, informačná kancelária, poskytovanie in-
formácií týkajúcich sa telekomunikačných slu-
žieb prostredníctvom počítačov, prenájom ko-
munikačných miest. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná čin-
nosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vy-
dávania reklamných a náborových textov, nahrá-
vanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvu-
kových, požičiavanie nahraných zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a ší-
renie audiovizuálnych diel, televízne spravodaj-
stvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna 
výroba programov, tvorba programov, tvorba  
a výroba televíznych a audiovizuálnych progra-
mov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, spro-
stredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy  
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zá-
bavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo 
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločen-
ských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádz-
kovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, 
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy 
alebo výchovy alebo vzdelávania, prevádzkova-
nie telovýchovných zariadení, prenájom a poži-
čovňa športových potrieb s výnimkou doprav-
ných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo 
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh, 
tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístro-
jov, videoprístrojov, videorekordérov, videoka-
mier, fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových  
a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzde-
lávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie a pre-
nájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, 
tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie po-
tápačského výstroja, prenájom a požičiavanie 
športového náradia s výnimkou dopravných pro-
striedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fit-
nescentra. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela, modrá 
(732) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52 

Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 210129 
(151) 8.7.2005 
(156) 17.2.2014 
(180) 17.2.2024 
(210) 439-2004 
(220) 17.2.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 9, 35, 38, 41 
(511) 9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, foto-

grafické, filmové, optické, prístroje na váženie, 
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prí-
stroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie, 
prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo 
obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepína-
nie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riade-
nie elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefó-
ny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické ale-
bo optické suporty zvukových alebo zvukovo- 
-obrazových záznamov, automatické distribútory 
a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice, 
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie infor-
mácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí 
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elek-
trické články, akumulátory, počítačové hry s vý-
stupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustro-
vané so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvá-
dzané do činnosti vhodením mince, reklamné 
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná, 
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov na-
hrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj ne-
nahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, au-
diovizuálne programy, audioprogramy, audiovi-
zuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela  
v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na no-
sičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky, 
programové vybavenie počítačov, softvér, hard-
vér výpočtovej techniky alebo komunikačnej, 
alebo informačnej techniky, elektronické databá-
zy a databázové produkty, informácie a záznamy 
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a da-
tabázy, a informačné produkty na nosičoch alebo 
aj v elektronických, dátových, informačných, po-
čítačových a komunikačných sieťach všetkých 
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické 
alebo dátové, alebo informačné, alebo komuni-
kačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotli-
vých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých  
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektro-
nické multimediálne alebo elektronické infor-
mačné katalógy, elektronické časopisy, elektronic-
ké periodiká a knihy v elektronickej podobe. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 
marketing, reklamná, inzertná a propagačná čin-
nosť prostredníctvom akéhokoľvek média, pro-
stredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, 
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, 
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej sie-
te, poskytovanie informácií a iných informač-
ných produktov komerčného alebo reklamného 
charakteru, multimediálnych informácií komerč-
ného charakteru, komerčné využitie internetu  
v oblastiach komerčných internetových médií  
a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prená-
jom informačných miest, činnosť reklamnej agen-
túry, činnosť ekonomických a/alebo organizač-
ných poradcov, sprostredkovanie v obchodných  
 

vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obcho-
de s tovarom, merchandising, franchising, pomoc 
pri využívaní a riadení obchodného podniku, per-
sonálna agentúra, personálne poradenstvo, auto-
matizované spracovanie dát, pomoc pri prevádz-
kovaní obchodov a obchodných činností priemy-
selného alebo obchodného podniku, služby, ktoré 
zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompilá-
ciu prenášania alebo systematickosť písomných 
alebo dátových, alebo elektronických oznámení  
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu 
matematických a štatistických údajov, organi-
začné zabezpečenie televízneho vysielania. 
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komu-
nikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysiela-
nie, televízne vysielanie programov, televízne 
vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, 
súťažných, diskusných a informačných progra-
mov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena 
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elek-
tronických časopisov, informácií, elektronických 
periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- 
alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom in-
formačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, ale-
bo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo 
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou sate-
litov, informačné služby týkajúce sa televízneho 
vysielania, telekomunikačné služby, komuniká-
cia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných 
služieb, informačné služby v oblasti telekomuni-
kácií, informačná kancelária, poskytovanie in-
formácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb 
prostredníctvom počítačov, prenájom komuni-
kačných miest. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná čin-
nosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vy-
dávania reklamných a náborových textov, nahrá-
vanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvu-
kových, požičiavanie nahraných zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a ší-
renie audiovizuálnych diel, televízne spravodaj-
stvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna 
výroba programov, tvorba programov, tvorba  
a výroba televíznych a audiovizuálnych progra-
mov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, spro-
stredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy  
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zá-
bavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo 
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločen-
ských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádz-
kovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, 
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, 
alebo výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkova-
nie telovýchovných zariadení, prenájom a poži-
čovňa športových potrieb s výnimkou doprav-
ných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo 
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh, 
tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístro-
jov, videoprístrojov, videorekordérov, videoka-
mier, fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových  
a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzde-
lávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie a pre-
nájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, 
tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie po-
tápačského výstroja, prenájom a požičiavanie 
športového náradia s výnimkou dopravných pro-
striedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fit-
nescentra. 
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(540) 

  
 

(732) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52 
Praha, CZ; 

(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 210130 
(151) 8.7.2005 
(156) 17.2.2014 
(180) 17.2.2024 
(210) 440-2004 
(220) 17.2.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 9, 35, 38, 41 
(511) 9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, foto-

grafické, filmové, optické, prístroje na váženie, 
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prí-
stroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie, 
prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo 
obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepína-
nie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riade-
nie elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefó-
ny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické ale-
bo optické suporty zvukových alebo zvukovo-
obrazových záznamov, automatické distribútory 
a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice, 
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie infor-
mácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí 
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elek-
trické články, akumulátory, počítačové hry s vý-
stupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustro-
vané so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvá-
dzané do činnosti vhodením mince, reklamné 
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná, 
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov na-
hrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj ne-
nahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, au-
diovizuálne programy, audioprogramy, audiovi-
zuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela  
v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na no-
sičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky, 
programové vybavenie počítačov, softvér, har-
dvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej, 
alebo informačnej techniky, elektronické databá-
zy a databázové produkty, informácie a záznamy 
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a da-
tabázy, a informačné produkty na nosičoch alebo 
aj v elektronických, dátových, informačných, po-
čítačových a komunikačných sieťach všetkých 
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické 
alebo dátové, alebo informačné, alebo komuni-
kačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotli-
vých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých  
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektro-
nické multimediálne alebo elektronické informač-
né katalógy, elektronické časopisy, elektronické 
periodiká a knihy v elektronickej podobe. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 
marketing, reklamná, inzertná a propagačná čin-
nosť prostredníctvom akéhokoľvek média, pro-
stredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, 
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete,  
 

alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej sie-
te, poskytovanie informácií a iných informačných 
produktov komerčného alebo reklamného charak-
teru, multimediálnych informácií komerčného 
charakteru, komerčné využitie internetu v oblas-
tiach komerčných internetových médií a vyhľa-
dávacích služieb, on-line inzercia, prenájom in-
formačných miest, činnosť reklamnej agentúry, 
činnosť ekonomických a/alebo organizačných 
poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťa-
hoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode  
s tovarom, merchandising, franchising, pomoc 
pri využívaní a riadení obchodného podniku, per-
sonálna agentúra, personálne poradenstvo, auto-
matizované spracovanie dát, pomoc pri prevádz-
kovaní obchodov a obchodných činností priemy-
selného alebo obchodného podniku, služby, ktoré 
zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompilá-
ciu prenášania alebo systematickosť písomných 
alebo dátových alebo elektronických oznámení  
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu 
matematických a štatistických údajov, organizač-
né zabezpečenie televízneho vysielania. 
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komu-
nikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysiela-
nie, televízne vysielanie programov, televízne vy-
sielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, 
súťažných, diskusných a informačných progra-
mov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena 
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elek-
tronických časopisov, informácií, elektronických 
periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- 
alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom in-
formačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, ale-
bo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo 
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou sate-
litov, informačné služby týkajúce sa televízneho 
vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, 
poradenstvo v oblasti telekomunikačných slu-
žieb, informačné služby v oblasti telekomuniká-
cií, informačná kancelária, poskytovanie informá-
cií týkajúcich sa telekomunikačných služieb pro-
stredníctvom počítačov, prenájom komunikač-
ných miest. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná čin-
nosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vy-
dávania reklamných a náborových textov, nahrá-
vanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvu-
kových, požičiavanie nahraných zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a ší-
renie audiovizuálnych diel, televízne spravodaj-
stvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna 
výroba programov, tvorba programov, tvorba  
a výroba televíznych a audiovizuálnych progra-
mov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, spro-
stredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy  
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zá-
bavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo 
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločen-
ských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádz-
kovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, 
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, 
alebo výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkova-
nie telovýchovných zariadení, prenájom a poži-
čovňa športových potrieb s výnimkou doprav-
ných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo 
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh, 
tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístro- 
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jov, videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, 
fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových a tele-
víznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdeláva-
cích potrieb a prístrojov, požičiavanie a prenájom 
obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, teniso-
vých dvorcov, prenájom a požičiavanie potápač-
ského výstroja, prenájom a požičiavanie športového 
náradia s výnimkou dopravných prostriedkov, 
prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, biela 
(732) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52 

Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210157 
(151) 8.7.2005 
(156) 5.3.2014 
(180) 5.3.2024 
(210) 719-2004 
(220) 5.3.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 16, 33 
(511) 16 - Papierové obaly, etikety okrem textilných. 

33 - Vína všetkých druhov. 
(540) 

  
 

(732) VINICOLE, Valtická vinařská s. r. o., Vinařská 
771, 691 42 Valtice, CZ; 

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

(111) 210181 
(151) 8.7.2005 
(156) 6.4.2014 
(180) 6.4.2024 
(210) 1135-2004 
(220) 6.4.2004 
(310) 196567 
(320) 6.10.2003 
(330) CZ 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 32, 33, 34 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, najmä limonády, šu-

mivé a iné nealkoholické nápoje, tiež z ovocných 
štiav a prípravky na ich výrobu, tiež s ovocnou 
šťavou, minerálne vody a prípravky na ich výro-
bu, prírodné alebo umelé, najmä výťažky, tablety 
a prášky, nealkoholické nápoje obsahujúce kyse-
linu uhličitú, ovocné a zeleninové šťavy a nápoje, 
tiež obohatené vitamínmi alebo minerálmi, sor-
bety, tiež šerbety, sódovky a stolové vody, diét-
ne, iónové a energetické nápoje, pivo, ľahké pivá  
 

 a ležiaky, tiež v netekutej forme, nealkoholické 
aperitívy, prípravky alebo príchuti na výrobu ná-
pojov, najmä koncentráty a sirupy, ovocné alebo 
zeleninové šťavy a nápoje z ovocných štiav, džú-
sy a mušty, nealkoholické nápoje obohatené vi-
tamínmi alebo minerálmi, proteínové nealkoho-
lické nápoje, diétne nápoje, tablety a prášky na 
prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ne-
alkoholické nápoje s príchuťou ovocia alebo ze-
leniny, pramenité vody, stolové vody perlivé  
i neperlivé, miešané nápoje nealkoholické, nápo-
je z paradajkovej šťavy, aperitívy nealkoholické. 
33 - Alkoholické nápoje, najmä vína a burčiaky, 
destiláty a liehoviny, likéry, alkoholické esencie 
a extrakty, medovina, miešané nápoje, najmä s pre-
vahou alkoholu, mušty s alkoholom. 
34 - Tabak a byliny na fajčenie, tabak šnupavý  
a žuvací, tabakové výrobky, najmä cigarety s fil-
trom i bez filtra, cigarety s obsahom tabakových 
náhradiek, bez liečebného účelu, cigarillos, ciga-
ry, potreby pre fajčiarov, obzvlášť zápalky a za-
paľovače, tiež kresadlá, cigaretové a cigarové 
špičky a náustky s výnimkou špičiek a náustkov 
z drahých kovov, cigarové odrezávače, cigareto-
vý papier a absorpčné papiere do fajok, fajky  
a čističe fajok, puzdrá na tabakové výrobky, 
najmä na cigarety, tabatierky, dózy na tabak a na 
cigarety, popolníky s výnimkou popolníkov z dra-
hých kovov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, červená, zlatá 
(732) TABAKUS GROUP, a. s., Janského 2458/4, 735 06 

Karviná - Nové Město, CZ; 
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 

 
 

(111) 210227 
(151) 8.7.2005 
(156) 30.4.2014 
(180) 30.4.2024 
(210) 1419-2004 
(220) 30.4.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 35, 38, 41, 42 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií, komerčné informačné kancelá-
rie, vydávanie a aktualizovanie reklamných mate-
riálov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov 
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským 
prostredím), reklamné agentúry, vedenie kartoték 
v počítači, obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie, podpora predaja (pre tretie osoby), zbie-
ranie údajov do počítačových databáz, zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach, reklama 
(on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre zákazníkov). 
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38 - Posielanie správ, informačné kancelárie, elek-
tronická pošta, telekomunikačné informácie. 
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných 
alebo náborových; informácie o výchove a vzde-
lávaní, informácie o možnostiach zábavy, infor-
mácie o možnostiach rekreácie, vydávanie (on-
line) kníh a časopisov v elektronickej forme, 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by), poskytovanie elektronických publikácií on-
line (bez možnosti kopírovania). 
42 - Prenájom počítačového softvéru, obnovova-
nie počítačových databáz, návrhy počítačových 
systémov, prevod a konverzia údajov a doku-
mentov z fyzických médií na elektronické médiá, 
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok 
(web) pre zákazníkov, hosťovanie na počítačo-
vých stránkach (webových stránkach), prevod  
a konverzia počítačových programov a údajov 
(okrem fyzickej konverzie). 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela 
(732) Drahovský Jozef, Donnerova 9, 841 04 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 210233 
(151) 8.7.2005 
(156) 3.5.2014 
(180) 3.5.2024 
(210) 1506-2004 
(220) 3.5.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 35, 39 
(511) 35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov. 

39 - Balenie a skladovanie tovarov. 

(540) FLEXICOM 
(732) Fejes Tibor, Ing., Tulipánová 60, 979 01 Rimav-

ská Sobota, SK; 
 
 

(111) 210238 
(151) 8.7.2005 
(156) 3.5.2014 
(180) 3.5.2024 
(210) 1512-2004 
(220) 3.5.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklama. 

41 - Cirkusy a varieté, drezúra zvierat, organizo-
vanie predstavení, živé predstavenia, prevádzko-
vé a sprostredkovateľské služby v odbore artis-
tickom a v oblasti cirkusového umenia. 

(540) CIRKUS HENRY 
(732) Navrátilová Marie, Chvalkovická 714, 193 00 

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

 
 
 
 

(111) 210239 
(151) 8.7.2005 
(156) 10.5.2014 
(180) 10.5.2024 
(210) 1581-2004 
(220) 10.5.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 6, 7, 8 
(511) 6 - Kovové podložky; kovové skrutky s maticou; 

podložky, kovové platničky; závlačky; montážne 
kovové kľúče; klince; príchytky, klince; rozperky 
(kolíky), kovové; skoby (kramle) kovové; kovo-
vé skrutky; stavebné kovania; závitové krúžky; 
rúčky a rukoväti na kovové náradie; kovové nity; 
drobný železiarsky tovar; kovové kotvy; stavebný 
kovový materiál; kovové matice; kovové stojky. 
7 - Brúsne kotúče (ako časti strojov). 
8 - Kľúče (na matice), ako ručné nástroje; vrtáky 
(ručné nástroje); dláta, vrtáky, hroty (ručné nára-
die a nástroje); brúsne kotúče (ručné náradie); 
upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); brúsne 
kotúče; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ruč-
né náradie); nástroje a náradie (ručné-), na iný 
než ručný pohon; nástroje, ako časti strojov. 

(540) 

  

(591) sivá, modrá 
(732) CONTEC PLUS, s. r. o., Staviteľská 3, 831 04 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 210329 
(151) 11.7.2005 
(156) 18.3.2014 
(180) 18.3.2024 
(210) 869-2004 
(220) 18.3.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 19 
(511) 19 - Nekovové stavebné materiály, najmä anti-

bakteriálne, antimikrobiálne a protiplesňové ce-
menty. 

(540) 

  
 

(732) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63 Lad-
ce, SK; 

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

(111) 210354 
(151) 11.7.2005 
(156) 21.4.2014 
(180) 21.4.2024 
(210) 1284-2004 
(220) 21.4.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 
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(511) 35 - Poradenské služby v podnikovom manaž-
mente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo 
a manažment pre podniky; dekorácia a aranžova-
nie výkladov; obchodný manažment, sprostred-
kovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov 
pre zákazníkov (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky); zasielanie reklamných materiálov zákazní-
kom; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; 
vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklam-
né 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, 
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom 
katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagá-
cia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľ-
ské informácie, overovanie obchodných transak-
cií, vykonávanie uskutočnenia obchodných trans-
akcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť 
prostredníctvom akéhokoľvek média prostredníc-
tvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; 
poskytovanie informácií a iných informačných 
produktov, a to reklamného charakteru, multime-
diálnych informácií, inzercie a marketingu; pre-
nájom reklamných informačných a komunikač-
ných miest; sprostredkovanie obchodných vzťa-
hov. 
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie 
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné 
kancelárie; správa nehnuteľností; obstarávanie 
služieb spojených so správou nehnuteľností, spros-
tredkovanie finančných služieb, oceňovanie (po-
istenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný 
lízing, predaj na splátky; úverové financovanie 
predaja; vydávanie kreditných kariet, poskytova-
nie finančných informácií, informácií o poistení. 
37 - Služby v oblasti stavebníctva; pomocné 
služby v oblasti stavebníctva; stavebný dozor; 
stavebné informácie; prenájom náradia a staveb-
ných materiálov; opravárenské, montážne a inšta-
lačné služby. 
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredko-
vanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov, 
prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie 
tovaru, dovoz, doprava; doručovanie tovaru; pre-
prava nábytku; prepravné služby, poskytovanie 
informácií o doprave, preprave a uskladnení. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a ško-
lení (manažérske služby); zverejňovanie textov 
okrem reklamných textov s výnimkou reklam-
ných alebo náborových; vydávanie časopisov, 
katalógov, novín a iných periodických publikácií; 
tvorba, požičiavanie, distribúcia videa; spro-
stredkovanie kultúrnych a spoločenských poduja-
tí; sprostredkovanie premietania filmov; prevádz-
kovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klu-
bov; organizačné zabezpečenie výstav; prenájom 
videopások; rozmnožovanie nahraných nosičov 
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, 
zverejňovanie a vydávanie kníh, revuí a magazí- 
 

nov, časopisov, poskytovanie informácií o mož-
nostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy, posky-
tovanie informácií o výchove a vzdelávaní. 
42 - Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva. 
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, 
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 

(540) SHOPPING PALACE 
(732) Shopping Palace Bratislava, v.o.s., Cesta na Se-

nec 2/A, 821 04 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 210418 
(151) 11.7.2005 
(156) 20.5.2014 
(180) 20.5.2024 
(210) 1672-2004 
(220) 20.5.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso; ryby s výnimkou živých, rybie vý-

robky, ako sú pasty, údené lososy, ryby v oleji, 
ryby údené, kaviár a ostatné rybie výrobky pat-
riace do tejto triedy; konzervované, sušené a te-
pelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, dže-
my, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pre-
tlaky; vajcia; mlieko a mliečne výrobky. 
30 - Cukrovinky; pekárske a cukrárske výrob- 
ky; káva; čaj; kakao; cukor; ryža; maniok; múka 
a výrobky z obilia; chlieb, zmrzliny; med; soľ; 
horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; ko-
renie; 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) 

  
 

(591) červená, modrá, biela 
(732) Kollár Rastislav, Lietavská 11, 851 06 Bratislava, 

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

 
 

(111) 210419 
(151) 11.7.2005 
(156) 20.5.2014 
(180) 20.5.2024 
(210) 1673-2004 
(220) 20.5.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso; ryby s výnimkou živých, rybie vý-

robky, ako sú pasty, údené lososy, ryby v oleji, 
ryby údené, kaviár a ostatné rybie výrobky pat-
riace do tejto triedy; konzervované, sušené a te- 
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 pelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, dže-
my, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pre-
tlaky; vajcia; mlieko a mliečne výrobky. 
30 - Cukrovinky; pekárske a cukrárske výrobky; 
káva; čaj; kakao; cukor; ryža; maniok; múka  
a výrobky z obilia; chlieb, zmrzliny; med; soľ; 
horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; ko-
renie; 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) 

  
 

(591) sivá, modrá, biela 
(732) Kollár Rastislav, Lietavská 11, 851 06 Bratisla-

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

 
 

(111) 210425 
(151) 11.7.2005 
(156) 21.5.2014 
(180) 21.5.2024 
(210) 1680-2004 
(220) 21.5.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 6.10.2005 

 8 (511) 35, 36, 39 
(511) 35 - Sprostredkovanie obchodu s registrovanými 

veterinárnymi liečivami, biopreparátmi, veterinár-
nymi nástrojmi, materiálom a technikou; reklam-
ná a propagačná činnosť; vydávanie komerčných 
periodických a neperiodických publikácií; vede-
nie účtovníctva, účtovné a ekonomické, obchod-
né a podnikateľské poradenstvo. 
36 - Prenájom nehnuteľností. 
39 - Distribúcia veterinárnych liečiv, skladovanie 
veterinárnych liečiv, imunopreparátov mediko-
vaných kŕmnych prípravkov a veterinárnej tech-
niky; nákladná cestná doprava. 

(540) 

  
 

(732) Pharmacopola, spol. s. r. o., Svätokrížske námes-
tie 11, 965 01 Žiar nad Hronom, SK; 

(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce n. T., SK; 
 
 

(111) 210513 
(151) 9.8.2005 
(156) 12.2.2014 
(180) 12.2.2024 
(210) 383-2004 
(220) 12.2.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody a iné nealkoholické nápoje. 
 

(540) BIGG AQUA 
(732) Gemerské žriedla, spol. s r. o., Cesta Gemerských 

žriediel, 982 18 Tornaľa, SK; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210522 
(151) 9.8.2005 
(156) 5.3.2014 
(180) 5.3.2024 
(210) 713-2004 
(220) 5.3.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 9, 28 
(511) 9 - Prilby ochranné, najmä pre deti; odrazové ná-

šivky na odev, najmä pre deti; ochranné odrazky 
na odev, najmä pre deti. 
28 - Autíčka šliapacie a na elektrický pohon; det-
ské vozidlá šliapacie a na elektrický pohon; hrač-
ky, najmä detské vozidlá; detské šliapacie autíč-
ka a autíčka na elektrický pohon; detské traktory 
a príslušenstvo k detským vozidlám. 

(540) PEG PEREGO 
(732) Svitok Stanislav, Ing., Náměstí Arnošta z Pardu-

bic 38, 282 01 Český Brod, CZ; 
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 

 
 

(111) 210527 
(151) 9.8.2005 
(156) 19.7.2014 
(180) 19.7.2024 
(210) 2285-2004 
(220) 19.7.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 43 
(511) 43 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania, reš-

taurácie (jedálne), služby barov, hotelierske služ-
by, bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) 

  

(591) tmavá zelená 
(732) Grapent a. s., Piesok 4015/B7, 900 01 Modra, SK; 

 
 

(111) 210543 
(151) 9.8.2005 
(156) 14.4.2014 
(180) 14.4.2024 
(210) 1206-2004 
(220) 14.4.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 1, 31 
(511) 1 - Hnojivá, rašelina, rašelinové substráty, príprav-

ky na reguláciu rastu rastlín. 
31 - Zeleninové a kvetinové osivá a sadivá, ovo-
né a okrasné výpestky, sadenice, mladé rastliny, 
prírodné trávniky. 
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(540) 

  
 

(732) ROYAL TRANS TRADE s. r. o., A. Trajana 4648/2, 
921 01 Piešťany, SK; 

(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 210556 
(151) 9.8.2005 
(156) 30.4.2014 
(180) 30.4.2024 
(210) 1449-2004 
(220) 30.4.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 42 
(511) 42 - Vývoj, poskytovanie užívateľských práv, in-

štalácia, spúšťanie, aktualizácia a servis počíta-
čových programov a systémov na automatizova-
né spracovanie dát pri riadení obchodných a prie-
myselných podnikov; prenájom počítačovej tech-
niky a počítačových programov. 

(540) 

  
 

(591) žltá, odtiene žltej 
(732) PSW, a. s., Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad 

Váhom, SK; 
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 210563 
(151) 9.8.2005 
(156) 6.5.2014 
(180) 6.5.2024 
(210) 1524-2004 
(220) 6.5.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 35, 36, 37, 39, 40 
(511) 35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumen-

tov, dokladov obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; marketingové štúdie; reklama; reklam-
né materiály (rozširovanie zákazníkom) letáky, 
prospekty, tlačivá. 
36 - Konateľstvo, jednateľstvo; kancelárie zaobe-
rajúce sa inkasovaním pohľadávok; vyberanie 
nájomného; nájomné domy (vedenie); prenájom 
bytov; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľ-
ností; správcovstvo. 
37 - Kotly (čistenie, opravy); stavebné stroje a za-
riadenia (prenájom); stavebný dozor. 
39 - Energia (distribúcia). 
40 - Výroba energie. 
 
 

(540) 

  

(591) čierna, červená 
(732) Bytkomfort, s. r. o., SNP č. 9, 940 60 Nové 

Zámky, SK; 
 
 

(111) 210568 
(151) 9.8.2005 
(156) 7.5.2014 
(180) 7.5.2024 
(210) 1540-2004 
(220) 7.5.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 42 
(511) 42 - Certifikačná činnosť manažérskych systémov. 
(540) 

  
 

(591) zelená 
(732) APA CERT SLOVAKIA, spol. s r. o., A. Hlin- 

ku 55/57, 921 01 Piešťany, SK; 
 
 

(111) 210601 
(151) 9.8.2005 
(156) 14.5.2014 
(180) 14.5.2024 
(210) 1618-2004 
(220) 14.5.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Zeleninové šťavy na varenie, paradajková 

šťava na varenie, bujónové koncentráty, mliečne 
nápoje (s vysokým obsahom mlieka). 
30 - Ľadový čaj, šťavy (chuťové prísady), čoko-
ládové nápoje, príchuti do potravín s výnimkou 
esencií a éterických olejov, príchuti do nápojov  
s výnimkou éterických olejov, mliečne kakaové 
nápoje, čokoládové nápoje, kávové nápoje, mlieč-
ne čokoládové nápoje, kakaové nápoje, nápoje na 
báze čajov, mliečne kávové nápoje, prísady do 
nápojov, iné ako esencie, čaj. 
32 - Arašidové mlieko (nápoje nealkoholické), 
šerbety (nápoje), jablkový džús (nealkoholický), 
šerbety (sladené ovocné nápoje), sarsaparilový ná-
poj, ovocné šťavy, nápoje izotonické, sódová vo-
da, ovocné výťažky (nealkoholické), zeleninové 
šťavy, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na vý-
robu malinoviek, sýtená voda, prípravky na vý-
robu sýtenej vody, mandľové mlieko (nápoj), lít-
na voda, srvátkové nápoje, prípravky na výrobu 
minerálnych vôd, paradajková šťava (nápoj), sto-
lové vody, prípravky na výrobu nápojov, pastilky 
na výrobu šumivých nápojov, prípravky na výro-
bu likérov, sladina, nápoje z nealkoholických 
štiav, sóda, koktail nealkoholický, nealkoholické 
nápoje z ovocných štiav, prášky na výrobu šumi-
vých nápojov, nealkoholické výťažky z ovocia,  
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minerálne vody (nápoje), prášky na prípravu šu-
mivých nápojov, ovocná šťava, selterská voda, 
minerálka, sirupy na výrobu nápojov, nealkoho-
lické nápoje, citronády, tablety na prípravu šumi-
vých nápojov, vody (nápoje). 

(540) 

  
 

(591) modrá, zlatá, biela 
(732) ZLATÁ STUDŇA, s.r.o., Široké 631, 082 37 Ši-

roké, SK; 
 
 

(111) 210647 
(151) 9.8.2005 
(156) 3.6.2014 
(180) 3.6.2024 
(210) 1848-2004 
(220) 3.6.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 29, 30, 35, 39 
(511) 29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované 

ovocie a zelenina, kandizované ovocie, zemiako-
vé lupienky, hrozienka, sušený kokos, arašidy 
pražené a solené, pistácie, spracované oriešky, 
mandle a arašidy. 
30 - Káva, kávové náhradky, instantná káva, ká-
vové príchuti, čaj, kakao, cukor, prírodné sladid-
lá, cukríky, cukrovinky, bonbóny, cukrovinky na 
zdobenie vianočných stromčekov, ovocné želé, 
puding, pukance, jemné pečivo, keksy, krekery, 
sušienky, oblátky, sucháre, kukuričné vločky, 
soľ, ryža, maniok, ságo, tapioka, korenie, koreni-
ny, prášok do pečiva, vanilka (príchuť), prášky 
na výrobu zmrzliny, omáčky ako chuťové prísa-
dy, príchuti do potravín, chuťové prísady, prí-
pravky do omáčok, stužovače šľahačky, obilni-
nové lupienky, obilninové vločky, med, žuvačky 
nie na lekárske účely. 
35 - Maloobchodná činnosť s uvedenými potra-
vinami a pochutinami. 
39 - Balenie pochutín a potravín. 

(540) 

  
 

(732) Ing. Marek Giláň - CORA, Priemyselná 31, 965 01 
Žiar nad Hronom, SK; 

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

(111) 210648 
(151) 9.8.2005 
(156) 3.6.2014 
(180) 3.6.2024 
(210) 1849-2004 
 

(220) 3.6.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 35, 36, 38 
(511) 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 vráta-
ne služieb prostredníctvom elektronických ko-
munikačných sietí a telekomunikačných sietí, ve-
denie účtov, clearing, finančné odhady a oceňo-
vanie v oblasti bankovníctva, poskytovanie úve-
rov, poskytovanie pôžičiek, investovanie do cen-
ných papierov na vlastný účet, kapitálové inves-
tície, platobný styk a zúčtovanie, elektronický 
prevod kapitálu, platobné prevody vykonávané 
elektronicky, vydávanie a správa platobných pro-
striedkov, napr. platobných kariet, cestovných 
šekov, overovanie šekov, poskytovanie záruk, ga-
rancie, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, ob-
starávanie inkasa, uloženie a správa cenných pa-
pierov alebo iných hodnôt, poskytovanie banko-
vých informácií, finančné analýzy a informácie, 
prenájom bezpečnostných schránok, prijímanie 
vkladov, finančný prenájom (finančný lízing), 
účasť na vydávaní cenných papierov a poskyto-
vanie súvisiacich služieb, finančné poradenstvo, 
výkon funkcie depozitára, zmenárenská činnosť, 
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klien-
ta s devízovými hodnotami, v oblasti termínova-
ných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane 
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľ-
nými cennými papiermi, so zlatými a striebor-
nými mincami, pamätnými mincami, hárkami 
bankoviek a so súbormi obehových mincí, vyko-
návanie hypotekárnych obchodov, obhospodaro-
vanie cenných papierov klienta na jeho účet vrá-
tane poradenstva (portfólio manažment), spro-
stredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva  
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou 
alebo stavebným sporením. 
38 - Elektronická pošta, služby poskytované 
elektronickými tabuľkami - telekomunikačné služ-
by, komunikácia a posielanie správ prostredníc-
tvom telefónu a e-mailu, telekomunikačné spoje-
nie cez svetovú počítačovú sieť. 

(540) flexihypotéka 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210653 
(151) 9.8.2005 
(156) 8.6.2014 
(180) 8.6.2024 
(210) 1906-2004 
(220) 8.6.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 11, 19, 21, 35, 37, 40, 42 
(511) 11 - Držiaky na lampy a svietidlá, plynové kahany, 

lampáše, lampové horáky, plynové lampy, lampy 
na svietenie, liehové horáky, kahany, objímky na 
svietidlá, olejové horáky, olejové lampy, osvetľo-
vacie prístroje a zariadenia, plášte svietidiel, tie-
nidlá na lampy, žiarovky. 
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19 - Nekovové náhrobné dosky, nekovové hrob-
ky, nekovové náhrobky, nekovové obruby na ná-
hrobky, nekovové ohrady hrobiek alebo hrobov, 
nekovové palisády, nekovové pamätné tabule, 
nekovové pomníky, nekovové schodiská, neko-
vové schodnice ako časti schodísk, mramor, žula, 
kameň, umelý kameň, terazzové výrobky pre pom-
níky a hrobky, kamenárske výrobky, kamenné 
parapety, kameniny pre stavebníctvo, náhrobný 
kameň, alabaster, dielce, výrobky, prefabrikáty  
z betónu, bridlica, bridlicová múčka, busty z ka-
meňa, betónu alebo mramoru, figuríny z kameňa 
betónu alebo mramoru, granit, cementové platne, 
nekovová dlažba, nekovové stavebné dlaždice, 
obkladačky, dosky, laty, opracované drevo, kre-
meň, krištáľ, nekovový obkladový materiál na 
budovy, nekovové obklady stien a priečok, sta-
vebné sklo, sochy a sošky z kameňa, betónu ale-
bo mramoru, stavebný kameň, nekovové stĺpy, 
terakota, tuf, umelecké diela z kameňa, betónu 
alebo mramoru, xylolit, vápenec, mozaiky (sta-
vebníctvo), stavebná malta, cementové lepidlá, 
potery s výnimkou kovových, stavebný materiál 
s výnimkou kovového, brány s výnimkou kovo-
vých, základné konštrukcie pre budovy s výnim-
kou kovových, cement, cementové potery, deb-
nenie s výnimkou kovového, nekovové dlážky 
žiaruvzdorný kameň, stavebné konštrukcie s vý-
nimkou kovových, konštrukčné materiály s vý-
nimkou kovových, okná s výnimkou kovových, 
ozdobné lišty s výnimkou kovových, štrk. 
21 - Busty, figuríny, sošky, sochy, umelecké die-
la z porcelánu, terakoty alebo skla, čaše nie  
z drahých kovov, držiaky na kvety a rastliny, dr-
žiaky na sviece nie z drahých kovov, džbány nie 
z drahých kovov, sklené gule, karafy, fľaše nie  
z drahých kovov, krčahy nie z drahých kovov, 
kvetináče, kvetníky, nepapierové ozdobné črep-
níky, porcelánové ozdoby, dekorácie, vázy nie  
z drahých kovov, zhášadlá na sviečky nie z dra-
hých kovov. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo pri predaji 
prírodného a umelého kameňa, kamenárskych 
výrobkov, pomníkov, stavebného materiálu, ob-
chodné alebo podnikateľské informácie, analýzy 
nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum, reklama, 
on-line reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti, organizovanie výstav na obchodné a reklam-
né účely, rozširovanie reklamných materiálov (le-
táky, prospekty, tlačivá, príručky, katalógy, vzor-
ky), vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie 
uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu  
s tovarom, maloobchodné služby v oblasti prí-
rodného a umelého kameňa, kamenárskych výrob-
kov, pomníkov, stavebného materiálu, sprostred-
kovanie obchodu s prírodným a umelým kame-
ňom, kamenárskymi výrobkami, pomníkmi, sta-
vebného materiálu. 
37 - Čistenie pomníkov, náhrobných kameňov, 
hrobiek, stavebné činnosti, stavba a rekonštruk-
cia hrobiek, pomníkov, stavba obrúb a ohrád pre 
hroby a hrobky, obkladanie stavebných povrchov 
a stavebných konštrukcií predovšetkým prírod-
ným a umelým kameňom, pokladanie dlažieb  
a dlaždíc, natieranie a penetrovanie stavebných  
 

povrchov, maľovanie a opravy reklamných tabúľ, 
stavebné informácie, informácie o opravách, do-
zor nad stavbami, štukovanie, sadrovanie, stier-
kovanie, murovanie, prenájom stavebných stro-
jov a zariadení, poradenstvo k uvedeným služ-
bám, sprostredkovanie uvedených služieb. 
40 - Spracovanie, úprava, zošľachťovanie kame-
ňa, informácie o úprave a spracovaní kameňa, re-
cyklácia odpadu, sekanie písma do kameňa, po-
zlacovanie, platovanie zlatom, rámovanie ume-
leckých diel, striebrenie, platovanie striebrom, 
tlačenie vzorov, poradenstvo k uvedeným služ-
bám, sprostredkovanie uvedených služieb. 
42 - Architektonické poradenstvo, grafický di-
zajn, interiérová výzdoba, projektovanie stavieb, 
vypracovanie stavebných výkresov, umelecký di-
zajn. 

(540) 

  
 

(732) MRAMOR CSÖGLEI, s. r. o., Tomášikova 10, 
821 03 Bratislava, SK; 

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

(111) 210672 
(151) 9.8.2005 
(156) 22.6.2014 
(180) 22.6.2024 
(210) 2035-2004 
(220) 22.6.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie. 

(540) INOVELON 
(732) EISAI R&D Management Co., Ltd., 6-10, Kois-

hikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210682 
(151) 9.8.2005 
(156) 1.7.2014 
(180) 1.7.2024 
(210) 2115-2004 
(220) 1.7.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Cukrárske výrobky (nie na lekárske účely). 
(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, červená 
(732) Cadbury Enterprises Pte. Ltd., 346 Jalan Boon 

Lay, 619528 Jurong, SG; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 210683 
(151) 9.8.2005 
(156) 1.7.2014 
(180) 1.7.2024 
(210) 2116-2004 
(220) 1.7.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Cukrárske výrobky (nie na lekárske účely). 
(540) 

  
 

(732) Cadbury Enterprises Pte. Ltd., 346 Jalan Boon 
Lay, 619528 Jurong, SG; 

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

(111) 210760 
(151) 10.8.2005 
(156) 2.4.2014 
(180) 2.4.2024 
(210) 1068-2004 
(220) 2.4.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 36 
(511) 36 - Poisťovacie služby, informácie o poistení, 

uzatváranie poistiek, sprostredkovanie poistenia, 
poradenstvo v oblasti poistenia. 

(540) 

  

(591) sivá 
(732) PREMIUM - poisťovacie a poradenské služby, 

spol. s r. o., Povoznícka 16, 841 03 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210778 
(151) 10.8.2005 
(156) 6.4.2014 
(180) 6.4.2024 
(210) 1127-2004 
(220) 6.4.2004 
(310) 196608 
(320) 6.10.2003 
(330) CZ 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 35, 36, 39 
(511) 35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob-

chodu, tvorba a systemizácia informácií do počí-
tačových databáz, automatizované spracovanie 
dát, informačné činnosti pri riadení firiem, spro-
stredkovanie interaktívneho obchodu prostred- 
 

 
 
 

 níctvom internetu, organizácia komerčných veľ-
trhov a výstav, obchodné informácie a tvorba ob- 
chodných sietí, marketing, reklama a propagácia, 
inzercia, vylepovanie a rozširovanie plagátov, 
predaj v dražbe, predvádzanie tovaru, rozmnožo-
vanie propagačného materiálu, dovozná a vývoz-
ná agentúra, činnosť podnikateľských, ekono-
mických, organizačných a daňových poradcov, 
účtovníctvo a účtovný audit, služby v oblasti ad-
ministratívnej správy a služby organizačno-hos-
podárskej povahy pre fyzické i právnické osoby. 
36 - Finančníctvo, finančné informácie, spro-
stredkovateľská a obstarávateľská činnosť v ob-
lasti finančníctva, činnosť finančných poradcov, 
kaucie a záruky, colné služby, klíring, lízing, 
služby likvidácie podnikov, investičná činnosť, 
refundácie DPH právnickým osobám za zdaňo-
vané plnenie, realizované najmä v zahraničí. 
39 - Doprava, najmä automobilová, obzvlášť ka-
miónmi a nákladnými autami, balenie tovaru  
a jeho dodávanie, doprava tovaru a jeho usklad-
ňovanie, prenájom parkovísk a skladísk, služby 
skladovacie, manipulácia s nákladom, garážova-
nie vrátane prenajímania, sprostredkovanie do-
pravy, zasielateľstvo, autsourcingové služby pat-
riace do tejto triedy, organizácia združovania 
prepravovaných zásielok, zberná služba pre me-
dzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a prepravu 
tovaru, špedícia, dodávateľské služby pre tretie 
osoby. 

(540) 

  
 

(591) zelená 
(732) ČESKÁ LOGISTICKÁ a. s., Hnojník 27, 739 53 

Hnojník, CZ; 
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 

 
 

(111) 210786 
(151) 10.8.2005 
(156) 16.4.2014 
(180) 16.4.2024 
(210) 1252-2004 
(220) 16.4.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 33, 35 
(511) 33 - Vína všetkých druhov. 

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
(540) 

  
 

(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 
917 01 Trnava, SK; 

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



292 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

(111) 210787 
(151) 10.8.2005 
(156) 16.4.2014 
(180) 16.4.2024 
(210) 1253-2004 
(220) 16.4.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 33, 35 
(511) 33 - Vína všetkých druhov. 

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
(540) 

  
 

(591) zelená, červená, žltá, bledohnedá 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210788 
(151) 10.8.2005 
(156) 16.4.2014 
(180) 16.4.2024 
(210) 1254-2004 
(220) 16.4.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 33, 35 
(511) 33 - Vína všetkých druhov. 

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 

(540) MRVA & STANKO 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210791 
(151) 10.8.2005 
(156) 21.4.2014 
(180) 21.4.2024 
(210) 1285-2004 
(220) 21.4.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 
(511) 35 - Poradenské služby v podnikovom manaž-

mente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo 
a manažment pre podniky; dekorácia a aranžova-
nie výkladov; obchodný manažment, sprostred-
kovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov 
pre zákazníkov (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky); zasielanie reklamných materiálov zákazní-
kom; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných  
 

 materiálov; uverejňovanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; 
vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklam-
né 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, spro-
stredkovanie a výber tovaru prostredníctvom ka-
talógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, 
marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské 
informácie, overovanie obchodných transakcií, 
vykonávanie uskutočnenia obchodných transak-
cií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť pro-
stredníctvom akéhokoľvek média prostredníc-
tvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; 
poskytovanie informácií a iných informačných 
produktov všetkých druhov, a to reklamného 
charakteru, multimediálnych informácií, inzercie 
a marketingu; prenájom reklamných informač-
ných a komunikačných miest; sprostredkovanie 
obchodných vzťahov. 
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie 
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné 
kancelárie; správa nehnuteľností; obstarávanie 
služieb spojených so správou nehnuteľností, spros-
tredkovanie finančných služieb, oceňovanie (po-
istenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný 
lízing, predaj na splátky; úverové financovanie 
predaja, vydávanie kreditných kariet, poskytova-
nie finančných informácií, informácií o poistení. 
37 - Služby v oblasti stavebníctva, pomocné služ-
by v oblasti stavebníctva, stavebný dozor, sta-
vebné informácie, prenájom náradia a stavebných 
materiálov, opravárenské, montážne a inštalačné 
služby. 
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredko-
vanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov, 
prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie 
tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru, pre-
pravu nábytku, prepravné služby, poskytovanie 
informácií o doprave, preprave a uskladnení. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a ško-
lení (manažérske služby); zverejňovanie textov, 
okrem reklamných textov s výnimkou reklam-
ných alebo náborových; vydávanie časopisov, 
katalógov, novín a iných periodických publikácií; 
tvorba, požičiavanie, distribúcia videa; sprostred-
kovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; 
sprostredkovanie premietania filmov; prevádz-
kovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klu-
bov; organizačné zabezpečenie výstav; prenájom 
videopások; rozmnožovanie nahraných nosičov 
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, 
zverejňovanie a vydávanie kníh, revuí a magazí-
nov, časopisov, poskytovanie informácií o mož-
nostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy, posky-
tovanie informácií o výchove a vzdelávaní. 
42 - Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva. 
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; pre-
nájom prechodného ubytovania; sprostredkova-
nie reštauračných a kaviarenských služieb, uby-
tovacie kancelárie (hotely, penzióny). 
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(540) 

  
 

(591) modrá, červená, zelená, oranžová 
(732) Shopping Palace Bratislava, v.o.s., Cesta na Se-

nec 2/A, 821 04 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 210804 
(151) 10.8.2005 
(156) 30.4.2014 
(180) 30.4.2024 
(210) 1462-2004 
(220) 30.4.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 32 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 

(540) REDUCER 
(732) Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, 

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

 
 

(111) 210805 
(151) 10.8.2005 
(156) 30.4.2014 
(180) 30.4.2024 
(210) 1484-2004 
(220) 30.4.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 31, 32, 33, 35, 43 
(511) 31 - Čerstvé hrozno, čerstvé ovocie, čerstvá zele-

nina, sadenice, vinič ako rastlina, semená, rastli-
ny a kvety, nespracované poľnohospodárske zá-
hradkárske a lesné produkty a obilniny nezahrnu-
té v iných triedach. 
32 - Nealkoholické nápoje, nápoje z nealkoholic-
kých štiav, nealkoholický aperitív, nealkoholický 
koktail, citronády, nekvasený hroznový mušt, mi-
nerálne vody ako nápoje, prípravky na výrobu 
nápojov, prípravky na výrobu minerálnych vôd, 
nealkoholické výťažky z ovocia, prášky na prí-
pravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu ná-
pojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, 
pivo, sladina. 
33 - Víno, vodnár (víno), alkoholické výťažky  
z ovocia, alkoholický hroznový mušt, alkoholic-
ké nápoje s výnimkou piva, alkoholové extrakty, 
brandy, vínovica, destilované nápoje, liehoviny, 
digestívy, likéry a pálenky, medovina. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, pre-
dovšetkým s uvedeným tovarom, vínom a nápo-
jmi, maloobchodné služby v oblasti uvedených 
tovarov, reklama, on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie 
reklamných alebo náborových materiálov, vyle-
povanie plagátov, prieskum trhu, prieskum vzťa-
hov s verejnosťou, zásielkové reklamné služby, 
prenájom kancelárskych strojov, zariadení, pre-
dajných automatov, organizovanie výstav na ob-
chodné a reklamné účely, podpora predaja pre 
tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení ob- 
 

chodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, 
obchodné alebo podnikateľské informácie, spro-
stredkovanie uvedených služieb. 
43 - Vínne pivnice ako reštaurácie alebo bary, 
služby barov, reštaurácie, jedálne, závodné jedál-
ne, kaviarne, bufety, rýchle občerstvenie, prípra-
va a dodávka jedál na objednávku do domu, sa-
moobslužné reštaurácie, hotelierske služby, pos-
kytovanie prechodného ubytovania, prevádzko-
vanie hotelového ubytovania, rezervácia hotelov, 
penziónov, sprostredkovanie uvedených služieb. 

(540) SLOWIN 
(732) SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 

831 06 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 210807 
(151) 10.8.2005 
(156) 30.4.2014 
(180) 30.4.2024 
(210) 1487-2004 
(220) 30.4.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 7, 9, 11, 37 
(511) 7 - Kompresory, kompresory do chladiacich za-

riadení, kondenzačné zariadenia, čerpadlá, pum-
py ako stoje, čerpadlá ako časti strojov, motorov, 
čerpadlá pre vykurovacie zariadenia, čistiace stro-
je, dúchadlá, filtre ako časti strojov alebo moto-
rov, filtrovacie stroje, odsávacie stroje na prie-
myselné účely, regulátory ako časti strojov, sepa-
rátory, odlučovače, ventilátory motorov a hna-
cích stojov, kávové mlynčeky s výnimkou ruč-
ných, elektrické kuchynské stroje patriace do tej-
to triedy, miešacie stroje, mlyny ako stroje, 
 elektrické nože a nožničky, odstopkovačky ako 
stroje, elektrické otvárače na konzervy, elektric-
ké kuchynské roboty, sekáče na mäso ako stroje, 
elektromechanické stroje na výrobu nápojov, 
strúhadlá na zeleninu ako stroje, elektrické šľa-
hače, umývačky riadu. 
9 - Elektrické regulátory, riadiace panely, teplo-
mery s výnimkou lekárskych, termostaty, auto-
matické časové spínače, diaľkové ovládače, elek-
trické drôty, káble, svorky, spojky, hasiace prí-
stroje, meracie prístroje, odbočnice, rozvodné 
panely, počítače a ich periférne zariadenia, soft-
vér, požiarne hlásiče, snímače, elektronické za-
bezpečovacie systémy a zariadenia, prístroje na 
rozbor vzduchu, prístroje na prenos alebo repro-
dukciu zvuku, obrazu alebo dát. 
11 - Chladiace prístroje, zariadenia, stroje a ná-
stroje, chladiarne, chladničky, mrazničky, chla-
diarenské pulty a boxy, klimatizačné filtre, klima-
tizačné zariadenia, ohrievadlá, ohrievače, osvet-
ľovacie prístroje a zariadenia, radiátory na kúre-
nie, prístroje a zariadenia na sušenie, teplovzduš-
né zariadenia, ventilátory, vetracie zariadenia, za-
riadenia na úpravu vody, vyhrievacie telesá, vy-
kurovacie zariadenia, zariadenia na osvieženie 
vzduchu, vzduchové sterilizátory, stroje a prístro-
je na čistenie vzduchu. 
37 - Montážne a opravárenské služby, inštalácia, 
montáž, opravy, údržba chladiarenských, klima-
tizačných, ventilačných zaradení, strojov a prí- 
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strojov, montáž, opravy, údržba kúrenia, vykuro-
vacích zariadení, inštalácia, montáž, opravy, údrž-
ba zariadení pre gastronómiu, stavebné činnosti, 
sprostredkovanie uvedených služieb. 

(540) 

  
 

(732) M.F. TEAM spol. s r. o., Tematínska 2, 851 05 
Bratislava, SK; 

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

(111) 210817 
(151) 10.8.2005 
(156) 4.5.2014 
(180) 4.5.2024 
(210) 1520-2004 
(220) 4.5.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 2, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 40, 41 
(511) 2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky 

proti hrdzi a poškodeniu dreva, moridlá, prírod- 
né živice v surovom stave, kovy vo forme fólií  
a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov  
a umelcov. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z dra-
hých kovov alebo výrobky pokovované drahými 
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, 
šperky, bižutéria, drahokamy, hodinárske výrob-
ky a iné chronometrie. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach, tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie, 
papiernický tovar, lepidlá na papier a na použitie 
v domácnosti, potreby pre umelcov, maliarske 
štetce, písacie stroje a kancelárske potreby, ok-
rem nábytku, vzdelávacie a učebné potreby, ok-
rem prístrojov, obalové materiály z plastických 
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, výrobky 
nezaradené do inej triedy z dreva, korku, trstiny, 
prútia, rohoviny, kosti, slonovinovej kosti, veľ-
rybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perle-
te, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo 
náhradiek z plastov. 
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky, gombíky 
a háčiky a očká, špendlíky a ihly, umelé kvety. 
28 - Hry a hračky, telocvičné a športové potreby, 
ktoré potreby 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, 
melasový sirup, soľ, horčica, ocot, omáčky ako 
chuťové prísady, korenie, ľad. 
31 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment/-
riadenie, obchodná správa, administratívne práce. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov a zaobchá-
dzanie s nimi. 

41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcviku kurzov 
a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť. 

(540) Panta Rhei 
(732) Bödök Ladislav, M. Corvina 1581/1, 932 01 Veľ-

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

 
 

(111) 210827 
(151) 10.8.2005 
(156) 7.5.2014 
(180) 7.5.2024 
(210) 1569-2004 
(220) 7.5.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely; 

mliečne fragmenty na farmaceutické účely; lak-
tóza; mliečny tuk; mlieko obohatené bielkovina-
mi; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; 
sušené mlieko. 
29 - Mlieko; mliečne výrobky, najmä jogurty, smo-
tana, šľahačka, kefír, maslo, tvaroh, syry, tofu, 
mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne 
nápoje, tvarohové dezerty, smotanové dezerty, 
kondenzované mlieko a smotana, mlieko v práš-
ku, práškové omáčky a polievky obsahujúce mlie-
ko alebo syr, kazeín ako potrava, kumys, srvátka; 
mrazené ovocie; ovocná dreň; syridlo. 
30 - Mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakao-
vé nápoje; mliečne kávové nápoje; pudingy; 
zmrzliny a mrazené krémy, najmä mliečne a smo-
tanové. 

(540) ČOKOMI 
(732) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s., Júrska cesta 2, 

934 01 Levice, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210838 
(151) 10.8.2005 
(156) 24.5.2014 
(180) 24.5.2024 
(210) 1708-2004 
(220) 24.5.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 35, 36 
(511) 35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti. 

36 - Prenájom kancelárskych priestorov, prená-
jom nehnuteľností. 

(540) ASTORIA PALACE 
(732) BALLO IGOR, ING. / BALLO & ENGEL, a. s., 

Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 210853 
(151) 10.8.2005 
(156) 3.6.2014 
(180) 3.6.2024 
(210) 1837-2004 
(220) 3.6.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky) 295 
 

 8 (511) 33 
(511) 33 - Víno, likéry, liehoviny. 
(540) 

  
 

(732) L. Z. BOŠÁCA, s. r. o., Bošáca 61, 913 07 Bošá-
ca, SK; 

 
 

(111) 210881 
(151) 10.8.2005 
(156) 29.6.2014 
(180) 29.6.2024 
(210) 2101-2004 
(220) 29.6.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 5, 29, 30, 35, 39 
(511) 5 - Bylinkové čaje, liečivé bylinky. 

29 - Mlieko, mliečne výrobky, smotana, sušená 
smotana, šľahačka, jedlé oleje a tuky, sušené jed-
lé oleje a tuky, konzervované, sušené a varené 
ovocie a zelenina. 
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové 
príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy, 
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje, 
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové 
nápoje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor, 
cukríky, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, 
čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, 
zmrzlina. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK; 

(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 
 

(111) 210905 
(151) 10.8.2005 
(156) 10.5.2014 
(180) 10.5.2024 
(210) 1573-2004 
(220) 10.5.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina a výrobky  

z nich obsiahnuté v triede 29, mäsové výťažky; 
konzervované, sušené a tepelne spracované ovo-
cie a zelenina, konzervované výrobky z mäsa, 
rýb, hydiny a zveriny, konzervované potraviny, 
rôsoly, džemy, marmelády, ovocné a zeleninové  
 

 zaváraniny, ovocné a zeleninové pretlaky; ovoc-
né a zeleninové pyré, nálevy na šaláty, vajcia, 
mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé 
oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, ma-
niok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky  
z obilia, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v trie-
de 30, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, ces-
toviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, 
cukrovinky, cukríky, med, melasový sirup, kvas-
nice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do 
potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové 
prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, ľad, 
kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v trie-
de 30, koreniny, koreninová paprika, koreninové 
zmesi, čokoládové, kakaové a kávové nápoje. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné 
produkty a obilniny v nespracovanom stave; živé 
zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rast-
liny a kvety; potrava pre zvieratá, slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, vína 
všetkých druhov. 
34 - Tabak, tabakové náhradky, výrobky z tabaku 
a tabakových náhradiek, potreby pre fajčiarov, 
zápalky. 
39 - Distribúcia tovarov, balenie a skladovanie 
tovaru. 

(540) NEIT 
(732) KON - RAD spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 

830 06 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210906 
(151) 10.8.2005 
(156) 10.5.2014 
(180) 10.5.2024 
(210) 1574-2004 
(220) 10.5.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina a výrobky  

z nich obsiahnuté v triede 29, mäsové výťažky; 
konzervované, sušené a tepelne spracované ovo-
cie a zelenina, konzervované výrobky z mäsa, 
rýb, hydiny a zveriny, konzervované potraviny, 
rôsoly, džemy, marmelády, ovocné a zeleninové 
zaváraniny, ovocné a zeleninové pretlaky; ovoc-
né a zeleninové pyré, nálevy na šaláty, vajcia, 
mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé 
oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, ma-
niok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky  
z obilia, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v trie-
de 30, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, ces-
toviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, 
cukrovinky, cukríky, med, melasový sirup, kvas-
nice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do 
potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové 
prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, ľad, 
kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v trie-
de 30, koreniny, koreninová paprika, koreninové 
zmesi, čokoládové, kakaové a kávové nápoje. 
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31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny v nespracovanom stave; živé 
zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rast-
liny a kvety; potrava pre zvieratá, slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, vína 
všetkých druhov. 
34 - Tabak, tabakové náhradky, výrobky z tabaku 
a tabakových náhradiek, potreby pre fajčiarov, 
zápalky. 
39 - Distribúcia tovarov, balenie a skladovanie to-
varu. 

(540) 

  

(591) zelená, modrá 
(732) KON - RAD spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 

830 06 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210914 
(151) 15.8.2005 
(156) 10.12.2013 
(180) 10.12.2023 
(210) 3610-2003 
(220) 10.12.2003 
(442) 3.1.2005 
(450) 3.11.2005 

 8 (511) 30, 32, 33 
(511) 30 - Čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové 

nápoje, čaj, nápoje na báze čaju, zmrzlina, prí-
chuti do nápojov, nie éterické oleje, kávovinové 
náhradky, káva, kávové príchuti, prírodný alebo 
umelý ľad. 
32 - Nealkoholické nápoje, vody ako nápoje, mi-
nerálne vody, šumivé vody, stolové vody, mušty, 
nekvasený hroznový mušt, nealkoholické výťaž-
ky z ovocia, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, ne-
alkoholický aperitív, nealkoholický koktail, cit-
ronády, prípravky na výrobu likérov, prípravky 
na výrobu minerálnych vôd, prípravky na výrobu 
nápojov, prášky, pastilky alebo tablety na prípra-
vu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápo-
jov, sirupy na výrobu nápojov, sóda, sýtená voda, 
izotonické nápoje, pivo, šerberty ako nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, víno-
vica, brandy, digestíva, likéry, pálenky, liehovi-
ny, medovina, alkoholické nápoje obsahujúce 
ovocie, alkoholické výťažky z ovocia, víno. 

(540) 

  
 

(732) Euro Cola, s. r. o., Rázusova 6, 917 01 Trnava, 
SK; 

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

(111) 210964 
(151) 8.9.2005 
(156) 9.2.2014 
(180) 9.2.2024 
(210) 351-2004 
(220) 9.2.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 9, 12, 35, 36, 37, 39 
(511) 9 - Nabíjacie agregáty pre elektrické batérie, 

elektrické akumulátory pre vozidlá, zvukové pop-
lašné zariadenia, antény, autorádiá, okuliare, puz-
drá na okuliare, prístroje na zaznamenávanie ča-
su, diaľkové ovládače, magnetické, kompaktné  
a optické nosiče dát nahrané aj nenahrané, hasia-
ce prístroje, interkomy, ističe, poistky, štartovacie 
káble, vreckové svietidlá, tlakomery, rýchlomery, 
tachometre, ochranné prilby, ochranné odevy, och-
ranné rukavice, otáčkomery, ochranné plachty, 
audio- a videoprijímače, radary, rádiá, reproduk-
tory, spínače, teplomery, termostaty pre dopravné 
prostriedky, výstražné trojuholníky pre vozidlá, 
vysielačky, elektrické zámky, zapaľovače ciga-
riet do automobilu, telefónne prístroje, najmä 
mobilné. 
12 - Motory do pozemných vozidiel automobilo-
vé reťaze, slnečné clony pre automobily, bezpeč-
nostné pásy pre sedadlá vozidiel, automobilové 
bezpečnostné sedačky pre deti, čalúnenie a poťa-
hy vozidiel, klaksóny automobilov, kryty na au-
tomobilové kolesá, batožinové nosiče na vozidlá, 
nosiče bicyklov a lyží, obytné prívesy automobi-
lové, opierky hlavy na sedadlá vozidiel, pneuma-
tiky, poplašné zabezpečovacie zariadenia pre vo-
zidlá, ťažné zariadenia pre vozidlá, prívesy za 
vozidlá, stierače skiel, tlmiče, perovania vozidiel, 
volanty vozidiel, zariadenie na signalizáciu spät-
nej jazdy automobilu, spätné zrkadlá, karosérie 
automobilov a ich doplnky, dopravné prostried-
ky, autodoplnky nachádzajúce sa v triede 12, sl-
nečné clony pre automobily, kryty na automobi-
lové kolesá, opierky hlavy na sedadlá vozidiel, 
ťažné zariadenia pre vozidlá, disky pre kolesá 
vozidiel, stierače, spätné zrkadlá. 
35 - Autobazár, sprostredkovanie obchodu s no-
vými aj ojazdenými vozidlami, pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti, marketing, reklama, služby  
v oblasti telefonickej podpory, nachádzajúce sa  
v triede 35, týkajúce sa poskytovania poraden-
stva a informácií cez telefón v rozsahu tejto trie-
dy, predvádzanie tovaru, účtovníctvo, činnosť 
účtovných poradcov. 
36 - Sprostredkovanie lízingových zmlúv, najmä 
na dopravné prostriedky, finančné služby vrátane 
lízingu, zmenárenské služby, záložňa, sprostred-
kovateľská činnosť uvedených služieb, uzatvára-
nie poistiek. 
37 - Opravy, údržba, nastavovanie a umývanie 
dopravných prostriedkov, montáž a demontáž mo-
torových vozidiel, montáž a demontáž autoprí-
slušenstva, sprostredkovateľská činnosť uvede-
ných služieb. 
39 - Prenájom vozidiel, odťahovanie dopravných 
prostriedkov pri poruchách, prenájom parkova-
cích plôch. 
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(540) www.aaaauto.sk 
(732) AAA AUTO a. s., Husovo námestie 14, 253 01 

Hostivice, CZ; 
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 210982 
(151) 8.9.2005 
(156) 2.4.2014 
(180) 2.4.2024 
(210) 1065-2004 
(220) 2.4.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 35, 36, 38 
(511) 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 vráta-
ne služieb prostredníctvom elektronických ko-
munikačných sietí a telekomunikačných sietí; 
vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňo-
vanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úve-
rov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cen-
ných papierov na vlastný účet; kapitálové inves-
tície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický 
prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané 
elektronicky; vydávanie a správa platobných pro-
striedkov, napr. platobných kariet, cestovných še-
kov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; ga-
rancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; 
obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných 
papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie ban-
kových informácií; finančné analýzy a informá-
cie; prenájom bezpečnostných schránok; prijíma-
nie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); 
účasť na vydávaní cenných papierov a poskyto-
vanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; 
výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; 
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 
s devízovými hodnotami, v oblasti termínova-
ných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane 
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľ-
nými cennými papiermi, so zlatými a striebor-
nými mincami, pamätnými mincami, hárkami 
bankoviek a so súbormi obehových mincí; vyko-
návanie hypotekárnych obchodov; obhospodaro-
vanie cenných papierov klienta na jeho účet vrá-
tane poradenstva (portfólio manažment); spro-
stredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva  
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou 
alebo stavebným sporením. 
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) flexipôžička 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 210983 
(151) 8.9.2005 
(156) 2.4.2014 
(180) 2.4.2024 
(210) 1066-2004 
(220) 2.4.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 35, 36, 38 
(511) 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 vráta-
ne služieb prostredníctvom elektronických ko-
munikačných sietí a telekomunikačných sietí; 
vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňo-
vanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úve-
rov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cen-
ných papierov na vlastný účet; kapitálové inves-
tície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický 
prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané 
elektronicky; vydávanie a správa platobných pro-
striedkov, napr. platobných kariet, cestovných še-
kov; overovanie šekov; poskytovanie záruk; ga-
rancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; 
obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných 
papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie ban-
kových informácií; finančné analýzy a informá-
cie; prenájom bezpečnostných schránok; prijíma-
nie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); 
účasť na vydávaní cenných papierov a poskyto-
vanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; 
výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; 
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 
s devízovými hodnotami, v oblasti termínova-
ných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane 
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľ-
nými cennými papiermi, so zlatými a striebor-
nými mincami, pamätnými mincami, hárkami 
bankoviek a so súbormi obehových mincí; vyko-
návanie hypotekárnych obchodov; obhospodaro-
vanie cenných papierov klienta na jeho účet vrá-
tane poradenstva (portfólio manažment); spro-
stredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva  
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou 
alebo stavebným sporením. 
38 - Elektronická pošta; služby poskytované 
elektronickými tabuľami - telekomunikačné služ-
by; komunikácia a posielanie správ prostredníc-
tvom telefónu a e-mailu; telekomunikačné spoje-
nie cez svetovú počítačovú sieť. 

(540) flexiúčet 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210984 
(151) 8.9.2005 
(156) 2.4.2014 
(180) 2.4.2024 
(210) 1067-2004 
(220) 2.4.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 
 
 

http://www.aaaauto.sk
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 8 (511) 35, 36, 38 
(511) 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 vráta-
ne služieb prostredníctvom elektronických komu-
nikačných sietí a telekomunikačných sietí; vede-
nie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie 
v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; pos-
kytovanie pôžičiek; investovanie do cenných pa-
pierov na vlastný účet; kapitálové investície; pla-
tobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod ka-
pitálu; platobné prevody vykonávané elektronic-
ky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, 
napr. platobných kariet, cestovných šekov; ove-
rovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie, 
kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstará-
vanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov 
alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových in-
formácií; finančné analýzy a informácie; prená-
jom bezpečnostných schránok; prijímanie vkla-
dov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť 
na vydávaní cenných papierov a poskytovanie 
súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon 
funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; ob-
chodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 
s devízovými hodnotami, v oblasti termínova-
ných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane 
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľ-
nými cennými papiermi, so zlatými a striebor-
nými mincami, pamätnými mincami, hárkami 
bankoviek a so súbormi obehových mincí; vyko-
návanie hypotekárnych obchodov; obhospodaro-
vanie cenných papierov klienta na jeho účet vrá-
tane poradenstva (portfólio manažment); spro-
stredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva  
a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou 
alebo stavebným sporením. 
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) flexikarta 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 210993 
(151) 8.9.2005 
(156) 29.4.2014 
(180) 29.4.2024 
(210) 1404-2004 
(220) 29.4.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 5, 29, 32 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické a parafarmaceutic- 

ké, vitamíny a minerály a stopové prvky, diétne  
a nutričné prípravky a liečivá, medicinálne siru-
py, výťažky z liečivých bylín a kombinované 
prípravky vitamínov, minerálov, stopových prv-
kov a bylinných výťažkov, potravinové doplnky  
 

 
 

 obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo sto-
povými prvkami, vitamínové prípravky, vitamíny  
a multivitamínové preparáty, minerály a multi-
minerálové preparáty, bylinné čaje, liečivé byli-
ny, cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, 
alebo tobolky, alebo kapsle, alebo žuvačky s lie-
čivými prísadami, dietetické látky upravené na 
lekárske účely, minerálne vody a dietetické nápo-
je upravené na lekárske účely, diétne potraviny 
upravené na lekárske účely, doplnky výživové na 
lekárske účely, bielkovinové prípravky alebo po-
trava na lekárske účely, balzamy, krémy a masti 
na lekárske účely, chemické prípravky na lekár-
ske účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely, 
tuky na lekárske účely, liečivé soli, tinktúry na 
lekárske účely, bylinné výťažky alebo sirupy, vi-
tamínová a minerálna výživa vo forme koncen-
trátov, proteínové koncentráty ako výživné prí-
davky k potravinám, droždie na farmaceutické 
účely; potravinové doplnky s liečebnými účin-
kami; výživné alebo dietetické prípravky na le-
kárske účely na denné doplnenie stravy ako in-
stantná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa 
skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živo-
číšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prí-
davkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopo-
vých prvkov, alebo cukru. 
29 - Mlieko, mliečne nápoje, mliečne výrobky, 
nápoje, v ktorých prevláda mlieko, potravinové 
doplnky nie na lekárske účely (zaradené v tejto 
triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu; 
proteín na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky  
a prípravky na výživu, prípravky zvláštnej výži-
vy pre športovcov alebo osoby s vysokým ener-
getickým výdajom, želatína, želatínové výrobky 
a prípravky na výživu, extrakty z chalúh ako vý-
živa; výživné prípravky na denné doplnenie stra-
vy ako instantná strava alebo samostatná zmes, 
ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo 
živočíšnych, alebo zeleninových proteínov, tiež  
s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo 
stopových prvkov, alebo cukru, jogurty, konzer-
vovaná, sušená, varená alebo nakladaná zelenina, 
vývary. 
32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 
ovocné alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, 
nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obo-
hatené vitamínmi alebo minerálmi, iónové a ener-
getické nápoje nealkoholické, proteínové nealko-
holické nápoje, diétne nápoje, želatínové nápoje, 
instantné nealkoholické nápoje, tablety a prášky 
na prípravu šumivých nealkoholických nápojov, 
prášky a zmesi na prípravu nealkoholických ná-
pojov, ovocné alebo zeleninové nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia 
alebo zeleniny, minerálne vody, pramenité vody, 
sódová voda, šumivá voda, voda, šumivé nealko-
holické nápoje, miešané nápoje nealkoholické, 
paradajková šťava ako nápoj, nealkoholické ape-
ritívy, pivá. 

(540) RELAX 
(732) IP - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 211005 
(151) 8.9.2005 
(156) 24.5.2014 
(180) 24.5.2024 
(210) 1686-2004 
(220) 24.5.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 4, 16, 35, 41 
(511) 4 - Palivá vrátane pohonných hmôt do vzneto-

vých a zážihových motorov, motorové oleje, ma-
zadlá. 
16 - Tlačoviny, časopisy, brožúry, bonus karty, 
lósy, poukážky, kalendáre, pohľadnice. 
35 - Reklama vo všetkých druhoch médií, podpo-
ra predaja (pre tretie osoby), vydávanie reklam-
ných a informačných textov, návrhy a realizácia 
reklamných kampaní, združovanie občanov s cie-
ľom získania komerčných výhod. 
41 - Organizovanie spotrebiteľských súťaží, or-
ganizovanie vedomostných súťaží, vzdelávanie, 
vydávanie textov okrem reklamných a náboro-
vých. 

(540) KLUB BONUS 
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 

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

 
 

(111) 211006 
(151) 8.9.2005 
(156) 27.5.2014 
(180) 27.5.2024 
(210) 1741-2004 
(220) 27.5.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 35 
(511) 35 - Spracovanie textov. 

(540) Rizikový monitoring 
(732) Slovakia Online, s. r. o., Sabinovská 14, 821 02 Bra-

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

 

 

(111) 211014 
(151) 8.9.2005 
(156) 4.6.2014 
(180) 4.6.2024 
(210) 1862-2004 
(220) 4.6.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Cestá na koláče, jemné pečivo, koláče s pln-

kou, maslové tukové cesto, mandľové cukrovin-
ky, múčne potraviny, perníky, torty, zákusky, ko-
láče, skalický trdelník s orechovou alebo koko-
sovou, alebo kakaovou, alebo vanilkovou, alebo 
škoricovou posýpkou. 

(540) 

  

(591) žltá, červená 

(732) Németh Klaudius, KONZUM, SNP 2, 937 01 Že-
liezovce, SK; 

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

(111) 211029 
(151) 8.9.2005 
(156) 2.7.2014 
(180) 2.7.2024 
(210) 2128-2004 
(220) 2.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, ne-

periodické publikácie, tlačoviny. 
35 - Reklamná činnosť. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných a náborových textov. 

(540) 

  
 

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

slava, SK; 
 
 

(111) 211030 
(151) 8.9.2005 
(156) 2.7.2014 
(180) 2.7.2024 
(210) 2129-2004 
(220) 2.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, ne-

periodické publikácie, tlačoviny. 
35 - Reklamná činnosť. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných a náborových textov. 

(540) 

  
 

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

slava, SK; 
 
 

(111) 211031 
(151) 8.9.2005 
(156) 2.7.2014 
(180) 2.7.2024 
(210) 2130-2004 
(220) 2.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, ne-

periodické publikácie, tlačoviny. 
35 - Reklamná činnosť. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných a náborových textov. 
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(540) 

  
 

(591) červená 
(732) PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 211056 
(151) 9.9.2005 
(156) 6.7.2014 
(180) 6.7.2024 
(210) 2169-2004 
(220) 6.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 5, 35 
(511) 5 - Dietetické potraviny upravené na lekárske 

účely. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s dietetickými 
potravinami. 

(540) IMBER 
(732) IMBER, s. r. o., Plynárenská 4, 821 09 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 211089 
(151) 9.9.2005 
(156) 20.7.2014 
(180) 20.7.2024 
(210) 2311-2004 
(220) 20.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 6, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 
(511) 6 - Strojové a konštrukčné časti energetických 

zariadení vrátane špeciálnych pomocných zaria-
dení, ako sú napr. stožiare, oceľové konštrukcie, 
kovové potrubia, kovový nábytok; drobné zámoč-
nícke výrobky. 
7 - Hydraulické turbíny. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, elektrické, foto-
grafické, optické, signalizačné, kontrolné, dozor-
né, záchranné a vzdelávacie; poplašné zariadenia; 
elektrické a elektronické zariadenia na výpočet  
a odovzdávanie štatistických údajov a informácií; 
elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie prie-
myselných operácií a procesov; elektrodynamic-
ké zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; 
elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bles-
kozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elek-
trické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kon-
denzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, 
elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotech-
nické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické 
regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, sve-
telné alebo mechanické signalizačné panely, 
skriňové rozvádzače, transformátory a trafostani-
ce; meracie prístroje, elektrické meracie zariade-
nia, elektrické monitorovacie prístroje; rozvody 
verejného osvetlenia; softvér, nahrané operačné 
programy. 
11 - Tlakové zariadenia, parné a horúcovodné 
potrubia, kotly, parné akumulátory, lampy verej-
ného osvetlenia; bojlery, ohrievače vody, zaria- 
 

denia na čistenie odpadových vôd, články pre 
atómové reaktory, destilačné prístroje, dýzy, ex-
panzné nádrže pre ústredné vykurovanie, acety-
lénové generátory, plynové generátory, horáky, 
chladiarne, chladiace komory, chladiace nádoby, 
chladiace stroje prístroje a zariadenia, zariadenia 
na spracovanie jadrových palív a jadrové spoma-
ľovače, jadrové reaktory, klimatizačné zariade-
nia. 
16 - Firemné listiny, papierové propagačné mate-
riály, manuály počítačových programov (ako prí-
ručky), letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske 
potreby s výnimkou nábytku, kancelárska techni-
ka, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej 
techniky patriace do triedy 16. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tlakovými za-
riadeniami, parnými a horúcovodnými potrubia-
mi, kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými 
vozidlami, s elektrickými a elektronickými stroj-
mi, prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými ma-
teriálmi, ako sú elektrické vedenia, elektrické aku-
mulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektric-
ké spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, 
elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elek-
trické objímky, elektrotechnické odbočné skrin-
ky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňo-
vače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spí-
nacie skrine, svetelné alebo mechanické signali-
začné panely, skriňové rozvádzače, transformáto-
ry, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia, 
transportné zariadenia, náhradné diely prívesov, 
paliet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo 
k vodným elektrárňam, s kovovým nábytkom, so 
strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných 
hmôt; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, prenájom reklamných plôch, zásielkové re-
klamné služby, uverejňovanie reklamných textov, 
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aran-
žovanie výkladov, inzertné činnosti, obchodné 
prieskumy. 
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zaria-
dení a prístrojov; montáž a oprava plynových 
technických zariadení, kotlov, horákov, konštruk-
cií, tlakových nádob, meračov tepla; výstavba 
energetických a teplárenských diel a zariadení 
potrebných na ich prevádzku; oprava elektrome-
rov, zváracích transformátorov, rotačných strojov 
a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba 
elektrických rozvodov; murárske a natieračské prá-
ce súvisiace s energetickými zariadeniami; opra-
va a údržba hydraulických strojov a motorových 
vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení. 
38 - Informačné kancelárie, telekomunikačné in-
formácie; telefónna komunikácia, komunikácia 
prostredníctvom optických káblov, počítačová 
komunikácia, prenájom telekomunikačných prí-
strojov, prenájom prístrojov na prenos informá-
cií, prenos signálu pomocou satelitu, telefonické 
služby, služby zabezpečujúce vstup do teleko-
munikačných sietí, prenášanie správ telegrafmi, 
telegrafická komunikácia, telegrafický prenos, te-
legrafné služby, poskytovanie telekomunikačné-
ho pripojenia do svetovej počítačovej siete, elek-
tronická pošta. 
39 - Distribúcia elektrickej energie a tepla; bale-
nie tovarov a uskladňovanie tovarov; prenajíma-
nie dopravných mechanizmov; autobusová do- 
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prava, nákladná doprava, kamiónová doprava, 
osobná doprava, preprava cenností, doprava pan-
cierovými vozidlami. 
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej ener-
gie, likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvidácia 
odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu  
a spracovanie odpadu. 
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongre-
sov, seminárov, konferencií a sympózií; vydáva-
nie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov 
v elektronickej forme. 
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investič-
nej výstavbe, projektovanie strojárenských vý-
robkov a vzduchotechnických zariadení, projek-
tovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, 
rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elek-
troinštalácií, inžinierska činnosť distribučného 
systému vysokonapäťovej siete, dozor a technic-
ká inšpekcia, odborné a technické konzultácie, 
elektrotechnická posudková činnosť; revízne skúš-
ky materiálov prevádzkových kotlov, plynových 
zariadení a elektrických zariadení, revízne skúš-
ky spôsobilosti zdvíhacích zariadení; ciachovanie 
elektromerov a meracích súprav; geologický vý-
skum, grafický dizajn, priemyselný dizajn, kon-
trola kvality; obnovovanie počítačových databáz, 
počítačové programovanie; inštalácia, aktualizá-
cia a zhotovovanie kópií počítačových progra-
mov; návrh počítačových systémov, poradenské 
služby v oblasti počítačového hardvéru; prená-
jom počítačového softvéru. 
43 - Poskytovanie, rezervácie a prevádzkovanie 
ubytovania, prechodného ubytovania, turistické-
ho ubytovania a hotelového ubytovania, ubyto-
vacie kancelárie, penzióny, reštaurácie, príprava 
a dodávka jedál. 
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, osobní 
strážcovia. 

(540) Business Club  
 ýchodoslovenská energetika 
(732) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s., 

Mlynská 31, 040 01 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 

(111) 211090 
(151) 9.9.2005 
(156) 20.7.2014 
(180) 20.7.2024 
(210) 2312-2004 
(220) 20.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 6, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 
(511) 6 - Strojové a konštrukčné časti energetických 

zariadení vrátane špeciálnych pomocných zaria-
dení, ako sú napr. stožiare, oceľové konštrukcie, 
kovové potrubia, kovový nábytok; drobné zá-
močnícke výrobky. 
7 - Hydraulické turbíny. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, elektrické, foto-
grafické, optické, signalizačné, kontrolné, dozor-
né, záchranné a vzdelávacie; poplašné zariadenia; 
elektrické a elektronické zariadenia na výpočet  
a odovzdávanie štatistických údajov a informácií; 
elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie prie-
myselných operácií a procesov; elektrodynamic- 
 

ké zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; 
elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bles-
kozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elek-
trické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kon-
denzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, 
elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnic-
ké prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické re-
gulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetel-
né alebo mechanické signalizačné panely, skri-
ňové rozvádzače, transformátory a trafostanice; 
meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia, 
elektrické monitorovacie prístroje; rozvody ve-
rejného osvetlenia; softvér, nahrané operačné pro-
gramy. 
11 - Tlakové zariadenia, parné a horúcovodné 
potrubia, kotly, parné akumulátory, lampy verej-
ného osvetlenia; bojlery, ohrievače vody, zaria-
denia na čistenie odpadových vôd, články pre 
atómové reaktory, destilačné prístroje, dýzy, ex-
panzné nádrže pre ústredné vykurovanie, acety-
lénové generátory, plynové generátory, horáky, 
chladiarne, chladiace komory, chladiace nádoby, 
chladiace stroje prístroje a zariadenia, zariadenia 
na spracovanie jadrových palív a jadrové spoma-
ľovače, jadrové reaktory, klimatizačné zariadenia. 
16 - Firemné listiny, papierové propagačné mate-
riály, manuály počítačových programov (ako prí-
ručky), letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske 
potreby s výnimkou nábytku, kancelárska techni-
ka, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej 
techniky patriace do triedy 16. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tlakovými za-
riadeniami, parnými a horúcovodnými potrubia-
mi, kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými 
vozidlami, s elektrickými a elektronickými stroj-
mi, prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými ma-
teriálmi, ako sú elektrické vedenia, elektrické aku-
mulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektric-
ké spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, 
elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elek-
trické objímky, elektrotechnické odbočné skrin-
ky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňo-
vače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spí-
nacie skrine, svetelné alebo mechanické signali-
začné panely, skriňové rozvádzače, transformáto-
ry, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia, trans-
portné zariadenia, náhradné diely prívesov, pa-
liet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo  
k vodným elektrárňam, s kovovým nábytkom, so 
strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných 
hmôt; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, prenájom reklamných plôch, zásielkové re-
klamné služby, uverejňovanie reklamných tex-
tov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, 
aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, obchod-
né prieskumy. 
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zaria-
dení a prístrojov; montáž a oprava plynových 
technických zariadení, kotlov, horákov, kon-
štrukcií, tlakových nádob, meračov tepla; vý-
stavba energetických a teplárenských diel a za-
riadení potrebných na ich prevádzku; oprava 
elektromerov, zváracích transformátorov, rotač-
ných strojov a asynchrónnych motorov; inštalá-
cia a údržba elektrických rozvodov; murárske  
a natieračské práce súvisiace s energetickými za-
riadeniami; oprava a údržba hydraulických stro- 
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jov a motorových vozidiel; prenájom stavebných 
strojov a zariadení. 
38 - Informačné kancelárie, telekomunikačné in-
formácie; telefónna komunikácia, komunikácia 
prostredníctvom optických káblov, počítačová 
komunikácia, prenájom telekomunikačných prí-
strojov, prenájom prístrojov na prenos informá-
cií, prenos signálu pomocou satelitu, telefonické 
služby, služby zabezpečujúce vstup do teleko-
munikačných sietí, prenášanie správ telegrafmi, 
telegrafická komunikácia, telegrafický prenos, te-
legrafné služby, poskytovanie telekomunikačné-
ho pripojenia do svetovej počítačovej siete, elek-
tronická pošta. 
39 - Distribúcia elektrickej energie a tepla; bale-
nie tovarov a uskladňovanie tovarov; prenajíma-
nie dopravných mechanizmov; autobusová do-
prava, nákladná doprava, kamiónová doprava, 
osobná doprava, preprava cenností, doprava pan-
cierovými vozidlami. 
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej ener-
gie, likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvidácia 
odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu  
a spracovanie odpadu. 
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongre-
sov, seminárov, konferencií a sympózií; vydáva-
nie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov 
v elektronickej forme. 
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investič-
nej výstavbe, projektovanie strojárenských vý-
robkov a vzduchotechnických zariadení, projek-
tovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, 
rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elek-
troinštalácií, inžinierska činnosť distribučného sys-
tému vysokonapäťovej siete, dozor a technická 
inšpekcia, odborné a technické konzultácie, elek-
trotechnická posudková činnosť; revízne skúšky 
materiálov prevádzkových kotlov, plynových za-
riadení a elektrických zariadení, revízne skúšky 
spôsobilosti zdvíhacích zariadení; ciachovanie elek-
tromerov a meracích súprav; geologický výskum, 
grafický dizajn, priemyselný dizajn, kontrola 
kvality; obnovovanie počítačových databáz, po-
čítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia 
a zhotovovanie kópií počítačových programov; 
návrh počítačových systémov, poradenské služby 
v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počí-
tačového softvéru. 
43 - Poskytovanie, rezervácie a prevádzkovanie 
ubytovania, prechodného ubytovania, turistické-
ho ubytovania a hotelového ubytovania, ubyto-
vacie kancelárie, penzióny, reštaurácie, príprava 
a dodávka jedál. 
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, osobní 
strážcovia. 

(540) Business Club VSE 
(732) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s., 

Mlynská 31, 040 01 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 

 

(111) 211098 
(151) 9.9.2005 
(156) 22.7.2014 
(180) 22.7.2024 
(210) 2339-2004 
(220) 22.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 3 
(511) 3 - Pracie a bieliace prípravky; prípravky na čis-

tenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá, 
parfumy, vonné oleje, prípravky na starostlivosť 
o telo a krásu, vlasové vody, zubné pasty a iné 
prípravky na čistenie zubov. 

(540) VITENSON 
(732) Trommsdorff GmbH & Co. KG, Trommsdorff- 

-Strasse 2-6, 52477 Alsdorf, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 211107 
(151) 9.9.2005 
(156) 28.7.2014 
(180) 28.7.2024 
(210) 2394-2004 
(220) 28.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Reklamné agentúry, kopírovanie alebo roz-

množovanie dokumentov, dokladov atď., lepenie 
plagátov, reklama; organizovanie komerčných ale-
bo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie 
výstav na komerčné alebo reklamné účely, re-
klama (on-line) na počítačovej komunikačnej sie-
ti, rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov, 
rozširovanie reklamných alebo inzertných ozna-
mov, prenájom reklamných priestorov, zásielko-
vé reklamné služby, uverejňovanie reklamných 
textov, rozhlasová reklama, televízne reklamy, 
televízna reklama, obchodný manažment v oblas-
ti umenia. 
41 - Akadémie (vzdelávanie), digitálna tvorba ob-
razov na výstupných zariadeniach, organizovanie 
a vedenie konferencií, nahrávanie videopások, 
organizovanie a vedenie seminárov, organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, orga-
nizovanie predstavení (manažérske služby), or-
ganizovanie živých vystúpení, organizovanie sú-
ťaží (vedomostných alebo zábavných), organizo-
vanie a vedenie sympózií, zverejňovanie textov 
okrem reklamných, organizovanie a plánovanie 
večierkov, výroba divadelných alebo iných pred-
stavení, živé predstavenie. 
42 - Architektúra (architektonické služby), spra-
vovanie autorských práv, grafický dizajn, hosťo-
vanie na počítačových stránkach (webových 
stránkach), interiérová výzdoba, priemyselný di-
zajn. 

(540) IGRIC 
(732) Slovenský filmový zväz, Grösslingova 32, 811 09 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 211109 
(151) 9.9.2005 
(156) 29.7.2014 
(180) 29.7.2024 
(210) 2399-2004 
(220) 29.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 
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 8 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä kyslo-

mliečne nápoje. 
(540) 

  
 

(591) biela, žltá, zelená, červená 
(732) RAJO, a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 211122 
(151) 9.9.2005 
(156) 12.8.2014 
(180) 12.8.2024 
(210) 2516-2004 
(220) 12.8.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, dresy, zvršky, pokrývky hlavy, pánske 

a dámske športové oblečenie, pánska a dámska 
obuv, klobúky, pletiarsky tovar a opasky. 

(540) 

  
 

(732) John Rich & Sons Investment Holding Company, 
103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Dela-
ware 19803, US; 

(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 211189 
(151) 9.9.2005 
(156) 19.4.2014 
(180) 19.4.2024 
(210) 1264-2004 
(220) 19.4.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 32 
(511) 32 - Prírodné minerálne vody, pramenité vody  

a iné nealkoholické nápoje. 

(540) Budiš Activa 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23 

Dubové pri Turčianskych Tepliciach, SK; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 211199 
(151) 9.9.2005 
(156) 26.4.2014 
(180) 26.4.2024 
(210) 1348-2004 
(220) 26.4.2004 
(442) 2.6.2005 
 
 

(450) 1.12.2005 
 8 (511) 18, 24, 25, 28, 35 

(511) 18 - Batohy, vaky pre turistov, vaky pre horolez-
cov, vychádzkové palice, cestovné kufre, cestov-
né tašky, držiaky na kufre, horolezecké palice, 
chlebníky, kožené chlopne, lodné kufre, cestovné 
obaly na odevy, palice na podporu pri chôdzi, 
vrecká a tašky na pripnutie k opasku, plážové 
tašky, pokrývky pre zvieratá, postroje pre zviera-
tá, poľovnícke torby, puzdrá a obaly z vulkanfíb-
ru, puzdrá na navštívenky, remienky na korčule, 
plecniaky, tašky na nosenie detí, vychádzkové 
sedadlá, kožušiny, koža, imitácia kože, kožené 
alebo kožou potiahnuté škatule, kožené šnúrky, 
kožené povrázky, aktovky, kufre, kufríky, dážd-
niky, slnečníky, peňaženky, kabelky, kľúčenky  
z kože, kožušinové pokrývky, kožené náramanné 
pásy, kožené remene, remienky, vrecká z kože na 
balenie, horolezecký výstroj patriaci do triedy 18 
ako batohy a palice pre horolezcov. 
24 - Spacie vaky nahrádzajúce prikrývky, sieťky 
proti moskytom, bavlnené textílie, textílie, tkani-
ny na textilné využitie, látkové značky, posteľná 
a stolová bielizeň a textílie, lôžkoviny, kúpeľňo-
vé textílie nie ako oblečenie, netkané textílie, 
textilné obrúsky a vreckovky, obrusy nie papie-
rové, pleteniny, textilné podšívky, zástavy a vlaj-
ky nie papierové. 
25 - Odevy, bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň za-
braňujúca poteniu, cyklistické oblečenie, športo-
vá obuv, futbalová obuv, gymnastické dresy, 
kombinézy na vodné lyžovanie, kovové časti na 
obuv, lyžiarske topánky, obuv a oblečenie pre 
športovcov, obuv a oblečenie pre turistiku a hor-
ské športy, protišmykové pomôcky na obuv, pán-
ske spodky, sprchovacie čiapky, čiapkové šilty, 
športové tričká a dresy, celé topánky, uniformy, 
konfekcia, obleky, vesty, vrchné ošatenie, pokrýv-
ky hlavy, bielizeň, bundy, čelenky, čiapky, chrá-
niče uší ako pokrývka hlavy, kabáty, klobúky, 
kapucne, goliere, tielka, tričká, kombinézy, koše-
le, kožušiny ako oblečenie, obuv a plášte na kú-
panie, nohavice, opasky, pančuchy, plavky, ple-
teniny ako oblečenie, svetre, pulóvre, ponožky, 
potníky, rukavice, šály, šatky, šerpy, vrecká na 
odevy. 
28 - Postroje pre horolezcov, horolezecký výstroj 
patriaci do triedy 28 ako postroje a upínacie pásy 
pre horolezcov, ochranné vypchávky ako časti 
športových úborov, bejzbalové rukavice, boxer-
ské rukavice, stacionárne bicykle na cvičenie, 
chrániče na píšťaly, chrániče na lakte ako športo-
vé potreby, opasky pre vzpieračov, hry, hračky, 
cvičebné náradie, bazény ako športový tovar, čin-
ky, stroje na fyzické cvičenie, golfové rukavice  
a vaky, gymnastické zariadenia, lopty, žetóny, 
kolieskové korčule, kolobežky, korčule, lyže, ly-
žiarske viazanie, sánky (športový tovar), skejt-
bordy. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti športových 
potrieb, potrieb pre turistiku, odevov, textilu, tex-
tilných doplnkov, obuvi, kancelárie zaoberajúce 
sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchod-
nej činnosti, obchodné alebo podnikateľské in-
formácie, organizovanie komerčných alebo re-
klamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tova-
ru, reklama, sprostredkovanie uvedených služieb, 
sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
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(540) 

  
 

(732) TREK SPORT TRADE, s. r. o., Pri Celulóz- 
ke 84, 010 01 Žilina, SK; 

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

(111) 211207 
(151) 9.9.2005 
(156) 26.4.2014 
(180) 26.4.2024 
(210) 1357-2004 
(220) 26.4.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 29, 30, 32, 33 
(511) 29 - Zeleninové šťavy na varenie. 

30 - Nálevy na ochutenie, ľad na osvieženie, ná-
poje z kávy, kakaa alebo čokolády, nápoje na bá-
ze čaju, prísady do nápojov s výnimkou esencií, 
príchuti do nápojov s výnimkou éterických ole-
jov, sirup melasový, šerbet, šťavy s výnimkou 
dresingov. 
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné neal-
koholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, šerbet, 
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, pivo. 
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív). 

(540) 

  

(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 
708 00 Ostrava, CZ; 

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

 
 

(111) 211208 
(151) 9.9.2005 
(156) 30.4.2014 
(180) 30.4.2024 
(210) 1433-2004 
(220) 30.4.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 3, 7, 8, 9, 35, 40 
(511) 3 - Brúsne plátno, brúsny papier, brúsivá ako prí-

pravky, čistiace prípravky, prípravky na leštenie, 
odmasťovanie a brúsenie, diamantové brúsivo, 
mydlové alebo saponátové pracie prostriedky, 
abrazíva na čistenie, odhrdzovacie prípravky. 
7 - Obrábacie stroje, ručné nástroje a náradie na 
motorický pohon, motory a hnacie stroje nie pre 
pozemné vozidlá, brúsky ako stroje, brúsne stro-
je, čepele ako časti strojov, diamantové brúsne 
nástroje, diamantové rezacie a vrtné nástroje, 
elektrické nože, elektrické ručné vŕtačky, frézy 
ako stroje, kefy ako časti strojov, kladivá ako 
časti strojov, kĺby, spojky, spojenia, kovoobrába-
cie stroje, leštičky, lisovacie stroje, manipulátory, 
zariadenia na nakladanie a vykladanie, maticore- 
 

zy ako stroje, maticové závitníky ako stroje, me-
chanické navíjacie zariadenia, nástroje ako časti 
strojov, nástrojové brúsky, ostričky ako stroje, 
nože ako časti strojov, nože, čepele, rezačky na 
slamu, objímky na mazanie ako časti strojov, 
ohýbačky ako stroje, ochranné kryty strojov, okruž-
né píly ako časti strojov, osievacie stroje, prevo-
dy strojov, prevody s výnimkou prevodov pre 
pozemné vozidlá, pružiny ako časti strojov, reak-
tívne, propulzné mechanizmy s výnimkou me-
chanizmov pre pozemné vozidlá, regulátory ako 
časti strojov, regulátory otáčok pre stroje, motory 
a hnacie stroje, riadiace mechanizmy pre stroje, 
motory a hnacie stroje, ručné nástroje a náradie 
na iný než ručný pohon, stoly alebo upínacie 
dosky na stroje, elektrické stroje a prístroje na 
leštenie, upínacie zariadenia, upínacie vretená 
ako časti strojov, vŕtacie hlavy ako časti strojov, 
vŕtacie korunky ako časti strojov, vŕtacie stroje, 
vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, zariade-
nia na obrábanie, závitorezy ako stroje, kosačky, 
motorové píly, krovinorezy, ručné mechanické 
nástroje a náradie, nástroje ako časti strojov, hyd-
raulické a pneumatické stroje a zariadenia, upí-
nacie zariadenia, čerpadlá, čerpadlá ako časti 
strojov a motorov a hnacích strojov, pumpy (stro-
je), kompresory, pneumatické kladivá, pneuma-
tické transportéry, regulátory otáčok strojov a mo-
torov a hnacích strojov, hydraulický a pneuma-
tický riadiaci mechanizmus pre stroje a motory  
a hnacie stroje, hydraulické a pneumatické uťa-
hovacie stroje a náradie, hydraulické a pneuma-
tické skrutkovače, elektrické alebo pneumatické 
vŕtačky, píly, brúsky, skrutkovače, časti a súčasti 
uvedených strojov, rezné kotúče, pílové listy 
(ako časti strojov). 
8 - Ručné nástroje a náradie na ručný pohon, no-
žiarsky tovar a príbory, brúsne kamene, brúsne 
kotúče, brúsne kotúče ako ručné náradie, brúsne 
nástroje, brúsny kameň, brúsy, čepele nožov, dia-
mantové brúsne, rezacie a vŕtacie nástroje ako 
ručné náradie, dierovače ako nástroje, frézovacie 
tŕne, hroty, špice, ostrie ako časti ručných nástro-
jov a náradia, ihlové pilníky, jamkovače, kladivá 
(ručné nástroje), kliešte, klieštiky, kľúče (ručné 
nástroje), kovové prípravky na razenie, kovové 
tvárniace nástroje, leštiace a glazovacie nástroje, 
nástroje na rezanie rúr, nástroje na rezanie, seka-
nie, krájanie (ručné náradie), nástrojové brúsky, 
ostričky ako nástroje, nebožiece (ručné nástroje), 
nože, listy píly, radlice (ručné nástroje a náradie), 
objímky výstružníkov, oblúkové píly, obojručné 
nože, ostriace nástroje, pílky (ručné náradie), pil-
níky (nástroje), pílové listy (ako časti ručných 
nástrojov), rašple, rezače závitov, rezačky, rezné 
doštičky, rezné nože hoblíkov, rozpínačky, ručné 
frézy, ručné vŕtačky, rúrkorezy ako ručné nástro-
je, sekáče, sekačky, rezačky, skrutkovače, stolár-
ske vrtáky, uholníky (ručné nástroje), upchávač-
ky (ručné nástroje), upínacie hlavy vrtákov (ruč-
né nástroje), vratidlá na závitníky, vŕtačky na 
ručný pohon, vrtáky (nebožiec), vrtáky (ručné 
nástroje), výstružníky, výsuvné časti podpier pre 
závitníky, vyťahovače, vyťahovače klincov (ruč-
ný nástroj), záhlbníky, závitnice (ručné nástroje), 
závitníky, zveráky, žliabkovače (ručné nástroje). 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-
memeračské, fotografické, kinematografické, op- 
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tické, signalizačné, kontrolné, záchranné, prístro-
je a nástroje na vedenie, distribúciu, transformá-
ciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elek-
trického prúdu, prístroje a nástroje na meranie  
a váženie, elektrické akumulátory, osobné och-
ranné prostriedky proti nehodám, azbestové ode-
vy na ochranu proti ohňu, elektrické batérie, diaľ-
kové ovládače, hasiace prístroje, elektrické hlási-
če, ochranné štíty na tvár, diaľkomery, zariadenia 
a prístroje na prenos a reprodukciu zvuku, obrazu 
alebo dát, magnetické a optické nosiče údajov, 
meracie prístroje, meradlá, metre, mierky, mik-
roprocesory, optické prístroje, počítače, počíta-
čové súčasti a programy, poistky, elektrické me-
racie zariadenia, elektrické monitorovacie prístro-
je, manometre, meracie pomôcky, meračský stôl, 
metronómy, mikrometre, stroje a zariadenia na skú-
šanie materiálu, posuvné meradlá, kaliber, šká-
romery, uhlomery, vodováhy, libely, zariadenia 
na meranie tlaku, zariadenia na meranie vzdiale-
nosti, telefóny, mobilné telefóny, telefónne drôty, 
telefónne mikrofóny, telefónne záznamníky, tele-
fotografické zariadenia. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, pre-
dovšetkým s uvedeným tovarom, obchodné alebo 
podnikateľské informácie, služby kancelárie za-
oberajúcej sa dovozom a vývozom, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti, obchodný prieskum, riadenia prie-
myselných alebo obchodných podnikov, prená-
jom kancelárskych strojov a zariadení, maloob-
chodné služby v oblasti uvedených tovarov, ma-
loobchod s náradím a nástrojmi, maloobchodné 
služby obchodných domov, reklama, sprostred-
kovanie uvedených služieb. 
40 - Úprava a spracovanie kovov, kovoobrábanie, 
elektrolytické pokovovanie, galvanizácia, pozin-
kovanie, informácie o úprave a spracovaní mate-
riálov, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, pí-
lenie, delenie, strihanie, rezanie materiálu, spáj-
kovanie, zváranie, triedenie odpadu a recyklova-
teľného materiálu, kalenie a popúšťanie kovov, 
obrusovanie, odlievanie kovov, prenájom generá-
torov, sprostredkovanie uvedených služieb. 

(540) 

  
 

(732) TM - tools, s. r. o., Šoltésovej 1685/200, 017 01 
Považská Bystrica, SK; 

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

(111) 211210 
(151) 9.9.2005 
(156) 3.5.2014 
(180) 3.5.2024 
(210) 1494-2004 
(220) 3.5.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 6, 14, 19, 40 
(511) 6 - Umelecké výrobky z obyčajných kovov a ich 

zliatin, a to najmä medaily, športové poháre, tro-
feje, plakety, figuríny (sošky), taniere, prívesky. 
14 - Umelecké výrobky z drahých kovov a ich 
zliatin, a to najmä medaily, športové poháre, tro-
feje, plakety, figuríny (sošky), taniere, prívesky. 
 

19 - Mramorové podstavce. 
40 - Gravírovanie. 

(540) CHAMPION 
(732) CHAMPION, s. r. o., Astorova 2, 821 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 211214 
(151) 9.9.2005 
(156) 17.5.2014 
(180) 17.5.2024 
(210) 1637-2004 
(220) 17.5.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Zeleninové šťavy na varenie, paradajková 

šťava na varenie, bujónové koncentráty, mliečne 
nápoje (s vysokým obsahom mlieka). 
30 - Ľadový čaj, šťavy (chuťové prísady), čoko-
ládové nápoje, príchuti do potravín s výnimkou 
esencií a éterických olejov, príchuti do nápojov  
s výnimkou éterických olejov, mliečne kakaové 
nápoje, čokoládové nápoje, kávové nápoje, mlieč-
ne čokoládové nápoje, kakaové nápoje, nápoje na 
báze čajov, mliečne kávové nápoje, prísady do 
nápojov, iné ako esencie, čaj. 
32 - Arašidové mlieko (nápoje nealkoholické), 
šerbety (nápoje), jablkový džús (nealkoholický), 
šerbety (sladené ovocné nápoje), sarsaparilový 
nápoj, ovocné šťavy, nápoje izotonické, sódová 
voda, ovocné výťažky (nealkoholické), zelenino-
vé šťavy, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na 
výrobu malinoviek, sýtená voda, prípravky na 
výrobu sýtenej vody, mandľové mlieko (nápoj), 
lítna voda, srvátkové nápoje, prípravky na výro-
bu minerálnych vôd, paradajková šťava (nápoj), 
stolové vody, prípravky na výrobu nápojov, pas-
tilky na výrobu šumivých nápojov, prípravky na 
výrobu likérov, sladina, nápoje z nealkoholic-
kých štiav, sóda, koktail nealkoholický, nealko-
holické nápoje z ovocných štiav, prášky na výro-
bu šumivých nápojov, nealkoholické výťažky  
z ovocia, minerálne vody (nápoje), prášky na prí-
pravu šumivých nápojov, ovocná šťava, selterská 
voda, minerálka, sirupy na výrobu nápojov, neal-
koholické nápoje, citronády, tablety na prípravu 
šumivých nápojov, vody (nápoje). 

(540) 

  
 

(732) BL Eight, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratisla-
va, SK; 

 
 

(111) 211230 
(151) 9.9.2005 
(156) 11.6.2014 
(180) 11.6.2024 
(210) 1941-2004 
(220) 11.6.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 
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 8 (511) 16, 35, 39, 43 
(511) 16 - Firemné listiny, papierové propagačné mate-

riály, letáky, brožúry, prospekty, tlačivá a kance-
lárske potreby s výnimkou nábytku uvedené  
v triede 16. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti potravinár-
stva, poľnohospodárskych produktov, alkoholic-
kých a nealkoholických nápojov, tabakových vý-
robkov, ovocia, zeleniny, oblasti papiera a papier-
nických výrobkov, kancelárskych potrieb, s po-
travinami rastlinného aj živočíšneho pôvodu, so 
zeleninou a inými záhradnými produktmi, urče-
nými na spotrebu alebo konzervovanie, s plodi-
nami neupravenými nijakým spôsobom na pria-
mu spotrebu, s prípravkami na čistenie, s toalet-
nými prípravkami; pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti, obchodné franchisingové služby, ob-
chodné poradenské služby, obchodné informácie, 
poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný ma-
nažment a podnikové poradenstvo, obchodný 
alebo podnikateľský prieskum, odborné obchod-
né poradenstvo, prieskum trhu, sekretárske služ-
by, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, analýzy 
nákladov; reklama, reklamné agentúry, rozširo-
vanie reklamných materiálov, vydávanie a aktua-
lizovanie reklamných materiálov, prenájom re-
klamných plôch, zásielkové reklamné služby, uve-
rejňovanie reklamných textov, propagačné služ-
by, predvádzanie tovaru, inzertné činnosti, distri-
búcia brožúr a prospektov; prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov; 
organizovanie, vykonávanie a riadenie predajných 
a propagačných motivačných akcií. 
39 - Balenie tovarov, nákladná a kamiónová do-
prava (špedícia), automobilová preprava, kuriér-
ske služby, skladovanie, osobná doprava, pre-
pravné služby, doručovanie tovaru, sprostredko-
vanie prepravy, sprevádzanie turistov, expresná 
doprava. 
43 - Reštaurácie, reštauračné a gastronomické 
služby, kaviarne, pivárne, vinárne, jedálne, závod-
né jedálne, samoobslužné reštaurácie, zariadenia 
rýchleho občerstvenia, pohostinstvá, bary, bufe-
ty, bistrá, verejné stravovanie, hotelierske služby, 
motelové služby, penzióny a ubytovacie služby  
s možnosťami stravovania, zasielanie a dodávka 
baleného alebo nebaleného jedla a potravinárskych 
výrobkov, služby v oblasti zásobovania potravi-
nárskymi výrobkami, príprava a donáška jedál  
a nápojov na objednávku do domu a na spoločen-
ské podujatia, na recepcie a oslavy; služby v ob-
lasti poskytovania jedál objednaných prostredníc-
tvom interaktívnych komunikačných sietí; infor-
mácie a poradenské služby týkajúce sa hotelier-
skych služieb, reštauračných služieb, gastronomic-
kých služieb a prechodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(732) LE COLONIAL, s. r. o., Hlavná 8, 040 01 Košice, 
SK; 

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

(111) 211232 
(151) 9.9.2005 
(156) 7.6.2014 
(180) 7.6.2024 
(210) 1944-2004 
(220) 7.6.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 20, 40 
(511) 20 - Písacie stoly, kancelársky nábytok, nábytok, 

komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky, stoly, 
pracovné stoly, dverové obloženie s výnimkou 
kovového, drevené hrany a kostry na nábytok, la-
vice, pulty, paravány, zásteny, dvierka na náby-
tok, písacie stoly, toaletné stolíky. 
40 - Spracovanie dreva - stolárstvo. 

(540) 

  
 

(591) biela, modrá, červená, zelená, stredne sivá, čierna 
(732) Nova Interier spol. s r. o., Pestovateľská 10, 821 04 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 211248 
(151) 9.9.2005 
(156) 25.6.2014 
(180) 25.6.2024 
(210) 2064-2004 
(220) 25.6.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 19, 35, 36, 37 
(511) 19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové rúry 

pre stavebníctvo, asfalt, smola a bitúmen, neko-
vové prenosné stavby a ostatné stavebné nekovo-
vé materiály patriace do tejto triedy. 
35 - Činnosť reklamnej agentúry, služby spojené 
s vykonávaním dražieb mimo výkonu rozhodnu-
tia, vykonávaním dobrovoľných dražieb, spro-
stredkovanie obchodu s tovarmi, poradenská  
a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, vyko-
návania dražieb, sprostredkovania obchodu, služ-
by organizačných a ekonomických poradcov, or-
ganizovanie dobrovoľných dražieb. 
36 - Činnosť realitnej kancelárie, kúpa, predaj  
a správa nehnuteľností, poradenská a konzultač-
ná činnosť v oblasti nehnuteľností. 
37 - Vykonávanie inžinierskych stavieb, vykoná-
vanie stavebného dozoru, obstarávateľská čin-
nosť v stavebníctve ako stavebná činnosť. 

(540) 

  

(732) TATRA REAL, a. s., Dunajská 29, 811 08 Brati-
slava, SK; 

(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 211249 
(151) 9.9.2005 
(156) 25.6.2014 
(180) 25.6.2024 
(210) 2066-2004 
(220) 25.6.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 19, 35, 36, 37 
(511) 19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové rúry 

pre stavebníctvo, asfalt, smola a bitúmen, neko-
vové prenosné stavby a ostatné stavebné nekovo-
vé materiály patriace do tejto triedy. 
35 - Činnosť reklamnej agentúry, služby spojené 
s vykonávaním dražieb mimo výkonu rozhodnu-
tia, vykonávaním dobrovoľných dražieb, spro-
stredkovanie obchodu s tovarmi, poradenská  
a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, vyko-
návania dražieb, sprostredkovania obchodu, služ-
by organizačných a ekonomických poradcov, or-
ganizovanie dobrovoľných dražieb. 
36 - Činnosť realitnej kancelárie, kúpa, predaj  
a správa nehnuteľností, poradenská a konzultač-
ná činnosť v oblasti nehnuteľností. 
37 - Vykonávanie inžinierskych stavieb, vykoná-
vanie stavebného dozoru, obstarávateľská čin-
nosť v stavebníctve ako stavebná činnosť. 

(540) TATRA REAL 
(732) TATRA REAL, a. s., Dunajská 29, 811 08 Brati-

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

 
 

(111) 211250 
(151) 9.9.2005 
(156) 25.6.2014 
(180) 25.6.2024 
(210) 2067-2004 
(220) 25.6.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 19, 35, 36, 37 
(511) 19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové rúry 

pre stavebníctvo, asfalt, smola a bitúmen, neko-
vové prenosné stavby a ostatné stavebné nekovo-
vé materiály patriace do tejto triedy. 
35 - Činnosť reklamnej agentúry, služby spojené 
s vykonávaním dražieb mimo výkonu rozhodnu-
tia, vykonávaním dobrovoľných dražieb, spro-
stredkovanie obchodu s tovarmi, poradenská  
a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, vyko-
návania dražieb, sprostredkovania obchodu, služ-
by organizačných a ekonomických poradcov, or-
ganizovanie dobrovoľných dražieb. 
36 - Činnosť realitnej kancelárie, kúpa, predaj  
a správa nehnuteľností, poradenská a konzultač-
ná činnosť v oblasti nehnuteľností. 
37 - Vykonávanie inžinierskych stavieb, vykoná-
vanie stavebného dozoru, obstarávateľská činnosť 
v stavebníctve ako stavebná činnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) sivá, modrá, biela 
(732) TATRA REAL, a. s., Dunajská 29, 811 08 Brati-

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

 
 

(111) 211269 
(151) 9.9.2005 
(156) 12.7.2014 
(180) 12.7.2024 
(210) 2225-2004 
(220) 12.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Antény (satelitné a iné), tlačiarne k počíta-

čom, karty pamäťové a mikroprocesorové (v po-
čítačoch), meniče diskov (do počítačov), počíta-
če, pamäte počítačov, monitory (počítačový hard-
vér), procesory (základné jednotky samočinného 
počítača), počítačový softvér, periférne zariade-
nia počítačov, počítačové klávesnice. 
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov, montáž, 
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariade-
ní, montáž, údržba a opravy strojov. 
42 - Inštalácia počítačových programov, servis 
počítačových programov, zhotovovanie kópií po-
čítačových programov, počítačové programova-
nie, prenájom počítačového softvéru, poraden-
stvo v oblasti počítačového hardvéru, návrh počí-
tačových systémov, tvorba softvéru, prenájom 
počítačov. 

(540) 

  

(591) farebná modrá, červená 
(732) AB-COM, s.r.o., M. Rázusa 4795, 955 01 To-

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

 
 

(111) 211270 
(151) 9.9.2005 
(156) 12.7.2014 
(180) 12.7.2024 
(210) 2226-2004 
(220) 12.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Antény (satelitné a iné), tlačiarne k počíta-

čom, karty pamäťové a mikroprocesorové (v po-
čítačoch), meniče diskov (do počítačov), počíta-
če, pamäte počítačov, monitory (počítačový hard- 
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 vér), procesory (základné jednotky samočinného 
počítača), počítačový softvér, periférne zariade-
nia počítačov, počítačové klávesnice. 
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov, montáž, 
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariade-
ní, montáž, údržba a opravy strojov. 
42 - Inštalácia počítačových programov, servis 
počítačových programov, zhotovovanie kópií po-
čítačových programov, počítačové programova-
nie, prenájom počítačového softvéru, poraden-
stvo v oblasti počítačového hardvéru, návrh počí-
tačových systémov, tvorba softvéru, prenájom 
počítačov. 

(540) 

  
 

(591) farebná modrá, červená 
(732) AB-COM, s.r.o., M. Rázusa 4795, 955 01 To-

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

 
 

(111) 211277 
(151) 9.9.2005 
(156) 19.7.2014 
(180) 19.7.2024 
(210) 2290-2004 
(220) 19.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Fazule, búrske oriešky, hrášok, červené fa-

zule, zemiaky, povojník jedlý, paprika, mrkva, 
cesnak, reďkvička, kapusta, cibuľa, uhorka, para-
dajka, pažítka, dyňa, gaštan, hruška, jablko, ana-
nás, hrozno spracované, konzervované alebo su-
šené, ančovky (sardely), mušle nie živé, hrozien-
ka, kimchi (kórejské zeleninové jedlo), kompót, 
zeleninový šalát, zeleninová polievka, džem, kon-
zervované ovocie, konzervovaná zelenina, pretla-
ky, brusnicová omáčka, spracované búrske oriešky, 
spracované borové orechy, zemiakové lupienky, 
bažantie mäso, kuracie mäso, bravčové, hovä-
dzie, kačacie mäso, bravčová kotleta, slanina, sa-
lámy, konzervované mäso, šunka, masa na ham-
burger, zakvasené mlieko, jogurt, mlieko, syr, 
smotana, maslo, maslový krém, perilový olej, ku-
kuričný olej, olivové oleje, sezamový olej, sójový 
olej, olej z palmových jadier, slnečnicový olej, 
pokrmový tuk, margaríny, makrela, ustrice, sajra, 
malá chobotnica, garnát, losos, tuniak, marlin 
(ryba), tangle (jedlá chaluha), hnedé chaluhy, chlo-
rella (jedlá riasa), rybí rôsol, konzervované mor-
ské produkty, zavarené morské produkty, ham-
burský rezeň, mäsové guľôčky, grilované kura, 
sladké a kyslé bravčové s mäsovými guľôčkami, 
hovädzia polievka, krémová polievka, číra po-
lievka na rezance, mrazená a sušená polievka, 
hovädzia polievka z kravských kostí, polievka  
z nakrájaného hovädzieho s rôznymi prísadami, 
konzervovaná žltá broskyňa, papriková kaša, po-
lievka v prášku, obilninová polievka. 
30 - Ryža, škrob zo zemiakov, škrob z povojníka 
jedlého, pšeničná múka, ryžová múka, múka z ne-
lúpanej ryže, tapioková múka, fry flour (zápraž- 
 

ka), rezance, studené rezance, škrobové vlasové 
rezance, varená ryža v obedovej nádobe, ramen 
(japonské jedlo z rezancov vo vývare), ravioly, 
makaróny, vlasové rezance, obložený chlebíček, 
špagety, ovsené vločky, kukuričné lupienky, ta-
cos, cestoviny, pizza, párok v rožku, prášok do 
pečiva, sušené droždie, kvasnice, šišky, čajové 
pečivo, žuvačka nie na lekárske účely, bonbóny, 
zmrzlina, čokolády, torty, sušienky, koláče, lie-
vance, puding, hat cake (klobúkový koláč), čín-
sky rožok, strúhanka, sendvičový chlieb, piškó-
tová buchta, chlieb na hamburger, pšenové želé, 
cukor, ryžové torty, sójová omáčka, omáčka z ka-
še z čiernych fazúľ, chemická koreniaca zmes, 
chemické korenie, majonéza, šalátový dresing, 
omáčky, ocot, kečup, horčicový pretlak, prášok  
z pastierskej kapsičky, cesnakový prášok, vanil-
ka, zázvorový prášok, korenie do polievky, mleté 
karí, karí kaša, mleté čierne korenie, okorenená 
soľ, soľ na konzerváciu potravín, soľ na varenie, 
zelený čaj, čaj z jačmeňa, čaj Ginseng, čierny čaj, 
čokoládové nápoje na báze kávy, šťavy ako chu-
ťové prísady, zmesi na smažené jedlo zo surovín 
patriacich do tejto triedy, zmesi na horúce torty, 
zmesi na čokoládové horúce torty, zmesi na šiš-
ky, fazuľová múka, horčicová omáčka, tatárska 
omáčka, nátierka, omáčka na bravčovú kotletu, 
omáčka na steak, worčestrová omáčka, paradaj-
ková omáčka, omáčka zmiešaná s cesnakom, ci-
buľou, omáčka zmiešaná s cayenským korením  
a cibuľou, mäsová omáčka, omáčka zmiešaná s tu-
niakom, smotanou, kurkuma, klinček na varenie, 
bobkový list na varenie, bazalka, tymian, oregano, 
ovsená kaša, ovsená kaša v prášku, omáčka s čier-
nych fazúľ v prášku. 

(540) 

  

(732) OTTOGI CORPORATION, 160, Pyongchon-
Dong, Dongan-Gu, Anyang City, Kyonggi-Do, KR; 

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

(111) 211278 
(151) 9.9.2005 
(156) 19.7.2014 
(180) 19.7.2024 
(210) 2291-2004 
(220) 19.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Fazule, hrášok, červené fazule, zemiaky, po-

vojník jedlý, paprika, mrkva, cesnak, reďkvička, 
kapusta, cibuľa, uhorka, paradajka, pažítka, dyňa, 
gaštan, hruška, jablko, ananás, hrozno spracova-
né, konzervované alebo sušené, ančovky (sarde-
ly), mušle nie živé, hrozienka, kimchi (kórejské 
zeleninové jedlo), kompót, zeleninový šalát, ze-
leninová polievka, džem, konzervované ovocie, 
konzervovaná zelenina, pretlaky, brusnicová omáč-
ka, spracované búrske oriešky, spracované boro-
vé orechy, zemiakové lupienky, bažantie mäso,  
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 kuracie mäso, bravčové, hovädzie, kačacie mäso, 
bravčová kotleta, slanina, salámy, konzervované 
mäso, šunka, masa na hamburger, zakvasené 
mlieko, jogurt, mlieko, syr, smotana, maslo, mas-
lový krém, perilový olej, kukuričný olej, olivové 
oleje, sezamový olej, sójový olej, olej z palmových 
jadier, slnečnicový olej, pokrmový tuk, margarí-
ny, makrela, ustrice, sajra, malá chobotnica, gar-
nát, losos, tuniak, marlin (ryba), tangle (jedlá cha-
luha), hnedé chaluhy, chlorella (jedlá riasa), rybí 
rôsol, konzervované morské produkty, zavarené 
morské produkty, hamburský rezeň, mäsové gu-
ľôčky, grilované kura, sladké a kyslé bravčové  
s mäsovými guľôčkami, hovädzia polievka, kré-
mová polievka, číra polievka na rezance, mraze-
ná a sušená polievka, hovädzia polievka z krav-
ských kostí, polievka z nakrájaného hovädzieho  
s rôznymi prísadami, konzervovaná žltá brosky-
ňa, papriková kaša, polievka v prášku, obilninová 
polievka. 
30 - Ryža, škrob zo zemiakov, škrob z povojníka 
jedlého, pšeničná múka, ryžová múka, múka z ne-
lúpanej ryže, tapioková múka, fry flour (zápraž-
ka), rezance, studené rezance, škrobové vlasové 
rezance, varená ryža v obedovej nádobe, ramen 
(japonské jedlo z rezancov vo vývare), ravioly, 
makaróny, vlasové rezance, obložený chlebíček, 
špagety, ovsené vločky, kukuričné lupienky, ta-
cos, cestoviny, pizza, párok v rožku, prášok do 
pečiva, sušené droždie, kvasnice, šišky, čajové 
pečivo, žuvačka nie na lekárske účely, bonbóny, 
zmrzlina, čokolády, torty, sušienky, koláče, lie-
vance, puding, hat cake (klobúkový koláč), čín-
sky rožok, strúhanka, sendvičový chlieb, piškó-
tová buchta, chlieb na hamburger, pšenové želé, 
cukor, ryžové torty, sójová omáčka, omáčka z ka-
še z čiernych fazúľ, chemická koreniaca zmes, 
chemické korenie, majonéza, šalátový dresing, 
omáčky, ocot, kečup, horčicový pretlak, prášok  
z pastierskej kapsičky, cesnakový prášok, vanil-
ka, zázvorový prášok, korenie do polievky, mleté 
karí, karí kaša, mleté čierne korenie, okorenená 
soľ, soľ na konzerváciu potravín, soľ na varenie, 
zelený čaj, čaj z jačmeňa, čaj Ginseng, čierny čaj, 
čokoládové nápoje na báze kávy, šťavy ako chu-
ťové prísady, zmesi na smažené jedlo zo surovín 
patriacich do tejto triedy, zmesi na horúce torty, 
zmesi na čokoládové horúce torty, zmesi na šiš-
ky, fazuľová múka, horčicová omáčka, tatárska 
omáčka, nátierka, omáčka na bravčovú kotletu, 
omáčka na steak, worčestrová omáčka, paradaj-
ková omáčka, omáčka zmiešaná s cesnakom, ci-
buľou, omáčka zmiešaná s cayenským korením  
a cibuľou, mäsová omáčka, omáčka zmiešaná s tu-
niakom, smotanou, kurkuma, klinček na varenie, 
bobkový list na varenie, bazalka, tymian, orega-
no, ovsená kaša, ovsená kaša v prášku, omáčka  
s čiernych fazúľ v prášku. 

(540) 

  
 

 

(732) OTTOGI CORPORATION, 160, Pyongchon-Dong, 
Dongan-Gu, Anyang City, Kyonggi-Do, KR; 

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

(111) 211287 
(151) 9.9.2005 
(156) 26.7.2014 
(180) 26.7.2024 
(210) 2384-2004 
(220) 26.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 16, 32, 33, 35 
(511) 16 - Neperiodické tlačoviny. 

32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov. 
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s vý-
nimkou pív. 
35 - Sprostredkovateľské služby v rámci obchodu. 

(540) 

  
 

(732) VÍNO NITRA, spol. s r. o., Dolnozoborská 14, 
949 01 Nitra, SK; 

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

 
 

(111) 211299 
(151) 9.9.2005 
(156) 29.7.2014 
(180) 29.7.2024 
(210) 2404-2004 
(220) 29.7.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 9, 35, 37, 41, 42 
(511) 9 - Počítače, periférne zariadenia k počítačom, 

tlačiarne k počítačom, počítačové hry, počítačové 
klávesnice, počítačové pamäte, nahrané počíta-
čové programy, počítačové programy stiahnuté  
z telekomunikačnej siete, počítačový softvér, po-
čítač - zápisník, podložky pod myš. 
35 - Reklamné agentúry, obchodné alebo podni-
kateľské informácie, vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch pre zákazníkov, komer-
čné informačné kancelárie, kopírovanie, marke-
tingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, 
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo, perso-
nálne poradenstvo, zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz, zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach, podpora predaja (pre tretie osoby), 
odborné obchodné poradenstvo, hospodárske ale-
bo ekonomické predpovede, prieskum trhu, prie-
skum verejnej mienky, reklama, reklamné agen-
túry, reklama (on-line) na počítačovej komuni-
kačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), 
rozširovanie reklamných oznamov, prenájom re-
klamných plôch, reprografia dokumentov, rozši-
rovanie reklamných alebo inzertných oznamov, 
spracovanie textov, štatistické informácie, účtov-
níctvo, rozhlasová reklama, televízna reklama. 
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37 - Montáž, opravy a údržba počítačov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie), informácie o mož-
nostiach zábavy, fotografovanie, výchovno-zá-
bavné klubové služby, organizovanie a vedenie 
konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, 
organizovanie a vedenie dielní na výučbu, orga-
nizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a ve-
denie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav, organizovanie športových 
súťaží, pedagogické informácie, poskytovanie 
elektronických publikácií on-line, požičiavanie fil-
mov, prekladateľské služby, rezervácia vstupeniek, 
zverejňovanie textov okrem reklamných, vydá-
vanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklam-
ných alebo náborových, vyučovanie, vzdelávanie. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov, hos-
ťovanie na počítačových stránkach, inštalácia po-
čítačových programov, návrh počítačových sys-
témov, obnovovanie počítačových databáz, počí-
tačové programovanie, poradenstvo v oblasti po-
čítačového hardvéru, prenájom počítačového hard-
véru, prenájom počítačov, prenájom počítačové-
ho softvéru, prieskum v oblasti využitia počíta-
čov, servis počítačových programov, tvorba soft-
véru, vytváranie a udržiavanie počítačových strá-
nok, (webových stránok) pre zákazníkov, zhoto-
vovanie počítačových programov. 

(540) 

  
 

(732) M - SERVIS, s. r. o., Krivá 17, 027 55 Krivá, SK; 
(740) Kubinec Martin, JUDr., Nižná, SK; 

 
 

(111) 211310 
(151) 9.9.2005 
(156) 6.8.2014 
(180) 6.8.2024 
(210) 2452-2004 
(220) 6.8.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 6, 20 
(511) 6 - Hliníkové tuby, obalové nádoby z kovu. 

20 - Laminátové tuby, obalové nádoby z plastic-
kých hmôt. 

(540) 

  

(732) TUBAPACK, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar 
nad Hronom, SK; 

 
 

(111) 211315 
(151) 9.9.2005 
(156) 6.8.2014 
(180) 6.8.2024 
(210) 2458-2004 
(220) 6.8.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 
 

 8 (511) 3 
(511) 3 - Bieliace prípravky a iné prípravky na pranie  

a čistenie bielizne a šatstva, prípravky na čiste-
nie, leštenie a odmasťovanie, mydlá, čistiace prí-
pravky a prísady na umývanie fliaš a kuchynské-
ho riadu. 

(540) DIVO 
(732) DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Schip-

hol Boulevard 209, Tower B, 8th Floor Luchtha-
ven Schiphol 1118 BH, NL; 

(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 211318 
(151) 9.9.2005 
(156) 9.8.2014 
(180) 9.8.2024 
(210) 2461-2004 
(220) 9.8.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 7, 11, 37 
(511) 7 - Čerpadlá všetkých druhov, súčasti k čerpadlám, 

elektromotory, prevodovky, dopravníky, spojky 
mechanických súčastí motorov, spojky pre hnacie 
a hnané časti motorov, ventilátory pre motory  
a hnacie stroje. 
11 - Zariadenia na rozvod, čistenie a úpravu vo-
dy, filtre na vodu, kohúty a batérie, ventilátory. 
37 - Inštalácie a opravy čerpacej techniky. 

(540) 

  

(591) modrá, biela 
(732) HCP - čerpacia technika, s. r. o., Szakkayho 1, 

040 01 Košice, SK; 
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK; 

 
 

(111) 211354 
(151) 9.9.2005 
(156) 18.8.2014 
(180) 18.8.2024 
(210) 2566-2004 
(220) 18.8.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Pekárenské výrobky, trvanlivé pečivo sladké 

aj slané, jemné pečivo, cukrárenské výrobky, ná-
plne, krémy a polevy, čokoláda, kávové, kakaové 
a čokoládové nápoje, zmrzlina, mrazené krémy. 

(540) 

  
 

(591) modrá, hnedá, červená, žltá, sivá, biela 
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(732) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 
100 Deforest Avenue, 07936 East Hanover, New 
Jersey, US; 

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

 
 

(111) 211365 
(151) 9.9.2005 
(156) 23.8.2014 
(180) 23.8.2024 
(210) 2609-2004 
(220) 23.8.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 35 - Reklama, reklamné agentúry, vydávanie a ak-

tualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie 
reklamných oznamov, rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky), vydávanie reklamných alebo náborových 
textov, zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom. 
36 - Prenájom izieb, prenájom bytov, ubytovacie 
kancelárie (byty). 
39 - Rezervácia dopravy, organizovanie ciest, or-
ganizovanie exkurzií, organizovanie okružných 
výletov, rezervácia (v doprave), rezervácia mies-
teniek na cestovanie, turistické kancelárie s vý-
nimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hote-
lového ubytovania, turistické prehliadky, organi-
zovanie výletov, rezervácia zájazdov. 
41 - Služby v kempingoch so športovým progra-
mom, rezervácia vstupeniek. 
43 - Ubytovacie služby v prázdninových tábo-
roch, prevádzkovanie hotelového ubytovania, pre-
vádzkovanie kempingov, rezervácia hotelov, re-
zervácia prechodného ubytovania, turistické uby-
tovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 

(540) 

  

(591) čierna, žltá 
(732) GLOBTOUR GROUP, a. s., Panská 12, 811 01 

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

 
 

(111) 211366 
(151) 9.9.2005 
(156) 23.8.2014 
(180) 23.8.2024 
(210) 2610-2004 
(220) 23.8.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 35 - Reklama, reklamné agentúry, vydávanie a ak-

tualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie 
reklamných oznamov, rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky), vydávanie reklamných alebo náborových 
textov, zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom. 

 
 

36 - Prenájom izieb, prenájom bytov, ubytovacie 
kancelárie (byty). 
39 - Rezervácia dopravy, organizovanie ciest, or-
ganizovanie exkurzií, organizovanie okružných 
výletov, rezervácia (v doprave), rezervácia mies-
teniek na cestovanie, turistické kancelárie s vý-
nimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hote-
lového ubytovania, turistické prehliadky, organi-
zovanie výletov, rezervácia zájazdov. 
41 - Služby v kempingoch so športovým progra-
mom, rezervácia vstupeniek. 
43 - Ubytovacie služby v prázdninových táboroch, 
prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádz-
kovanie kempingov, rezervácia hotelov, rezervá-
cia prechodného ubytovania, turistické ubytovne, 
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 

(540) 

  
 

(591) žltá, čierna 
(732) GLOBTOUR GROUP, a. s., Panská 12, 811 01 

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

 
 

(111) 211367 
(151) 9.9.2005 
(156) 23.8.2014 
(180) 23.8.2024 
(210) 2611-2004 
(220) 23.8.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 35, 36, 39, 41, 43 
(511) 35 - Reklama, reklamné agentúry, vydávanie a ak-

tualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie 
reklamných oznamov, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky), vydávanie reklamných alebo náborových 
textov, zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom. 
36 - Prenájom izieb, prenájom bytov, ubytovacie 
kancelárie (byty). 
39 - Rezervácia dopravy, organizovanie ciest, or-
ganizovanie exkurzií, organizovanie okružných 
výletov, rezervácia (v doprave), rezervácia mies-
teniek na cestovanie, turistické kancelárie s vý-
nimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hote-
lového ubytovania, turistické prehliadky, organi-
zovanie výletov, rezervácia zájazdov. 
41 - Služby v kempingoch so športovým progra-
mom, rezervácia vstupeniek. 
43 - Ubytovacie služby v prázdninových tábo-
roch, prevádzkovanie hotelového ubytovania, 
prevádzkovanie kempingov, rezervácia hotelov, 
rezervácia prechodného ubytovania, turistické 
ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 

(540) GLOBTOUR 
(732) GLOBTOUR GROUP, a. s., Panská 12, 811 01 

Bratislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 211381 
(151) 9.9.2005 
(156) 7.9.2014 
(180) 7.9.2024 
(210) 5009-2004 
(220) 7.9.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 1.12.2005 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, najmä hormonálne 

prípravky. 

(540) MINERVA 
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-No-

bel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 211453 
(151) 10.10.2005 
(156) 12.1.2014 
(180) 12.1.2024 
(210) 64-2004 
(220) 12.1.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Zeleninové šťavy na varenie, paradajková 

šťava na varenie, bujónové koncentráty, mliečne 
nápoje s vysokým obsahom mlieka. 
30 - Ľadový čaj, šťavy (chuťové prísady), čoko-
ládové nápoje, príchuti do potravín s výnimkou 
esencií a éterických olejov, príchuti do nápojov  
s výnimkou éterických olejov, mliečne kakaové 
nápoje, kávové nápoje, mliečne čokoládové ná-
poje, nápoje na báze čajov, mliečne kávové ná-
poje, kakaové nápoje, prísady do nápojov iné ako 
esencie, čaj. 
32 - Šerbety (nápoje), šerbety (sladené ovocné 
nápoje), sarsaparilový nápoj, nápoje izotonické, 
sódová voda, jablkový džús (nealkoholický), ne-
alkoholické ovocné výťažky, zeleninové šťavy, 
príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu 
malinoviek, sýtená voda, prípravky na výrobu sý-
tenej vody, lítna voda, srvátkové nápoje, príprav-
ky na výrobu minerálnych vôd, paradajková šťa-
va (nápoj), stolové vody, prípravky na výrobu 
nápojov, pastilky na výrobu šumivých nápojov, 
prípravky na výrobu likérov, sladina, ovocné 
šťavy, nápoje z nealkoholických štiav, sóda, kok-
tail nealkoholický, nealkoholické nápoje z ovoc-
ných štiav, nealkoholické výťažky z ovocia, mi-
nerálne vody (nápoje), prášky na prípravu šumi-
vých nápojov, selterská voda, minerálka, man-
dľové mlieko ako nápoj, sirupy na výrobu nápo-
jov, nealkoholické nápoje, citronády, arašidové 
mlieko (nápoje nealkoholické), tablety na prípra-
vu šumivých nápojov, vody (nápoje). 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, modrá 
(732) ZLATÁ STUDŇA, s.r.o., Široké 631, 082 37 Ši-

roké, SK; 
 

(111) 211466 
(151) 10.10.2005 
(156) 17.6.2014 
(180) 17.6.2024 
(210) 1997-2004 
(220) 17.6.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42 

(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, na použitie v poľ-
nohospodárstve, záhradníctve a lesnom hospodá-
rení, pôdne hnojivá prírodné a umelé, surová 
syntetická živica a plastické hmoty - disperzie, 
plastické hmoty ako suroviny, protipožiarne prí-
pravky, chemické látky na konzerváciu potravín, 
priemyselné lepidlá, antibakteriálne prípravky  
s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekár-
ske účely, protiplesňové prípravky, stabilizátory 
pre polyméry, pôda a substráty pre kultiváciu 
rastlín, hnojaca rašelina, tmel na štepenie, zrezá-
vanie stromov, tmel na vyplňovanie dutín stro-
mov a tmely na opravu rozbitých predmetov, 
ochranné prostriedky proti plesniam, výrobky  
s antibakteriálnym účinkom. 
2 - Náterové hmoty všetkých druhov pre priemy-
selné a umelecké použitie, farby, laky, ochranné 
prostriedky proti poškodeniu dreva, baktericídné 
farby a nátery, konzervačné prostriedky na drevo, 
kožu, moridlá, farbivá pre potraviny a nápoje, 
farbivá na farbenie odevov, latexové emulzie, 
emulzné náterové hmoty, disperzné farbivá, náte-
rový tmel, chemické prípravky pre povrchovú 
úpravu, farby práškové, nástrekové hmoty s ob-
sahom farbív, antikorózne prípravky, tmel sklársky. 
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na 
pranie, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťo-
vanie a brúsenie, brúsny a leštiaci papier, sklený 
papier a plátno, pasty, vosk na leštenie, napr. na 
drevené podlahy, na kožu, na obuv a pod., politú-
ry, kozmetické výrobky všetkého druhu, mydlá, 
šampóny a iné prípravky na ošetrenie vlasov, 
zubné pasty a iné prípravky na ošetrenie zubov  
a dutiny ústnej, kozmetické farby, kozmetické 
prípravky pre zvieratá, šampóny pre domáce zvie-
ratá. 
4 - Palivá, grilové uhlie, palivové drevo, drevené 
a rašelinové brikety, drevené uhlie, prostriedky 
na svietenie, vosk na svietenie, sviečky, sviece, 
osvetľovacie látky, mazadlá, mazacie oleje a tu-
ky, olej na ochranu a konzerváciu patriaci do tej-
to triedy. 
5 - Antibakteriálne prípravky na lekárske a zve-
rolekárske účely, dezinfekčné prípravky, dezin-
fekčné prípravky pre chemické WC, dezinfekčné 
prípravky na hygienické účely, mucholapky a le-
piace prípravky pre ne, prípravky na hubenie my-
ší, prípravky na čistenie a osvieženie vzduchu. 
6 - Kovy a ich zliatiny a výrobky z nich, kovové 
stavebné materiály, prepraviteľné kovové mate-
riály, kovové debny na náradie, kovová dlažba  
a dlaždice, kovová strešná krytina, neelektrické 
káble a drôty, zámky všetkého druhu a ostatné 
zámočnícke výrobky, železiarske výrobky, klin-
ce, skrutky a iné kovové výrobky a drobné kovo-
vé výrobky, číslice a písmena z obyčajných ko-
vov, zvony, neelektrické zvončeky a domové 
zvončeky, kovové dopravné značky, kovové dver- 
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né a okenné rámy a kovanie, drôtené pletivo, re-
ťaze a retiazky, kovové chrániče pre stromy, 
mriežky pre popínavé rastliny, mreže, kovové dr-
žiaky na hadice, kovové rúrky a rúry, nedobytné 
pokladnice a bezpečnostné schránky, kovové te-
lefónne búdky, kovové nádrže, bazény kovové  
a ich súčasti, prefabrikované parenisko a sklení-
ky s kovovou kostrou, kovové konštrukcie voliér, 
parkovacie konštrukcie pre bicykle, rôzne kovo-
vé výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných trie-
dach, výrobky protislnečnej ochrany z kovu, 
najmä žalúzie vonkajšie, vnútorné, zvislé, vodo-
rovné, otáčavé, sklopné, zvinovacie a termoizo-
lačné, vonkajšie kovové lamelové rolety, kovové 
navíjacie, zvinovacie systémy pre žalúzie, bez-
pečnostné mreže, hliníkové fólie - alobal, baliace 
kovové fólie. 
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na 
magnetických a optických nosičoch, nosiče dát 
všetkého druhu patriacich do tejto triedy, elek-
tronické siete, multimediálne aplikácie, multime-
diálne informačné katalógy, elektronické časopi-
sy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej 
podobe, softvéry pre počítače, náhradný softvér 
na CD a DVD diskoch a magnetických médiách, 
zvukové a obrazové záznamy na optických, mag-
netických a magneto-optických nosičoch, prístro-
je a nástroje na vedenie, distribúciu, transformá-
ciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elek-
trického prúdu, a to prístroje namerania a analý-
zu, diagnostické prístroje, telefónne prístroje  
a ústredne, zástrčkové a zásuvkové moduly a pod., 
prístroje a nástroje vedecké, geodetické, signali-
začné a na účely kontrolné, meracia a regulačná 
technika, istiace a spínacie prístroje, zariadenia 
na rozvod elektrickej energie, slaboprúdové, níz-
konapäťové a vysokonapäťové prístroje, prístroje 
na spracovanie informácií a výrobky výpočtovej 
techniky, elektromontážny a elektroinštalačný 
materiál všetkého druhu, polovodičové výrobky, 
telekomunikačná technika, najmä telefóny, faxy, 
zariadenia na reprodukciu dát, fotografické, elek-
trostatické alebo termické fotokopírky, spotrebná 
elektronika, elektronické oznamovacie a infor-
mačné tabule, svetelné alebo mechanické náves-
tia, riadiace a kontrolné panely, elektronické in-
formačné systémy, prístroje na audiovizuálnu ko-
munikáciu, prístroje na záznam, prevod a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu a ich súčasti, elektro-
nické riadiace systémy, prístroje a ich súčasti, 
elektrónky, optické a optickoelektrické prístroje, 
prístroje na signalizáciu a kontrolu, píšťalky, elek-
trické a elektrodynamické zariadenia pre diaľko-
vé ovládanie priemyslových procesov, železnič-
ných uzlov, na diaľkové riadenie signalizácie, 
diaľkové zapaľovanie a pod.; dávkovače, dozi-
metre; elektrické indikátory, snímače teploty - 
teplomery, ukazovatele výšky hladiny vody - vo-
doznaky, elektronická zabezpečovacia technika  
a zabezpečovacie systémy, kódovacie a dekódo-
vacie zariadenia, analógové a digitálne karty, 
predajné automaty a zariadenia s prevádzkou na 
mince, hasiace zariadenia, elektrické spotrebiče 
pre domácnosť v rámci tejto triedy, skleníkové 
termostaty, automatické vetráky parenísk, elek-
trické zariadenia na vábenie a hubenie hmyzu, 
špeciálne puzdrá pre prístroje a nástroje, ochran-
né prilby a rukavice, osobné ochranné prostried- 
 

ky proti nehodám, plávacie kruhy a vesty, potá-
pačské masky, odevy a prístroje, kalibrovacie vý-
robky zo skla patriace do tejto triedy, slnečné 
okuliare, solárne články, virgule a prútiky pre 
prútikárov, tienidlá pre terasy, obchodné a admi-
nistratívne priestory. 
10 - Prístroje pre zdravotné zariadenia. 
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výroby pary, 
na varenie, prístroje chladiace, na sušenie, venti-
láciu, distribúciu vody, klimatizácie, digestory, 
prístroje na kúrenie a vetranie skleníkov, zaria-
denia na sušenie krmiva, solárne tepelné akumu-
látory - kolektory, lampové svietidlá a lampióny, 
záhradné lampy a lampy pre rastliny, lampy ger-
micídné - ničiace baktérie, vreckové svietidlá, 
kozuby, pece a sporáky na tuhé, kvapalné a ply-
nové palivá a na elektrický prúd a ich súčasti  
a príslušenstvo patriace do tejto triedy, prístroje 
na pečenie, opekanie, grilovanie a príslušenstvo, 
záhradné grily, mikrovlnné zariadenia, stroje a za-
riadenia na úpravu vody, prístroje na vírenie vo-
dy, prístroje na chlórovanie bazénov, žiariv- 
ky, osvetlenie a svietidlá všetkého druhu, vaňové 
a sprchové kabíny, vybavenie kúpeľní patriace 
do tejto triedy, saunové zariadenia a vybavenia 
sáun, solárií patriace do tejto triedy, zariadenia 
na ohrievanie vody, najmä zásobníkov a prieto-
kových ohrievačov vody. 
14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z tých-
to látok alebo postriebreného, alebo pozláteného 
kovu nezahrnuté v iných triedach, hodinárske ná-
stroje a nástroje pre časomieru, chronometrické 
prístroje, slnečné hodiny. 
16 - Papier, výrobky z papiera, periodické a ne-
periodické publikácie, knihy, učebnice a učebné 
pomôcky a materiály pre náuku, časopisy, brožú-
ry, fotografie, informačné produkty na papiero-
vých nosičoch, letáky, plagáty, dáta a databázy 
na papierových nosičoch, tlačené manuály, re-
klamné, propagačné, úžitkové, umelecké alebo oz-
dobné predmety z papiera, výrobky z papiera, 
napr. pohľadnice, listový papier, obálky, priania, 
kalendáre, samolepky, obtlačky, vystrihovačky, 
sošky z papierovej hmoty, baliaci papier, zošity, 
skicáre, rolety z papiera, prestieranie, obrúsky  
a obrusy papierové, vrecká z papiera alebo plas-
tov ako obaly, na odpadky, do vysávačov, pre 
mikrovlnné rúry, písacie stroje a kancelárske po-
treby okrem nábytku, jednorazové detské plienky 
z papiera alebo buničiny, zemské glóbusy, ma-
liarske stojany, plátna a štetce, pastelky, perá, 
materiály na modelovanie, nože na papier, blany 
z plastov priľnavé naťahovacie pre paletizáciu, 
pečate a pečatný vosk, poštové známky, pečiat-
ky, ťažidlá, školské tabule, etiketovacie strojče-
ky, bytové teráriá, obalové materiály z plastu, 
drobné kancelárske výrobky z plastických hmôt  
v rámci tejto triedy. 
17 - Polotovary z plastických hmôt patriace do 
tejto triedy, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky  
z týchto materiálov, plastické hmoty a polotovary 
z plastických hmôt (PVC, polyuretán, polypropy-
lén, polyester, polyamid a pod.), najmä v tvare 
fólie, dosiek a tyčí, nite a vlákna z plastu hmoty 
okrem vlákien na textilné účely, penové materiá-
ly na báze gumy a plastických hmôt, fólie z plas-
tu na poľnohospodárske účely, materiály na tes-
nenie, upchávanie a izoláciu, napr. izolačné náte- 
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ry, laky a omietky, izolačné oleje, plsť na izolá-
ciu, izolačný papier, izolačné rukavice, izolačné 
tkaniny, minerálna vlna na izoláciu, rôzne plasti-
kové výrobky patriace do tejto triedy, gumo- 
vé vrecia a vrecká; hadice, hadice na zalievanie,  
s výnimkou kovových; plastové obaly všetkého 
druhu na potraviny, na kozmetiku, na čistiace 
prostriedky, na zvukové a obrazové nosiče a pod. 
18 - Kože, imitácie kože, výrobky z týchto mate-
riálov nezahrnuté v iných triedach, kufre, tašky  
a brašny všetkého druhu, školské tašky, tašky na 
kolieskach, tašky na nosenie detí, kožené pásky, 
peňaženky, kožušinové pokrývky, dáždniky, oba-
ly na dáždniky, slnečníky, sedlárske výrobky, 
pokrývky a postroje pre zvieratá, cestovné obaly 
na odevy, kožené vrecká a vrecia ako obaly. 
19 - Nekovové potrubia, nekovové stavebné ma-
teriály - rezivo neopracované, drevo polospraco-
vané, napr. trámy, dosky, panely, latky, drevené 
obloženie stien i podláh, dyhy z dreva, podlahy  
a podlahové materiály pre interiéry, najmä dre-
vené, palubové, lamelové, z korku alebo obsahu-
júce korkovú drvina, podlahové prvky s výnim-
kou kovových, parketové dielce, schodové profi-
ly s výnimkou kovových, parapetné dosky, plá-
vajúce podlahy, dvere nekovové, dlažba, neko-
vové žalúzie, portály, vertikálne látkové žalúzie, 
rolety a plisé, dverné a predokenné žalúzie neko-
vové všetkých druhov a typov, stavebné sklo, 
napr. sklenené tašky, dlaždice, mozaikové sklo, 
obkladačky, sklo drôtené, sklo izolačné, bazény 
plavecké - nekovové, napr. z plastu, figúrky z ka-
meňa, betónu a mramoru, fólie a dosky (tabule)  
z plastov na značenie ciest, geotextílie, kremeň, 
krištáľ, lepenka na stavebné účely, nekovové le-
šenia, nekovové mreže a mrežové okenice, neko-
vové ohrady a ploty, trstina na stavebné účely, 
rámy pre skleníky nekovové, šamot, šindle, škva-
ra, terakota, trhové stánky, elektroinštalačné po-
trubia a káblové žľaby v rámci tejto triedy, dre-
votrieskové, drevovláknité a podobné dosky, po-
mocné profily a dosky na obklady stien, stropov 
a podláh, pohyblivé panely a interiérové priečky 
s výnimkou kovových. 
20 - Nábytok všetkého druhu z dreva, kovu, trsti-
ny, kože alebo iných hmôt, bambus, bambusové 
závesy, stavebnicový nábytok a modulový náby-
tok, variabilné nábytkové programy pre kancelá-
rie, nábytok pre recepcie, sekretariáty a pojedná-
vacie miestnosti, nábytok pre kuchyne, spálne, 
nábytok školský a záhradný, detský nábytok, ná-
bytok s využitím skla a zrkadiel, atypický náby-
tok a výrobky z dreva, čalúnený nábytok, sedacie 
súpravy, kreslá a stoličky, stoly a stolíky, rámy, 
stojany, výrobky z dreva, korku, trstiny, vŕbové-
ho prútia a pod., pokiaľ nie sú zahrnuté v iných 
triedach, výrobky z náhrad týchto materiálov vrá-
tane výrobkov z plastických hmôt, bytové a ná-
bytkové doplnky, umelecké a ozdobné predmety, 
debny z dreva alebo z plastov, nekovové pre-
pravné kontajnery, palety na manipuláciu s tova-
rom, lišty k nábytku z plastov, nádoby z plastov 
ako obaly, pripevnené dávkovače uterákov s vý-
nimkou kovových, držiaky na záclony a závesy, 
nie z textilných materiálov, konzoly na záclony  
a závesy, kovanie na dvere nekovové, figúrky  
z plastických hmôt, nádrže na tekuté palivá s vý-
nimkou kovových a murovaných, nekovové ná- 
 

sady a rukoväti, nekovové palety nakladacie  
a prepravky, rebríky z dreva alebo z plastov, 
schránky z plastov, nekovové vešiaky a háky, ve-
šiaky na odevy, interiérové žalúzie, rebríky z plas-
tov, zrkadlá, stojany na časopisy, držiaky na no-
viny, stojany na dáždniky, zápustné kolíky, ne-
kovové násady na náradie, včelie úle, plásty  
a voskové plásty do včelích úľov, výdrevy pre 
včelie úle, prútený tovar, psie búdy, spacie vaky, 
rukoväti na náradie - nekovové, umelecké diela - 
sochy a sošky z dreva, vosku, sadry alebo plas-
tov, umelecké truhlárske výrobky, debny a škatu-
le z dreva alebo plastu, kontajnery z plastických 
hmôt, textilné rolety. 
21 - Dávkovače tekutých mydiel. 
22 - Laná, povrazy, struny, sieťky, stany; plach-
ty, plachtoviny patriace do tejto triedy; vrecia, 
textilné materiály zo surových vlákien, povrazo-
vé rebríky, hojdacie siete, textilné obaly, umelo-
hmotné vlákna na textilné účely, markízy, dverné 
a predokenné markízy. 
24 - Tkaniny a textilné výrobky, stolné pokrýv-
ky, ručníky, osušky, obrúsky, utierky, textilné 
plošné výrobky, bavlnené látky, potlačené látky, 
látky na dáždniky a plášte do dažďa, bytový textil, 
posteľná bielizeň, reklamné a propagačné pred-
mety z textilu, prestieranie, obrusy, textilné vla-
jočky a štandardy, cestovné prikrývky, spacie 
vaky nahrádzajúce prikrývky, textilné štítky, tex-
tilné tapety. 
25 - Odevy všetkého druhu, dámske, pánske, det-
ské vrátane športových, jeansových, tričká, obuv, 
črievice, športová obuv, klobučnícke výrobky, 
čapice, šiltovky, kravaty, šály, šatky, zažehlova-
cie obtlačky, nášivky na odevy, pláštenky, dre-
váky, rukavice. 
26 - Čipky a výšivky, stuhy a šnúrky, gombíky, 
odznaky na odevy s výnimkou odznakov z dra-
hých kovov, umelé kvetiny, ovocie a vence, 
ozdoby textilných výrobkov, napr. nažehlovacie 
ozdoby, pracky a spony ako odevné doplnky. 
27 - Podlahové krytiny z plastu, termostatových 
laminátov, dreva, korku, dyhy a podlahových prv-
kov obsahujúcich dyhu, podlahové krytiny izo-
lačné, koberce, koberčeky, koberčeky do auto-
mobilov, podložky pod koberce, rohožky a proti-
preklzové rohože, predložky, tapety a nástenné 
koberce s výnimkou textilných, umelé trávniky. 
28 - Hry, hry spoločenské, hry stolné, stavebnice, 
hry automatické alebo elektronické s výnimkou 
tých, ktoré sa uvádzajú do chodu vhodením min-
ce alebo tých, ktoré sa používajú výhradne s te-
levíznym prijímačom, hračky, hračky plyšové, 
hračky pohyblivé, maňušky, potreby pre gymnas-
tiku a šport, posilňovacie stroje a prístroje na te-
lesné cvičenia, trenažéry, športové hry, biliardo-
vé stoly, náradie a potreby pre zimné športy, ry-
bárske potreby, lukostrelecké náčinie, bazény 
plavecké vrátane detských, nafukovacích a pod.  
v rámci tejto triedy, vianočné stromčeky umelé, 
ozdoby pre vianočné stromčeky i reklamné úče-
ly, kanadské žartíky, zábavná pyrotechnika, kar-
nevalové masky, kúzelnícke potreby, puzzle, pe-
xesá, hracie karty, kartičky. 
35 - On-line inzercia, marketing a obchod, spro-
stredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a re-
klamy, reklamná a propagačná činnosť, reklamné 
služby s využitím direct mailingu, prieskum trhu  
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a marketing, predvádzanie na reklamné účely  
a podporu predaja, predvádzanie tovaru, rozširo-
vanie reklamných materiálov a vzoriek tovaru, 
zbieranie údajov do počítačových databáz, uspo-
riadanie a riadenie informácií zo vzdialených 
zdrojov, všetko prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí, vyhľadávanie, indexova-
nie, spojovanie a usporiadanie dát pre internet, 
elektronické komunikačné siete a elektronické 
databázy, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
usporiadania výstav na komerčné a reklamné 
účely - všetko v rámci tejto triedy. 
37 - Inštalácie, údržba, opravy a servis strojov  
a zariadení, montáž bazénov, servis najmä záhrad-
nej techniky. 
38 - Služby zabezpečujúce audiovizuálnu komu-
nikáciu prostredníctvom informačných a teleko-
munikačných sietí, napr. počítačové siete, inter-
net, satelit a pod., rozširovanie a zverejňovanie  
a prenos informácií, dát a správ prostredníctvom 
informačných a telekomunikačných prostriedkov 
a prenos dát, informácií a správ prostredníctvom 
informačných a telekomunikačných prostriedkov 
a sietí, šírenie elektronických časopisov, elektro-
nických periodík a kníh v elektronickej forme. 
41 - Vydávanie elektronických časopisov, perio-
dík a kníh. 
42 - Tvorba softvéru, interaktívnych a grafických 
programov, tvorba multimediálnych dokumen-
tov, prezentácií, aplikácií, katalógov a pod., kon-
štrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW 
serverov, počítačovej animácie, programových 
projektov, informačných databáz, redakčná čin-
nosť elektronických časopisov, periodík, kníh. 

(540) 

  

(732) Drbohlav Ivan, Ing., V Závětří 36, 251 64 Mni-
chovice-Božkov, CZ; 

(740) Trusina Anton, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 211467 
(151) 10.10.2005 
(156) 17.6.2014 
(180) 17.6.2024 
(210) 1998-2004 
(220) 17.6.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42 

(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, na použitie v poľ-
nohospodárstve, záhradníctve a lesnom hospodá-
rení, pôdne hnojivá prírodné a umelé, surová 
syntetická živica a plastické hmoty - disperzie, 
plastické hmoty ako suroviny, protipožiarne prí-
pravky, chemické látky na konzerváciu potravín, 
priemyselné lepidlá, antibakteriálne prípravky  
s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekár-
ske účely, protiplesňové prípravky, stabilizátory 
pre polyméry, pôda a substráty pre kultiváciu 
rastlín, hnojaca rašelina, tmel na štepenie, zrezá-
vanie stromov, tmel na vyplňovanie dutín stro-
mov a tmely na opravu rozbitých predmetov, 
ochranné prostriedky proti plesniam, výrobky  
s antibakteriálnym účinkom. 

2 - Náterové hmoty všetkých druhov pre priemy-
selné a umelecké použitie, farby, laky, ochranné 
prostriedky proti poškodeniu dreva, baktericídné 
farby a nátery, konzervačné prostriedky na drevo, 
kožu, moridlá, farbivá pre potraviny a nápoje, 
farbivá na farbenie odevov, latexové emulzie, 
emulzné náterové hmoty, disperzné farbivá, náte-
rový tmel, chemické prípravky pre povrchovú 
úpravu, farby práškové, nástrekové hmoty s ob-
sahom farbív, antikorózne prípravky, tmel sklár-
sky. 
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na 
pranie, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťo-
vanie a brúsenie, brúsny a leštiaci papier, sklený 
papier a plátno, pasty, vosk na leštenie, napr. na 
drevené podlahy, na kožu, na obuv a pod., politú-
ry, kozmetické výrobky všetkého druhu, mydlá, 
šampóny a iné prípravky na ošetrenie vlasov, 
zubné pasty a iné prípravky na ošetrenie zubov  
a dutiny ústnej, kozmetické farby, kozmetické 
prípravky pre zvieratá, šampóny pre domáce zvie-
ratá. 
4 - Palivá, grilové uhlie, palivové drevo, drevené 
a rašelinové brikety, drevené uhlie, prostriedky 
na svietenie, vosk na svietenie, sviečky, sviece, 
osvetľovacie látky, mazadlá, mazacie oleje a tu-
ky, olej na ochranu a konzerváciu patriaci do tej-
to triedy. 
5 - Antibakteriálne prípravky na lekárske a zve-
rolekárske účely, dezinfekčné prípravky, dezin-
fekčné prípravky pre chemické WC, dezinfekčné 
prípravky na hygienické účely, mucholapky a le-
piace prípravky pre ne, prípravky na hubenie my-
ší, prípravky na čistenie a osvieženie vzduchu. 
6 - Kovy a ich zliatiny a výrobky z nich, kovové 
stavebné materiály, prepraviteľné kovové mate-
riály, kovové debny na náradie, kovová dlažba  
a dlaždice, kovová strešná krytina, neelektrické 
káble a drôty, zámky všetkého druhu a ostatné 
zámočnícke výrobky, železiarske výrobky, klin-
ce, skrutky a iné kovové výrobky a drobné kovo-
vé výrobky, číslice a písmena z obyčajných ko-
vov, zvony, neelektrické zvončeky a domové 
zvončeky, kovové dopravné značky, kovové dver-
né a okenné rámy a kovanie, drôtené pletivo, re-
ťaze a retiazky, kovové chrániče pre stromy, mriež-
ky pre popínavé rastliny, mreže, kovové držiaky 
na hadice, kovové rúrky a rúry, nedobytné pok-
ladnice a bezpečnostné schránky, kovové tele-
fónne búdky, kovové nádrže, bazény kovové  
a ich súčasti, prefabrikované parenisko a sklení-
ky s kovovou kostrou, kovové konštrukcie voliér, 
parkovacie konštrukcie pre bicykle, rôzne kovo-
vé výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných trie-
dach, výrobky protislnečnej ochrany z kovu, 
najmä žalúzie vonkajšie, vnútorné, zvislé, vodo-
rovné, otáčavé, sklopné, zvinovacie a termoizo-
lačné, vonkajšie kovové lamelové rolety, kovové 
navíjacie, zvinovacie systémy pre žalúzie, bez-
pečnostné mreže, hliníkové fólie - alobal, baliace 
kovové fólie. 
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na 
magnetických a optických nosičoch, nosiče dát 
všetkého druhu patriacich do tejto triedy, elek-
tronické siete, multimediálne aplikácie, multime-
diálne informačné katalógy, elektronické časopi-
sy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej 
podobe, softvéry pre počítače, náhradný softvér 
na CD a DVD diskoch a magnetických médiách,  
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zvukové a obrazové záznamy na optických, mag-
netických a magneto-optických nosičoch, prístro-
je a nástroje na vedenie, distribúciu, transformá-
ciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elek-
trického prúdu, a to prístroje namerania a analý-
zu, diagnostické prístroje, telefónne prístroje  
a ústredne, zástrčkové a zásuvkové moduly  
a pod., prístroje a nástroje vedecké, geodetické, 
signalizačné a na účely kontrolné, meracia a re-
gulačná technika, istiace a spínacie prístroje, za-
riadenia na rozvod elektrickej energie, slaboprú-
dové, nízkonapäťové a vysokonapäťové prístroje, 
prístroje na spracovanie informácií a výrobky 
výpočtovej techniky, elektromontážny a elektro-
inštalačný materiál všetkého druhu, polovodičo-
vé výrobky, telekomunikačná technika, najmä te-
lefóny, faxy, zariadenia na reprodukciu dát, foto-
grafické, elektrostatické alebo termické fotoko-
pírky, spotrebná elektronika, elektronické ozna-
movacie a informačné tabule, svetelné alebo me-
chanické návestia, riadiace a kontrolné panely, 
elektronické informačné systémy, prístroje na 
audiovizuálnu komunikáciu, prístroje na záznam, 
prevod a reprodukciu zvuku alebo obrazu a ich 
súčasti, elektronické riadiace systémy, prístroje  
a ich súčasti, elektrónky, optické a optickoelek-
trické prístroje, prístroje na signalizáciu a kontro-
lu, píšťalky, elektrické a elektrodynamické zaria-
denia pre diaľkové ovládanie priemyslových pro-
cesov, železničných uzlov, na diaľkové riadenie 
signalizácie, diaľkové zapaľovanie a pod.; dáv-
kovače, dozimetre; elektrické indikátory, sníma-
če teploty - teplomery, ukazovatele výšky hladi-
ny vody - vodoznaky, elektronická zabezpečova-
cia technika a zabezpečovacie systémy, kódova-
cie a dekódovacie zariadenia, analógové a digi-
tálne karty, predajné automaty a zariadenia s pre-
vádzkou na mince, hasiace zariadenia, elektrické 
spotrebiče pre domácnosť v rámci tejto triedy, 
skleníkové termostaty, automatické vetráky pa-
renísk, elektrické zariadenia na vábenie a hube-
nie hmyzu, špeciálne puzdrá pre prístroje a ná-
stroje, ochranné prilby a rukavice, osobné ochran-
né prostriedky proti nehodám, plávacie kruhy  
a vesty, potápačské masky, odevy a prístroje, ka-
librovacie výrobky zo skla patriace do tejto trie-
dy, slnečné okuliare, solárne články, virgule  
a prútiky pre prútikárov, tienidlá pre terasy, ob-
chodné a administratívne priestory. 
10 - Prístroje pre zdravotné zariadenia. 
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výroby pary, 
na varenie, prístroje chladiace, na sušenie, venti-
láciu, distribúciu vody, klimatizácie, digestory, 
prístroje na kúrenie a vetranie skleníkov, zaria-
denia na sušenie krmiva, solárne tepelné akumu-
látory - kolektory, lampové svietidlá a lampióny, 
záhradné lampy a lampy pre rastliny, lampy ger-
micídne - ničiace baktérie, vreckové svietidlá, 
kozuby, pece a sporáky na tuhé, kvapalné a ply-
nové palivá a na elektrický prúd a ich súčasti  
a príslušenstvo patriace do tejto triedy, prístroje 
na pečenie, opekanie, grilovanie a príslušenstvo, 
záhradné grily, mikrovlnné zariadenia, stroje a za-
riadenia na úpravu vody, prístroje na vírenie vo-
dy, prístroje na chlórovanie bazénov, žiarivky, 
osvetlenie a svietidlá všetkého druhu, vaňové  
a sprchové kabíny, vybavenie kúpeľní patriace 
do tejto triedy, saunové zariadenia a vybavenia  
 

sáun, solárií patriace do tejto triedy, zariadenia 
na ohrievanie vody, najmä zásobníkov a prieto-
kových ohrievačov vody. 
14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z tých-
to látok alebo postriebreného, alebo pozláteného 
kovu nezahrnuté v iných triedach, hodinárske ná-
stroje a nástroje pre časomieru, chronometrické 
prístroje, slnečné hodiny. 
16 - Papier, výrobky z papiera, periodické a ne-
periodické publikácie, knihy, učebnice a učebné 
pomôcky a materiály pre náuku, časopisy, brožú-
ry, fotografie, informačné produkty na papiero-
vých nosičoch, letáky, plagáty, dáta a databázy 
na papierových nosičoch, tlačené manuály, re-
klamné, propagačné, úžitkové, umelecké alebo 
ozdobné predmety z papiera, výrobky z papiera, 
napr. pohľadnice, listový papier, obálky, priania, 
kalendáre, samolepky, obtlačky, vystrihovačky, 
sošky z papierovej hmoty, baliaci papier, zošity, 
skicáre, rolety z papiera, prestieranie, obrúsky  
a obrusy papierové, vrecká z papiera alebo plas-
tov ako obaly, na odpadky, do vysávačov, pre 
mikrovlnné rúry, písacie stroje a kancelárske pot-
reby okrem nábytku, jednorazové detské plienky 
z papiera alebo buničiny, zemské glóbusy, ma-
liarske stojany, plátna a štetce, pastelky, perá, 
materiály na modelovanie, nože na papier, blany 
z plastov priľnavé naťahovacie pre paletizáciu, 
pečate a pečatný vosk, poštové známky, pečiat-
ky, ťažidlá, školské tabule, etiketovacie strojče-
ky, bytové teráriá, obalové materiály z plastu, 
drobné kancelárske výrobky z plastických hmôt  
v rámci tejto triedy. 
17 - Polotovary z plastických hmôt patriace do 
tejto triedy, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky  
z týchto materiálov, plastické hmoty a polotovary 
z plastických hmôt (PVC, polyuretán, polypropy-
lén, polyester, polyamid a pod.), najmä v tvare 
fólie, dosiek a tyčí, nite a vlákna z plastu hmoty 
okrem vlákien na textilné účely, penové materiá-
ly na báze gumy a plastických hmôt, fólie z plas-
tu na poľnohospodárske účely, materiály na tes-
nenie, upchávanie a izoláciu, napr. izolačné náte-
ry, laky a omietky, izolačné oleje, plsť na izolá-
ciu, izolačný papier, izolačné rukavice, izolačné 
tkaniny, minerálna vlna na izoláciu, rôzne plasti-
kové výrobky patriace do tejto triedy, gumo- 
vé vrecia a vrecká; hadice, hadice na zalievanie,  
s výnimkou kovových; plastové obaly všetkého 
druhu na potraviny, na kozmetiku, na čistiace 
prostriedky, na zvukové a obrazové nosiče a pod. 
18 - Kože, imitácie kože, výrobky z týchto mate-
riálov nezahrnuté v iných triedach, kufre, tašky  
a brašny všetkého druhu, školské tašky, tašky na 
kolieskach, tašky na nosenie detí, kožené pásky, 
peňaženky, kožušinové pokrývky, dáždniky, oba-
ly na dáždniky, slnečníky, sedlárske výrobky, 
pokrývky a postroje pre zvieratá, cestovné obaly 
na odevy, kožené vrecká a vrecia ako obaly. 
19 - Nekovové potrubia, nekovové stavebné ma-
teriály - rezivo neopracované, drevo polospraco-
vané, napr. trámy, dosky, panely, latky, drevené 
obloženie stien i podláh, dyhy z dreva, podlahy  
a podlahové materiály pre interiéry, najmä dre-
vené, palubové, lamelové, z korku alebo obsahu-
júce korkovú drvinu, podlahové prvky s výnim-
kou kovových, parketové dielce, schodové profi-
ly s výnimkou kovových, parapetné dosky, plá- 
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vajúce podlahy, dvere nekovové, dlažba, neko-
vové žalúzie, portály, vertikálne látkové žalúzie, 
rolety a plisé, dverné a predokenné žalúzie neko-
vové všetkých druhov a typov, stavebné sklo, 
napr. sklenené tašky, dlaždice, mozaikové sklo, 
obkladačky, sklo drôtené, sklo izolačné, bazény 
plavecké - nekovové, napr. z plastu, figúrky z ka-
meňa, betónu a mramoru, fólie a dosky (tabule)  
z plastov na značenie ciest, geotextílie, kremeň, 
krištáľ, lepenka na stavebné účely, nekovové le-
šenia, nekovové mreže a mrežové okenice, neko-
vové ohrady a ploty, trstina na stavebné účely, 
rámy pre skleníky nekovové, šamot, šindle, škva-
ra, terakota, trhové stánky, elektroinštalačné po-
trubia a káblové žľaby v rámci tejto triedy, dre-
votrieskové, drevovláknité a podobné dosky, 
pomocné profily a dosky na obklady stien, stro-
pov a podláh, pohyblivé panely a interiérové 
priečky s výnimkou kovových. 
20 - Nábytok všetkého druhu z dreva, kovu, trsti-
ny, kože alebo iných hmôt, bambus, bambusové 
závesy, stavebnicový nábytok a modulový náby-
tok, variabilné nábytkové programy pre kancelá-
rie, nábytok pre recepcie, sekretariáty a pojedná-
vacie miestnosti, nábytok pre kuchyne, spálne, 
nábytok školský a záhradný, detský nábytok, ná-
bytok s využitím skla a zrkadiel, atypický náby-
tok a výrobky z dreva, čalúnený nábytok, sedacie 
súpravy, kreslá a stoličky, stoly a stolíky, rámy, 
stojany, výrobky z dreva, korku, trstiny, vŕbové-
ho prútia a pod., pokiaľ nie sú zahrnuté v iných 
triedach, výrobky z náhrad týchto materiálov vrá-
tane výrobkov z plastických hmôt, bytové a ná-
bytkové doplnky, umelecké a ozdobné predmety, 
debny z dreva alebo z plastov, nekovové pre-
pravné kontajnery, palety na manipuláciu s tova-
rom, lišty k nábytku z plastov, nádoby z plastov 
ako obaly, pripevnené dávkovače uterákov s vý-
nimkou kovových, držiaky na záclony a závesy, 
nie z textilných materiálov, konzoly na záclony  
a závesy, kovanie na dvere nekovové, figúrky  
z plastických hmôt, nádrže na tekuté palivá s vý-
nimkou kovových a murovaných, nekovové ná-
sady a rukoväti, nekovové palety nakladacie  
a prepravky, rebríky z dreva alebo z plastov, 
schránky z plastov, nekovové vešiaky a háky, ve-
šiaky na odevy, interiérové žalúzie, rebríky z plas-
tov, zrkadlá, stojany na časopisy, držiaky na no-
viny, stojany na dáždniky, zápustné kolíky, ne-
kovové násady na náradie, včelie úle, plásty  
a voskové plásty do včelích úľov, výdrevy pre 
včelie úle, prútený tovar, psie búdy, spacie vaky, 
rukoväti na náradie - nekovové, umelecké diela - 
sochy a sošky z dreva, vosku, sadry alebo plas-
tov, umelecké truhlárske výrobky, debny a škatu-
le z dreva alebo plastu, kontajnery z plastických 
hmôt, textilné rolety. 
21 - Dávkovače tekutých mydiel. 
22 - Laná, povrazy, struny, sieťky, stany; plach-
ty, plachtoviny patriace do tejto triedy; vrecia, 
textilné materiály zo surových vlákien, povrazo-
vé rebríky, hojdacie siete, textilné obaly, ume-
lohmotné vlákna na textilné účely, markízy, dver-
né a predokenné markízy. 
24 - Tkaniny a textilné výrobky, stolné pokrýv-
ky, ručníky, osušky, obrúsky, utierky, textilné 
plošné výrobky, bavlnené látky, potlačené látky, 
látky na dáždniky a plášte do dažďa, bytový tex- 
 

til, posteľná bielizeň, reklamné a propagačné 
predmety z textilu, prestieranie, obrusy, textilné 
vlajočky a štandardy, cestovné prikrývky, spacie 
vaky nahrádzajúce prikrývky, textilné štítky, tex-
tilné tapety. 
25 - Odevy všetkého druhu, dámske, pánske, det-
ské vrátane športových, jeansových, tričká, obuv, 
črievice, športová obuv, klobučnícke výrobky, 
čapice, šiltovky, kravaty, šály, šatky, zažehľova-
cie obtlačky, nášivky na odevy, pláštenky, dre-
váky, rukavice. 
26 - Čipky a výšivky, stuhy a šnúrky, gombíky, 
odznaky na odevy s výnimkou odznakov z dra-
hých kovov, umelé kvetiny, ovocie a vence, oz-
doby textilných výrobkov, napr. nažehľovacie 
ozdoby, pracky a spony ako odevné doplnky. 
27 - Podlahové krytiny z plastu, termostatových 
laminátov, dreva, korku, dyhy a podlahových 
prvkov obsahujúcich dyhu, podlahové krytiny 
izolačné, koberce, koberčeky, koberčeky do au-
tomobilov, podložky pod koberce, rohožky a pro-
tipreklzové rohože, predložky, tapety a nástenné 
koberce s výnimkou textilných, umelé trávniky. 
28 - Hry, hry spoločenské, hry stolné, stavebnice, 
hry automatické alebo elektronické s výnimkou 
tých, ktoré sa uvádzajú do chodu vhodením min-
ce alebo tých, ktoré sa používajú výhradne s te-
levíznym prijímačom, hračky, hračky plyšové, 
hračky pohyblivé, maňušky, potreby pre gymnas-
tiku a šport, posilňovacie stroje a prístroje na te-
lesné cvičenia, trenažéry, športové hry, biliardo-
vé stoly, náradie a potreby pre zimné športy, ry-
bárske potreby, lukostrelecké náčinie, bazény 
plavecké vrátane detských, nafukovacích a pod.  
v rámci tejto triedy, vianočné stromčeky umelé, 
ozdoby pre vianočné stromčeky i reklamné úče-
ly, kanadské žartíky, zábavná pyrotechnika, kar-
nevalové masky, kúzelnícke potreby, puzzle, pe-
xesá, hracie karty, kartičky. 
35 - On-line inzercia, marketing a obchod, spro-
stredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a re-
klamy, reklamná a propagačná činnosť, reklamné 
služby s využitím direct mailingu, prieskum trhu 
a marketing, predvádzanie na reklamné účely  
a podporu predaja, predvádzanie tovaru, rozširo-
vanie reklamných materiálov a vzoriek tovaru, 
zbieranie údajov do počítačových databáz, uspo-
riadanie a riadenie informácií zo vzdialených 
zdrojov, všetko prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí, vyhľadávanie, indexova-
nie, spojovanie a usporiadanie dát pre internet, 
elektronické komunikačné siete a elektronické 
databázy, sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
usporiadania výstav na komerčné a reklamné 
účely - všetko v rámci tejto triedy. 
37 - Inštalácie, údržba, opravy a servis strojov  
a zariadení, montáž bazénov, servis najmä zá-
hradnej techniky. 
38 - Služby zabezpečujúce audiovizuálnu komu-
nikáciu prostredníctvom informačných a teleko-
munikačných sietí, napr. počítačové siete, inter-
net, satelit a pod., rozširovanie a zverejňovanie  
a prenos informácií, dát a správ prostredníctvom 
informačných a telekomunikačných prostriedkov 
a prenos dát, informácií a správ prostredníctvom 
informačných a telekomunikačných prostriedkov 
a sietí, šírenie elektronických časopisov, elektro-
nických periodík a kníh v elektronickej forme. 
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41 - Vydávanie elektronických časopisov, perio-
dík a kníh. 
42 - Tvorba softvéru, interaktívnych a grafických 
programov, tvorba multimediálnych dokumen-
tov, prezentácií, aplikácií, katalógov a pod., kon-
štrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW 
serverov, počítačovej animácie, programových 
projektov, informačných databáz, redakčná čin-
nosť elektronických časopisov, periodík, kníh. 

(540) MOUNTFIELD 
(732) Drbohlav Ivan, Ing., V Závětří 36, 251 64 Mni-

chovice-Božkov, CZ; 
(740) Trusina Anton, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 211472 
(151) 10.10.2005 
(156) 2.7.2014 
(180) 2.7.2024 
(210) 2143-2004 
(220) 2.7.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 12, 37 
(511) 12 - Pneumatiky, najmä pneumatiky so zariade-

ním signalizujúcim nízky tlak v pneumatike. 
37 - Servisné služby spojené s pneumatikami. 

(540) 
 

 
 

(732) Continental Matador Rubber, s. r. o., Terézie Van-
sovej 1054, 020 01 Púchov, SK; 

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

(111) 211483 
(151) 10.10.2005 
(156) 13.8.2014 
(180) 13.8.2024 
(210) 2521-2004 
(220) 13.8.2004 
(310) 343296 
(320) 11.3.2004 
(330) CZ 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Polievky, šošovica konzervovaná, fazuľa kon-

zervovaná, arašidy spracované. 
30 - Rezance, cestoviny, korenie, ryža. 

(540) 

  
 

(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 

(111) 211484 
(151) 10.10.2005 
(156) 13.8.2014 
(180) 13.8.2024 
(210) 2523-2004 
(220) 13.8.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; ovocie, zelenina konzervovaná, sušená  
a zavarená, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne 
výrobky, oleje a tuky jedlé, polievky, polievkové 
základy, bujóny a mäsové vývary všetkých dru-
hov, potravinové polotovary pozostávajúce pre-
važne z produktov patriacich do tejto triedy, zá-
pražky do omáčok a polievok, potravinové mi-
nútky pozostávajúce prevažne z produktov pat-
riacich do tejto triedy, instantné potraviny patria-
ce do tejto triedy. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky, múka a prípravky z obilnín, 
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, mela-
sový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, hor-
čica, korenie, koreniace zmesi, múčniky, múčni-
ky v prášku, prípravky na pečenie, ocot, nálevy 
na (ochutenie), ľad na osvieženie, ryžové burizó-
ny, vločkové kaše, dresingy, potravinové poloto-
vary pozostávajúce prevažne z produktov patria-
cich do tejto triedy, instantné potraviny patriace 
do tejto triedy, omáčky, omáčkové základy, omáč-
ky v prášku, šťavy k mäsám a minútkam. 
32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné 
nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné 
šťavy; sirupy a iné prípravky na prípravu nápo-
jov. 

(540) 

  
 

(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 211493 
(151) 10.10.2005 
(156) 19.8.2014 
(180) 19.8.2024 
(210) 2577-2004 
(220) 19.8.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Reklamná činnosť, organizovanie a uspora-

dúvanie výstav na komerčné alebo reklamné úče-
ly, vydávanie reklamných textov. 
39 - Rozširovanie tlačovín, periodickej tlače, ne-
periodickej tlače. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť ok-
rem vydávania reklamných a náborových textov, 
vydávanie tlačovín, periodickej tlače, neperiodic-
kej tlače; tvorba počítačovej grafiky. 
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(540) 

  
 

(591) čierna, červená, oranžová, zelená, biela 
(732) Zajác Peter, Ing. HACCP Consulting, Slivková 12, 

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, SK; 
 
 

(111) 211501 
(151) 10.10.2005 
(156) 23.8.2014 
(180) 23.8.2024 
(210) 2629-2004 
(220) 23.8.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 16, 38, 41, 42 
(511) 16 - Periodické a neperiodické publikácie, novi-

ny, časopisy vrátane ich rubrík, príloh a mimo-
riadnych vydaní. 
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a ob-
razových informácií pomocou počítača, telegra-
fická komunikácia. 
41 - Poskytovanie elektronických publikácií on-
line bez možnosti kopírovania, vydávanie kníh  
a časopisov v elektronickej forme, vydávanie tex-
tov v elektronickej forme s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov. 
42 - Poradenské, konzultačné a expertízne služby 
v oblasti počítačových softvérov, poskytovanie 
informácií v oblasti počítačových softvérov. 

(540) VÍRUSOVÝ RADAR 
(732) ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Brati-

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

 
 

(111) 211520 
(151) 10.10.2005 
(156) 8.9.2014 
(180) 8.9.2024 
(210) 2796-2004 
(220) 8.9.2004 
(310) 346178 
(320) 3.5.2004 
(330) CZ 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 29, 30, 32, 33 
(511) 29 - Zeleninové šťavy na varenie. 

30 - Nálevy na ochutenie, ľad na osvieženie, ná-
poje z kávy, kakaa alebo čokolády, nápoje na bá-
ze čaju, prísady do nápojov s výnimkou esencií, 
príchuti do nápojov s výnimkou éterických ole-
jov, sirup melasový, šerbet ako zmrzlina, šťavy  
s výnimkou dresingov. 
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné neal-
koholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, šerbet 
ako nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu 
nápojov, pivo. 
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív). 
 
 
 

(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 

708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(111) 211521 
(151) 10.10.2005 
(156) 8.9.2014 
(180) 8.9.2024 
(210) 2797-2004 
(220) 8.9.2004 
(310) 346033 
(320) 30.4.2004 
(330) CZ 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 29, 30, 32, 33 
(511) 29 - Zeleninové šťavy na varenie. 

30 - Nálevy na ochutenie, ľad na osvieženie, ná-
poje z kávy, kakaa alebo čokolády, nápoje na bá-
ze čaju, prísady do nápojov s výnimkou esencií, 
príchuti do nápojov s výnimkou éterických ole-
jov, sirup melasový, šerbet ako zmrzlina, šťavy  
s výnimkou dresingov. 
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné neal-
koholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, šerbet 
ako nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu 
nápojov, pivo. 
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív). 

(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 

708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
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(111) 211555 
(151) 10.10.2005 
(156) 17.9.2014 
(180) 17.9.2024 
(210) 2869-2004 
(220) 17.9.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a divina, mäsové výťaž-

ky, konzervované, sušené a tepelne spracované 
ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, kompóty, vajcia, 
mlieko, syry, smotana, maslo, jogurty a mliečne 
výrobky, jedlé oleje a tuky, mliečne dezerty. 
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, dezerty ako cuk-
rovinky, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovinové 
náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, pekár-
ske a cukrárske výrobky, zmrzliny, med, melaso-
vý sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, 
ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie, ľad. 

(540) PRIBINÁČEK, 
 JEDNODUCHO CHUTNÝ 
(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Vi-

roflay, FR; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 211572 
(151) 10.10.2005 
(156) 1.10.2014 
(180) 1.10.2024 
(210) 2959-2004 
(220) 1.10.2004 
(310) 76/591,868 
(320) 12.5.2004 
(330) US 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 9 
(511) 9 - Polovodičové zariadenia, mikroprocesory, mik-

roprocesorové moduly. 

(540) AMD SEMPRON 
(732) ADVANCED MICRO DEVICES, INC. spoloč-

nosť podľa zákonov št. Delaware, One AMD 
Place, P. O. Box 3453, SUNNYVALE, Califor-
nia 94088, US; 

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

(111) 211643 
(151) 10.10.2005 
(156) 31.3.2014 
(180) 31.3.2024 
(210) 1045-2004 
(220) 31.3.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Hotové jedlá a ich polotovary, hotové ľahké 

jedlá a ich polotovary, každé hlavne pozostáva-
júce z mäsa a/alebo z mäsových výrobkov, 
a/alebo z hydiny, a/alebo hydinových výrobkov, 
a/alebo z rýb, a/alebo výrobkov z rýb, a/alebo  
z mäkkýšov, a/alebo výrobkov z mäkkýšov, a/ale-
bo zeleniny, a/alebo ovocia, a/alebo zemiakov,  
 

 

 a/alebo výrobkov zo zemiakov, a/alebo húb pri-
pravené na ľudskú spotrebu tiež s pridaním syra 
a/alebo omáčok (s výnimkou šalátových dresin-
gov), polievky, koncentráty polievok, mäsové 
vývary, bujónové kocky, bujóny, instantné vý-
robky ako pomocné pri varení v sušenej forme 
pozostávajúce prevažne z produktov patriacich 
do triedy 29, ako potravinové médium. 
30 - Hotové jedlá a ich polotovary, hotové ľahké 
jedlá a ich polotovary, každé hlavne pozostáva-
júce z pekárenských výrobkov a/alebo z potravi-
nárskych cestovín, a/alebo ryže, a/alebo cereálií 
pripravené na ľudskú spotrebu tiež s pridaním sy-
ra a/alebo omáčok (s výnimkou šalátových dre-
singov), pizza, cestoviny, výrobky z ryže, knedle, 
zmesi cestovín a hotového cesta, omáčky (vráta-
ne šalátových dresingov), koncentráty omáčok  
a prípravky na výrobu omáčok, kečup, koreniny, 
najmä v tekutej forme, korenie, zmesi korenín, 
prípravky z korenín, instantné výrobky ako po-
mocné pri varení v sušenej forme pozostávajúce 
prevažne z produktov patriacich do triedy 30, ako 
potravinové médium. 

(540) Amore mio 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 211656 
(151) 10.10.2005 
(156) 16.4.2014 
(180) 16.4.2024 
(210) 1243-2004 
(220) 16.4.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 17, 19, 20, 37, 42 
(511) 17 - Rúrky z plastických hmôt (ohybné, neohyb-

né) určené na vykurovanie a pre sanitárne systé-
my, lisované výrobky (ako polotovary) a poloto-
vary z plastických hmôt, potrubia pre rozvody 
vody, vykurovania, chladenia a klimatizácie z plas-
tických hmôt. 
19 - Profilované lišty z plastických hmôt. 
20 - Ventily, klapky, fitingy, armatúry pre po-
trubné rozvody z plastických hmôt. 
37 - Vykonávanie kúrenárskych a inštalatérskych 
prác, montáže a opravy rozvodov vody, vykuro-
vania, chladenia a klimatizácie. 
42 - Projektová činnosť. 

(540) NOXY 
(732) UNIVENTA, s. r. o., Vyšný Kubín 2, 027 01 Vyš-

ný Kubín, SK; 
 
 

(111) 211669 
(151) 10.10.2005 
(156) 26.5.2014 
(180) 26.5.2024 
(210) 1713-2004 
(220) 26.5.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 19, 35, 37 
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(511) 19 - Potery s výnimkou kovových, nekovové sta-
vebné podlahové hmoty, nekovové samoniveli-
začné podlahové hmoty, suché stavebné zmesi na 
výrobu alebo prípravu podlahových vrstiev a po-
terov, omietky pre stavebníctvo, mozaiky (sta-
vebníctvo), stavebná malta, cementové lepidlá, 
stavebné lepidlá, stavebné lepidlá na báze cemen-
tu, obkladový materiál na budovy s výnimkou ko-
vového, nekovové obklady, vonkajšie plášte 
(stavebné konštrukcie), mramor, kameň, staveb-
ný kameň, umelý kameň, stavebný materiál s vý-
nimkou kovového, baraky, búdy (nekovové kon-
štrukcie), betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z be-
tónu, brány s výnimkou kovových, bridlica, brid-
licová múčka, základné konštrukcie pre budovy  
s výnimkou kovových, figuríny, busty, sošky z ka-
meňa, betónu alebo mramoru, cement, cemento-
vé potery, silikátové potery, stavebné penetračné 
hmoty, debnenie s výnimkou kovového, nekovo-
vé dlážky a dlažby, dlaždice, obkladačky staveb-
né (nekovové), stavebné drevo, granit, hranoly, 
náhrobný kameň, žiaruvzdorný kameň, kamenár-
ske výrobky, kameniny pre stavebníctvo, staveb-
né konštrukcie s výnimkou kovových, konštruk-
čné materiály s výnimkou kovových, kremeň, kre-
menný piesok, okná s výnimkou kovových, pie-
sok s výnimkou lejárskeho, ploty s výnimkou 
kovových, ozdobné lišty s výnimkou kovových, 
stavebné krytiny s výnimkou kovových, štrk, te-
rakota, vápenec, vápno, vonkajšie plášte budov  
s výnimkou kovových, xyolit. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo, obchodné 
alebo podnikateľské informácie, analýzy nákla-
dov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum, reklama, on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, 
organizovanie výstav na obchodné a reklamné 
účely, rozširovanie reklamných materiálov (letá-
ky, prospekty, tlačivá, príručky, katalógy, vzor-
ky), vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov, vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie 
uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu  
s tovarom, maloobchodné služby v oblasti sta-
vebného materiálu, podlahových hmôt, poterov, 
náterových hmôt. 
37 - Nanášanie podlahových poterov, vyrovná-
vanie podlahových povrchov nivelizačnými po-
dlahovými hmotami, izolovanie podláh, penetro-
vanie podlahových povrchov, omietanie, natiera-
nie a penetrovanie stavebných povrchov, tepelné 
izolovanie stavieb a budov, zatepľovanie stavieb 
a budov, stavebníctvo, stavebné informácie, in-
formácie o opravách, dozor nad stavbami, izolo-
vanie stavieb, interiérové a exteriérové maľova-
nie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, stierko-
vanie, murovanie, prenájom stavebných strojov  
a zariadení, prenájom miešadiel a dopravníkov 
na podlahové hmoty a potery, sprostredkovanie 
uvedených služieb. 

(540) NIVELIT 
(732) Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará 

Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 211691 
(151) 10.10.2005 
(156) 4.6.2014 
(180) 4.6.2024 
(210) 1860-2004 
(220) 4.6.2004 
(310) 345 693 
(320) 21.4.2004 
(330) CZ 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 25 
(511) 25 - Oblečenie, odevy, obuv, klobučnícky tovar, 

doplnky k oblečeniu - v rámci tejto triedy, najmä 
opasky, šály, prikrývky hlavy, rukavice, šatky, 
kravaty, ponožky, športové oblečenie, športová 
obuv. 

(540) Kofola Original 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 

708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 

 

(111) 211703 
(151) 10.10.2005 
(156) 17.6.2014 
(180) 17.6.2024 
(210) 2006-2004 
(220) 17.6.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 1, 17, 19 
(511) 1 - Chemické látky na prevzdušnenie betónu, kon-

zervačné prípravky na konzervovanie betónu  
s výnimkou farieb a olejov, spojivá do betónu; 
zmáčadlá pre ľahčené umelohmotné granuly ale-
bo umelohmotnú drvinu pre výrobu proti hluko-
vého i tepelnoizolačného plniva do betónových 
maltových a omietkových zmesí; plnidlá do be-
tónu. 
17 - Akustické dosky a panely, akustické zábra-
ny; ochranné zvukovo- a tepelnoizolačné obkla-
dy; elektrický izolačný materiál; izolátory; hmoty 
tesniace, upchávacie a izolačné, tepelnoizolačný 
materiál; hmoty a obklady zamedzujúce vyparo-
vanie z kotlov a bojlerov v rámci tejto triedy; ume-
lohmotný granulát a umelohmotná drvina, najmä 
polystyrénová a polyuretánová, vybavená povr-
chovou vrstvou organických tenzorov. 
19 - Stavebné materiály nekovové - surové alebo 
polorospracované a nekovové stavebné výrobky 
a konštrukcie obsiahnuté v triede 19; polyetylén; 
polypropylén; betón; ľahčené betónové, maltové 
a omietkové zmesi s tepelnoizolačnými a proti-
hlukovými vlastnosťami v suchom i mokrom sta-
ve; stavebné prefabrikáty a tvárnice. 

(540) 

  
 

(732) EKOSTYREN s. r. o., U Řeky 804, 720 00 
Ostrava - Hrabová, CZ; 

(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 211706 
(151) 10.10.2005 
(156) 18.6.2014 
(180) 18.6.2024 
(210) 2021-2004 
(220) 18.6.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Hotové jedlá a ich polotovary, hotové ľahké 

jedlá a ich polotovary, každé hlavne pozostáva-
júce z mäsa a/alebo mäsových výrobkov, a/alebo 
z hydiny, a/alebo hydinových výrobkov, a/alebo 
z rýb, a/alebo výrobkov z rýb, a/alebo z mäkký-
šov, a/alebo výrobkov z mäkkýšov, a/alebo zele-
niny, a/alebo ovocia, a/alebo zemiakov, a/alebo 
výrobkov zo zemiakov, a/alebo húb pripravené 
na ľudskú spotrebu tiež s pridaním syra a/alebo 
omáčok (s výnimkou šalátových dresingov), po-
lievky, koncentráty polievok, mäsové vývary, bu-
jónové kocky, bujóny, instantné výrobky ako 
pomocné pri varení v sušenej forme, pozostáva-
júce prevažne z produktov patriacich do tejto 
triedy, ako potravinové médium. 
30 - Hotové jedlá a ich polotovary, hotové ľahké 
jedlá a ich polotovary, každé hlavne pozostáva-
júce z pekárskych výrobkov, a/alebo z potravi-
nárskych cestovín, a/alebo ryže, a/alebo cereálií 
pripravené na ľudskú spotrebu tiež s pridaním sy-
ra a/alebo omáčok (s výnimkou šalátových dre-
singov); pizza; cestoviny; výrobky z ryže, knedle, 
zmesi cestovín a hotového cesta, omáčky (vráta-
ne šalátových dresingov), koncentráty omáčok  
a prípravky na výrobu omáčok, kečup, koreniny, 
najmä v tekutej forme, korenie, zmesi korenín, 
prípravky z korenín, instantné výrobky ako po-
mocné pri varení v sušenej forme, pozostávajúce 
prevažne z produktov patriacich do tejto triedy, 
ako potravinové médium. 

(540) Dobrý Hostinec 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 211716 
(151) 10.10.2005 
(156) 29.6.2014 
(180) 29.6.2024 
(210) 2100-2004 
(220) 29.6.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 5, 29, 30, 35, 39 
(511) 5 - Bylinkové čaje, liečivé bylinky. 

29 - Mlieko, mliečne výrobky, smotana, sušená 
smotana, šľahačka, jedlé oleje a tuky, sušené jed-
lé oleje a tuky, konzervované, sušené a varené 
ovocie a zelenina. 
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové 
príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy, 
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje, 
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové 
nápoje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor, cuk-
ríky, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, čier-
ne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, zmr-
zlina. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 
 

(540) 

  
 

(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK; 

(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 
 

(111) 211717 
(151) 10.10.2005 
(156) 1.7.2014 
(180) 1.7.2024 
(210) 2120-2004 
(220) 1.7.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 35, 36, 41, 42, 44 
(511) 35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 

konzultačná a poradenská činnosť v obchode  
a službách, prieskum verejnej mienky, sprostred-
kovateľská činnosť v obchode s tovarom, kance-
lárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích 
a rozmnožovacích služieb, marketing a manaž-
ment, vedenie účtovníctva, výskum trhu a verej-
nej mienky, zoraďovanie údajov do počítačových 
databáz. 
36 - Lízing spojený s financovaním, faktoring  
a forfajting. 
41 - Vydávanie novín, časopisov a periodických 
publikácií, okrem vydávania a aktualizovania re-
klamných a náborových textov, organizovanie 
kurzov, seminárov a školení, prevádzkovanie za-
riadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 
organizovanie športových, kultúrnych a spolo-
čenských podujatí, školiaca činnosť v oblasti ob-
chodu, služieb, výpočtovej techniky. 
42 - Poskytovanie softvéru - predaj hotových 
programov na základe zmluvy s autorom, tvorba 
www stránok, prekladateľské a tlmočnícke služby. 
44 - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ne-
štátnom zdravotníckom zariadení v odbore uro-
lógia. 

(540) 

  
 

(732) REAL MEN SLOVAKIA, spol. s r. o., Tomaší-
kova 2, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(111) 211718 
(151) 10.10.2005 
(156) 1.7.2014 
(180) 1.7.2024 
(210) 2121-2004 
(220) 1.7.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 
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 8 (511) 35, 36, 41, 42, 44 
(511) 35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 

konzultačná a poradenská činnosť v obchode  
a službách, prieskum verejnej mienky, sprostred-
kovateľská činnosť v obchode s tovarom, kance-
lárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích 
a rozmnožovacích služieb, marketing a manaž-
ment, vedenie účtovníctva, výskum trhu a verej-
nej mienky, zoraďovanie údajov do počítačových 
databáz. 
36 - Lízing spojený s financovaním, faktoring  
a forfajting. 
41 - Vydávanie novín, časopisov a periodických 
publikácií okrem vydávania a aktualizovania re-
klamných materiálov a náborových textov, orga-
nizovanie kurzov, seminárov a školení, prevádz-
kovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a re-
kondíciu, organizovanie športových, kultúrnych  
a spoločenských podujatí, školiaca činnosť v ob-
lasti obchodu, služieb, výpočtovej techniky. 
42 - Poskytovanie softvéru - predaj hotových 
programov na základe zmluvy a autorom, tvorba 
www stránok, prekladateľské a tlmočnícke služby. 
44 - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ne-
štátnom zdravotníckom zariadení v odbore uro-
lógia. 

(540) 

  
 

(732) REAL MEN SLOVAKIA, spol. s r. o., Tomaší-
kova 2, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(111) 211726 
(151) 10.10.2005 
(156) 19.7.2014 
(180) 19.7.2024 
(210) 2292-2004 
(220) 19.7.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 3, 4, 35, 37, 39, 43 
(511) 3 - Autokozmetické prípravky; prípravky na čis-

tenie, odmasťovanie, brúsenie a leštenie. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; vosky; 
minerálne palivá; rastlinné palivá; palivá a po-
honné hmoty pevné, kvapalné a plynné. 
35 - Sprostredkovanie obchodu; pomoc pri riade-
ní obchodnej činnosti, obchodného alebo priemy-
selného podniku; obchodný franchizing; reklama; 
prenájom reklamných plôch a materiálov; propa-
gácia; inzercia. 
37 - Údržba a opravy motorových a nemotoro-
vých vozidiel a dopravnej techniky vrátane spro-
stredkovania týchto služieb; pneuservis; údržba  
a opravy duší a pneumatík; služby karosárske, 
lakovnícke, opravárenské a elektrikárske; údržba 
vrátane diagnostiky, umývanie a čistenie vozidiel; 
služby čerpacích staníc a umývačiek vozidiel. 
39 - Preprava osôb, tovaru a nákladov vrátane 
prepravy kvapalín a plynov; služby skladov, 
skladísk, prekladísk a deponií; služby parkovísk, 
halových a podzemných garáží. 

43 - Prenájom a prechodné ubytovanie; poskyto-
vanie prechodného ubytovania, služby hotelov; 
služby motelov; penzióny; reštaurácie; rýchle ob-
čerstvenie. 

(540) W.A.G. 
(732) W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné plá-

ni 1719/4, 140 00 Praha, CZ; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 211727 
(151) 10.10.2005 
(156) 19.7.2014 
(180) 19.7.2024 
(210) 2293-2004 
(220) 19.7.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 3, 4, 35, 37, 39, 43 
(511) 3 - Autokozmetické prípravky; prípravky na čis-

tenie, odmasťovanie, brúsenie a leštenie. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; vosky; 
minerálne palivá; rastlinné palivá; palivá a pohon-
né hmoty pevné, kvapalné a plynné. 
35 - Sprostredkovanie obchodu; pomoc pri riade-
ní obchodnej činnosti, obchodného alebo priemy-
selného podniku; obchodný franchizing; reklama; 
prenájom reklamných plôch a materiálov; propa-
gácia; inzercia. 
37 - Údržba a opravy motorových a nemotoro-
vých vozidiel a dopravnej techniky vrátane spro-
stredkovania týchto služieb; pneuservis; údržba  
a opravy duší a pneumatík; služby karosárske, 
lakovnícke, opravárenské a elektrikárske; údržba 
vrátane diagnostiky, umývanie a čistenie vozidiel; 
služby čerpacích staníc a umývačiek vozidiel. 
39 - Preprava osôb, tovaru a nákladov vrátane 
prepravy kvapalín a plynov; služby skladov, skla-
dísk, prekladísk a deponií; služby parkovísk, ha-
lových a podzemných garáží. 
43 - Prenájom a prechodné ubytovanie; poskyto-
vanie prechodného ubytovania, služby hotelov; 
služby motelov; penzióny; reštaurácie; rýchle ob-
čerstvenie. 

(540) 

  
 

(732) W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné plá-
ni 1719/4, 140 00 Praha, CZ; 

(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
 
 

(111) 211754 
(151) 10.10.2005 
(156) 3.8.2014 
(180) 3.8.2024 
(210) 2437-2004 
(220) 3.8.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Čítacie zariadenia; diagnostické prístroje s vý-

nimkou lekárskych; elektrické zariadenia na ria-
denie a automatizáciu priemyselných procesov; 
elektrické riadiace, regulačné a kontrolné prístro- 
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 je; elektrické ovládacie a riadiace zariadenia do 
obrábacích, transportných a iných pracovných 
strojov; elektrické ovládacie a riadiace zariadenia 
do prístrojov pre domácnosť; elektrické meniče; 
elektrické meracie zariadenia; elektrické tlačid-
lové klávesnice; laserové značkovače; meracie 
prístroje; mikropočítačové systémy; napájacie zdro-
je; nivelačné prístroje; ochranné zariadenia proti 
elektrickému prepätiu, operačné programy; počí-
tačový softvér; prevodníky; rádiotelefóne zaria-
denia; riadiace panely; elektrické rozvádzače; 
rozvodné skrinky; spínacie skrinky; spojovacie 
skrinky; spínače; prístroje a nástroje na váženie; 
vysielače a prijímače elektrických signálov; za-
riadenia na meranie vzdialeností; zvukové sig-
nálne zariadenia. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov. 
42 - Počítačové programovanie (pre cudzích); 
tvorba softvéru (ako služba pre cudzích). 

(540) 

  
 

(591) tmavomodrá, biela 
(732) R M C, s. r. o., Trenčianska 863/66, 018 51 Nová 

Dubnica, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 211755 
(151) 10.10.2005 
(156) 3.8.2014 
(180) 3.8.2024 
(210) 2438-2004 
(220) 3.8.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Čítacie zariadenia; diagnostické prístroje s vý-

nimkou lekárskych; elektrické zariadenia na ria-
denie a automatizáciu priemyselných procesov; 
elektrické riadiace, regulačné a kontrolné prístro-
je; elektrické ovládacie a riadiace zariadenia do 
obrábacích, transportných a iných pracovných 
strojov; elektrické ovládacie a riadiace zariadenia 
do prístrojov pre domácnosť; elektrické meniče; 
elektrické meracie zariadenia; elektrické tlačid-
lové klávesnice; laserové značkovače; meracie 
prístroje; mikropočítačové systémy; napájacie zdro-
je; nivelačné prístroje; ochranné zariadenia proti 
elektrickému prepätiu, operačné programy; počí-
tačový softvér; prevodníky; rádiotelefóne zaria-
denia; riadiace panely; elektrické rozvádzače; roz-
vodné skrinky; spínacie skrinky; spojovacie skrin-
ky; spínače; prístroje a nástroje na váženie; vy-
sielače a prijímače elektrických signálov; zaria-
denia na meranie vzdialeností; zvukové signálne 
zariadenia. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov. 
42 - Počítačové programovanie (pre cudzích); tvor-
ba softvéru (ako služba pre cudzích). 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) svetlomodrá, biela 
(732) ELING, s. r. o., Trenčianska 863/66, 018 51 No-

vá Dubnica, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 211763 
(151) 10.10.2005 
(156) 25.8.2014 
(180) 25.8.2024 
(210) 2644-2004 
(220) 25.8.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 35, 36, 43 
(511) 35 - Organizovanie komerčných alebo reklam-

ných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na 
obchodné a reklamné účely, organizovanie vý-
stav na komerčné alebo reklamné účely, rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných materiálov, prenájom reklam-
ných plôch. 
36 - Prenájom kancelárskych priestorov, prenájom 
nehnuteľností. 
43 - Prevádzkovanie ubytovania (poskytovanie 
prechodného ubytovania, prevádzkovanie hote-
lového ubytovania). 

(540) 

  

(591) hnedastá 
(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 211815 
(151) 19.10.2005 
(156) 21.6.2014 
(180) 21.6.2024 
(210) 2032-2004 
(220) 21.6.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 5.1.2006 

 8 (511) 16, 28, 29, 30, 32, 41 
(511) 16 - Maľovanky, noviny, časopisy, knihy, učeb-

nice, tlačoviny, periodické a neperiodické publi-
kácie, písacie potreby, papierové vlajky, prospekty. 
28 - Hry a hračky, spoločenské hry, žartovné 
predmety ako hračky, hracie zariadenia s výnim-
kou zariadení fungujúcich po pripojení na tele- 
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vízne prijímače, hry a hracie súpravy pre deti na 
fyzikálnych princípoch, najmä mechanické, elek-
trické, audiovizuálne, elektronické hry s výnim-
kou hier využívajúcich televízne prijímače, telo-
cvične a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté 
v iných triedach. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové vý-
ťažky, konzervované, sušené a tepelne spracova-
né ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, 
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, vajcia, 
mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové 
náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, pe-
kárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, med, me-
lasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, 
horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, ko-
renie, ľad. 
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
41 - Organizovanie súťaží vedomostných alebo 
zábavných, vydávanie textov s výnimkou rekla-
mných alebo náborových, organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav, zábava, pobave-
nie, organizovanie živých vystúpení, organizova-
nie a vedenie seminárov, kongresov, poradenstvo 
v oblasti vzdelávania a voľby povolania, cirkusy, 
detské jasle a škôlky, divadelné predstavenia, 
elektronická edičná činnosť v malom - DTP služ-
by, filmová tvorba, fotografická reportáž, foto-
grafovanie, informácie o výchove a vzdelávaní, 
internátne školy, výchovno-zábavné klubové služ-
by, skúšanie, pedagogická činnosť - preskúšavanie, 
vydávanie kníh, vyučovanie, vzdelávanie, výroba 
divadelných alebo iných predstavení, výroba roz-
hlasových a televíznych programov, tvorba a vý-
roba videofilmov, zábava, pobavenie. 

(540) ADAMKO 
(732) Burdová Katarína, Dubnička 17, 957 03 Horné 

Ozorovce, SK; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 211876 
(151) 9.11.2005 
(156) 15.7.2014 
(180) 15.7.2024 
(210) 2268-2004 
(220) 15.7.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 2.2.2006 

 10 (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Ochranné prilby (športové potreby); ochranné 

masky na tvár (športové potreby); ochranné štíty 
na tvár (športové potreby). 
16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické publi-
kácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; 
noviny; časopisy; knihy; plagáty; kalendáre; fo-
tografie; reklamné tlačoviny. 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; športové ode-
vy; športová obuv. 
28 - Telocvičné a športové potreby obsiahnuté  
v tejto triede; hokejky; korčule; kolieskové kor-
čule; topánky na korčuľovanie s pripevnenými 
korčuľami; hokejové rukavice; chrániče lakťov  
 
 

(športové potreby); nákolenníky (športové potre-
by); chrániče píšťal (športové potreby); ochranné 
vypchávky (časti športových úborov); puky; špor-
tové náradie obsiahnuté v tejto triede. 
35 - Sprostredkovateľské služby v obchodnej čin-
nosti; maloobchodné služby so športovými ode-
vmi, so športovou obuvou, so športovým náradím 
a so športovými pomôckami; reklamná a propa-
gačná činnosť; organizovanie spoločenských ak-
cií a súťaží na reklamné a komerčné účely; vydá-
vanie reklamných textov. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie; televízne 
vysielanie programov; televízne vysielanie zábav-
ných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, špor-
tových, diskusných a informačných programov; 
šírenie, výmena alebo získavanie správ a infor-
mácií, šírenie elektronických časopisov, informá-
cií, elektronických periodík, kníh v elektronickej 
podobe; televízne vysielanie prostredníctvom in-
ternetu; poradenstvo v oblasti masovokomuni-
kačných prostriedkov; televízne spravodajstvo. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových progra-
mov; televízna zábava; tvorba videofilmov; zá-
bava; nahrávanie zvukových a obrazových nosi-
čov; poskytovanie informácií v oblasti športu, 
kultúry, vzdelávania a zábavy; služby v oblasti 
vzdelávania, zábavy, športu a kultúry; prevádz-
kovanie športových zariadení, prevádzkovanie 
zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; 
organizovanie športových, kultúrnych a spolo-
čenských podujatí; organizovanie športových sú-
ťaží; organizovanie vedomostných súťaží; pre-
vádzkovanie vzdelávacích zariadení; organizo-
vanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhod-
cov; vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných textov; prenájom športového ná-
radia a športového výstroja; prenájom športových 
zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu  
a rekondíciu; poradenská činnosť v oblasti športu. 

(540) HC SLOVAN 
(732) SLOVAN MARKETING, s. r. o., Odbojárov 9, 

831 04 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 211908 
(151) 9.11.2005 
(156) 30.8.2014 
(180) 30.8.2024 
(210) 2717-2004 
(220) 30.8.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 2.2.2006 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Analgetické a protizápalové farmaceutické prí-

pravky. 

(540) ACTIVON 
(732) MEDA Manufacturing GmbH, Neurather Ring 1, 

D-51063 Köln, DE; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 211919 
(151) 9.11.2005 
(156) 2.9.2014 
(180) 2.9.2024 
(210) 2740-2004 
(220) 2.9.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 2.2.2006 

 8 (511) 33 
(511) 33 - Destilované nápoje. 
(540) 

  
 

(591) zelená, čierna, červená, zlatá, žltá 
(732) GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará 

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

 
 

(111) 211984 
(151) 9.11.2005 
(156) 8.11.2014 
(180) 8.11.2024 
(210) 3191-2004 
(220) 8.11.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 2.2.2006 

 8 (511) 9, 37, 41 
(511) 9 - Výherné hracie prístroje, hracie a hudobné 

automaty, elektronické hracie a tipovacie zaria-
denia, počítače a elektronické terminály patriace 
do tejto triedy. 
37 - Inštalačné, opravárenské a servisné služby 
pre poplašné systémy a alarmy proti vlámaniu, 
výherných hracích prístrojov, elektrických stro-
jov a zariadení, telekomunikačných zariadení. 
41 - Prevádzkovanie lotérií, stávkových hier, tipo-
vacích súťaží a hier, prevádzkovanie herní a ka-
sín. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, modrá, červená, žltá, oranžová 
(732) Synot W, a. s., Vinohradská 907, 686 05 Uherské 

Hradiště - Mařatice, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 211985 
(151) 9.11.2005 
(156) 8.11.2014 
(180) 8.11.2024 
(210) 3192-2004 
(220) 8.11.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 2.2.2006 
 
 

 8 (511) 9, 37, 41 
(511) 9 - Výherné hracie prístroje, hracie a hudobné 

automaty, elektronické hracie a tipovacie zaria-
denia, počítače a elektronické terminály patriace 
do tejto triedy. 
37 - Inštalačné, opravárenské a servisné služby 
pre poplašné systémy a alarmy proti vlámaniu, 
výherných hracích prístrojov, elektrických stro-
jov a zariadení, telekomunikačných zariadení. 
41 - Prevádzkovanie lotérií, stávkových hier, ti-
povacích súťaží a hier, prevádzkovanie herní  
a kasín. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, modrá, fialová, žltá, oranžová, hne-
dá, ružová, zelená 

(732) Synot W, a. s., Vinohradská 907, 686 05 Uherské 
Hradiště - Mařatice, CZ; 

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

 
 

(111) 211986 
(151) 9.11.2005 
(156) 8.11.2014 
(180) 8.11.2024 
(210) 3193-2004 
(220) 8.11.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 2.2.2006 

 8 (511) 9, 37, 41 
(511) 9 - Výherné hracie prístroje, hracie a hudobné 

automaty, elektronické hracie a tipovacie zaria-
denia, počítače a elektronické terminály patriace 
do tejto triedy. 
37 - Inštalačné, opravárenské a servisné služby 
pre poplašné systémy a alarmy proti vlámaniu, 
výherných hracích prístrojov, elektrických stro-
jov a zariadení, telekomunikačných zariadení. 
41 - Prevádzkovanie lotérií, stávkových hier, ti-
povacích súťaží a hier, prevádzkovanie herní  
a kasín. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, modrá, červená, žltá, oranžová 
(732) Synot W, a. s., Vinohradská 907, 686 05 Uherské 

Hradiště - Mařatice, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 212037 
(151) 10.11.2005 
(156) 21.7.2014 
(180) 21.7.2024 
(210) 2317-2004 
(220) 21.7.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 2.2.2006 
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 8 (511) 9, 16, 36, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie, sig-

nálne, kontrolné a učebné prístroje a nástroje; prí-
stroje na záznam, prenos, spracovanie a repro-
dukciu zvuku, obrazu alebo dát; magnetické ale-
bo optické nosiče dát; predajné automaty, mecha-
nizmy a prístroje ovládané mincou alebo znám-
kou; vybavenie na spracovanie dát a počítače. 
16 - Tlačoviny; učebné a výučbové materiály  
(s výnimkou prístrojov); kancelárske potreby (s vý-
nimkou nábytku). 
36 - Finančné služby; služby v oblasti nehnuteľ-
ností. 
37 - Montážne služby; inštalácia, údržba a oprava 
zariadení na telekomunikácie. 
38 - Telekomunikačné služby; prenájom zariade-
ní v oblasti telekomunikácií. 
41 - Výučbové a zábavné služby; organizácia špor-
tových a kultúrnych akcií; vydávanie tlačovín  
s výnimkou reklamných a publikačná činnosť. 
42 - Obnovovanie a aktualizovanie počítačových 
databáz, prenájom času na prístup do počítačo-
vých databáz; prenájom zariadení na spracovanie 
dát a prenájom počítačov; projektovanie a pláno-
vanie telekomunikačných zariadení. 

(540) Deutsche Telekom 
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 

53113 Bonn, DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 212104 
(151) 10.11.2005 
(156) 8.11.2014 
(180) 8.11.2024 
(210) 3195-2004 
(220) 8.11.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 2.2.2006 

 8 (511) 9, 37, 41 
(511) 9 - Výherné hracie prístroje, hracie a hudobné 

automaty, elektronické hracie a tipovacie zaria-
denia, počítače a elektronické terminály patriace 
do tejto triedy. 
37 - Inštalačné, opravárenské a servisné služby 
pre poplašné systémy a alarmy proti vlámaniu, 
výherných hracích prístrojov, elektrických stro-
jov a zariadení, telekomunikačných zariadení. 
41 - Prevádzkovanie lotérií, stávkových hier, ti-
povacích súťaží a hier, prevádzkovanie herní  
a kasín. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, modrá, červená, žltá, oranžová 
(732) Synot W, a. s., Vinohradská 907, 686 05 Uherské 

Hradiště - Mařatice, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 
 
 
 

(111) 212130 
(151) 10.11.2005 
(156) 30.11.2014 
(180) 30.11.2024 
(210) 3418-2004 
(220) 30.11.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 2.2.2006 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Pufovaná (expandovaná) ryža (neochutená, 

ochutená, aromatizovaná, prifarbená); fortifiko-
vaná expandovaná ryža; pufované obilie. 

(540) ARIZONKY 
(732) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská ces- 

ta 807/10, 926 00 Sereď, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 212131 
(151) 10.11.2005 
(156) 30.11.2014 
(180) 30.11.2024 
(210) 3419-2004 
(220) 30.11.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 2.2.2006 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Náhradky kávy; kávové a kávovinové zmesi; 

zmesi kávovinových náhradiek, ochutené aj neo-
chutené vrátane instantných. 

(540) KAVYT 
(732) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská ces- 

ta 807/10, 926 00 Sereď, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 212156 
(151) 10.11.2005 
(156) 20.10.2014 
(180) 20.10.2024 
(210) 5162-2004 
(220) 20.10.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 2.2.2006 

 8 (511) 29 
(511) 29 - Syry. 
(540) 

  

(732) BRYNDZIAREŇ A SYRÁREŇ, s. r. o., SNP 5, 
962 01 Zvolenská Slatina, SK; 

(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 212251 
(151) 13.12.2005 
(156) 24.3.2014 
(180) 24.3.2024 
(210) 943-2004 
(220) 24.3.2004 
(442) 8.9.2005 
(450) 2.3.2006 
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 8 (511) 41, 43 
(511) 41 - Organizovanie kultúrnych podujatí, organi-

zovanie hudobných festivalov, koncertov, disko-
ték, organizovanie pivných festivalov, organizo-
vanie športových súťaží, organizovanie futbalo-
vých turnajov, adrenalínových atrakcií a ďalších 
športových súťaží rôznych druhov, organizovanie 
zábavných súťaží, miss mokré tričko, maľovanie 
na telo, súťaže o najdivokejší účes a ďalšie zá-
bavné súťaže rôznych druhov, pivné súťaže, zá-
bava. 
43 - Služby zabezpečujúce stravovanie a nápoje, 
najmä bary (služby), bufety (rýchle občerstvenie), 
kaviarne, reštaurácie (jedálne), samoobslužné reš-
taurácie. 

(540) Bažant na Mlynoch 
(732) Heineken Slovensko, a. s., Novozámocká 2, 947 12 

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

 
 

(111) 212267 
(151) 13.12.2005 
(156) 21.7.2014 
(180) 21.7.2024 
(210) 2328-2004 
(220) 21.7.2004 
(442) 8.9.2005 
(450) 2.3.2006 

 8 (511) 2, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 40, 41 
(511) 2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky 

proti hrdzi a poškodeniu dreva, farbivá, moridlá, 
prírodné živice v surovom stave, kovy vo forme 
fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačia-
rov a umelcov. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z dra-
hých kovov alebo výrobky pokovované drahými 
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, 
šperky, bižutéria, drahokamy, hodinárske výrob-
ky a iné chronometre. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach, tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie, 
papiernický tovar, lepidlá na papier a na použitie 
v domácnosti, potreby pre umelcov, maliarske 
štetce, písacie stroje a kancelárske potreby, ok-
rem nábytku, vzdelávacie a učebné potreby, ok-
rem prístrojov, obalové materiály z plastických 
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, výrobky 
nezaradené do inej triedy z dreva, korku, trstiny, 
prútia, rohoviny, kosti, slonovinovej kosti, veľ-
rybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perle-
te, sepiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo 
náhradiek z plastov. 
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú za-
hrnuté v iných triedach. 
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúry, gombíky, 
háčiky, očká, špendlíky a ihly, umelé kvety. 
28 - Hry a hračky, telocvičné a športové potreby, 
ktoré potreby nie sú zahrnuté v iných triedach, 
ozdoby na vianočný stromček s výnimkou osvet-
ľovacích telies a cukroviniek. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, med, 
melasový sirup, soľ, horčica, 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. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment/-
riadenie, obchodná správa, administratívne práce. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcviku kurzov 
a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť. 

(540) 

  

(591) modrá, čiernobiela 
(732) Bödök Ladislav, M. Corvina 1581/1, 932 01 Veľ-

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

 
 

(111) 212306 
(151) 13.12.2005 
(156) 21.10.2014 
(180) 21.10.2024 
(210) 3062-2004 
(220) 21.10.2004 
(442) 8.9.2005 
(450) 2.3.2006 

 8 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 

záznamov, nosiče zvukovo-obrazových zázna-
mov, audiovizuálne záznamové disky; kalkulač-
ky, notebooky, počítače, periférne zariadenia po-
čítačov, kopírovacie zariadenia, počítačové tla-
čiarne, počítače na prenos dát, nahrané počítačo-
vé programy, počítačový softvér a hardvér, za-
riadenia na čítanie a záznam dát, telekomunikač-
né zariadenia na prenos dát, karty pamäťové  
a mikroprocesorové pre počítače, magnetické 
páskové jednotky pre počítače, optické disky; 
elektronické infoportály, elektronické zoznamy  
a adresáre, nahraté CD nosiče a DVD nosiče, 
programové vybavenie pre počítače, softvér, na 
počítačové hry, nahrané operačné programy; 
elektronické publikácie, najmä s obsahom repor-
táží, správ a informácií; elektronicky šírené in-
formačné materiály, časopisy, noviny, obchodné 
a odborné publikácie; prístroje a nástroje vedec-
ké, elektrické, fotografické, optické, signalizačné 
kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; 
poplašné zariadenia; elektrické a elektronické za-
riadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických 
údajov a informácií; elektrické zariadenia na diaľ-
kové ovládanie priemyselných operácií a proce-
sov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové 
riadenie signalizácie; elektrické vedenia, elektric-
ké akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, 
elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlá-
siče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, 
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrin-
ky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňo-
vače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spí-
nacie skrine, svetelné alebo mechanické signali-
začné panely, skriňové rozvádzače, transformáto-
ry a trafostanice; rozvody verejného osvetlenia; 
meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia, 
elektrické monitorovacie prístroje. 
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16 - Firemné listiny, papiernický tovar, tlačoviny 
a polygrafické výrobky, knihárske výrobky, pe-
riodická a neperiodická tlač, papierové propa-
gačné materiály, letáky, prospekty, tlačoviny, in-
formačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendá-
re, mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá a kan-
celárske potreby uvedené v triede 16, kancelár-
ska technika uvedená v triede 16, náhradné diely 
a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené  
v triede 16. 
35 - Reklama, činnosti reklamnej agentúry, rozši-
rovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov, prenájom reklamných materiálov, 
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklam-
né služby, uverejňovanie reklamných textov, 
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aran-
žovanie výkladov, inzertné činnosti, sekretárske 
služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, 
marketingové štúdie; on-line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav 
na obchodné a reklamné účely, odborné obchod-
né poradenstvo, poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií, komerčné infor-
mačné kancelárie, prieskum trhu, prieskum verej-
nej mienky, obchodné prieskumy, analýzy nákla-
dov, revízie účtov, vedenie účtovných kníh, zbie-
ranie údajov do počítačových databáz, zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; malo-
obchodná činnosť v strojárskej oblasti, hutníckej 
oblasti, potravinárskej oblasti, textilnej oblasti, 
obuvníckej oblasti, automobilovej oblasti, sta-
vebnej oblasti, drevárskej oblasti, s tlakovými za-
riadeniami, parnými a horúcovodnými potrubia-
mi, kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými 
strojmi, motorovými vozidlami, s elektrickými  
a elektronickými strojmi, prístrojmi a zariade-
niami, s elektrickými materiálmi, ako sú elektric-
ké vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, 
elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svor-
ky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, 
elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotech-
nické odbočné skrinky, elektrotechnické prípoj-
ky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, 
rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo 
mechanické signalizačné panely, skriňové rozvá-
dzače, transformátory, trafostanice, vzduchotech-
nické zariadenia, transportné zariadenia, náhrad-
né diely prívesov, paliet, kontajnerov, vodné tur-
bíny, príslušenstvo k vodným elektrárňam, s ko-
vovým nábytkom, so strojmi a zariadeniami na 
spracovanie nerastných hmôt. 
36 - Finančné analýzy, burzové maklérstvo, klí-
ring, daňové odhady, dôchodkové fondy, finanč-
né informácie, finančné odhady a oceňovanie, fi-
nančné poradenstvo, informácie o poistení, fi-
nančné riadenie, garancie, záruky, kaucie, kapitá-
lové investície, finančné konzultačné služby, fi-
nančný lízing, lízing hnuteľného majetku, úscho-
va cenností, prevádzkovanie záložní, záručné pô-
žičky, financovanie pôžičiek, prenájom bytov, 
prenájom kancelárskych priestorov, prenájom fa-
riem, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie 
nehnuteľností, správa nehnuteľností, inkasovanie 
nájomného, financovanie pôžičiek, realitné kan-
celárie. 
38 - Informačné kancelárie, tlačové kancelárie, 
telekomunikačné informácie, prenos správ a ob- 
 
 

razových informácií pomocou počítača, počíta- 
čová komunikácia prostredníctvom svetovej in-
formačnej telekomunikačnej siete (internet), ko-
munikácia a prenos pomocou počítačových ter-
minálov, prenájom zariadení na prenos informá-
cií, prenájom infoportálov, elektronická pošta, 
elektronické zobrazovanie, komunikácia a posie-
lanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu, 
spravodajské služby, elektronická edičná činnosť 
(DTP služby). 
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, au-
tomobilová doprava, nákladná doprava, kamió-
nová doprava, autobusová doprava, osobná do-
prava, sprostredkovanie prepravy, kuriérske služ-
by, prepravné služby, preprava cenností, doprava 
pancierovými vozidlami, prenájom automobilov, 
prenájom vozidiel, prenájom chladiacich boxov  
a zariadení, doručovanie tovaru, nakladanie, vy-
kladanie a prekladanie tovarov. 
40 - Tlač, tlačenie, tlačenie vzorov, ofsetová tlač, 
fototlač, kreslenie, laminovanie, sieťotlač, seri-
grafia. 
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongre-
sov, seminárov, konferencií a sympózií; vydáva-
nie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov 
v elektronickej forme; vydavateľská a naklada-
teľská činnosť s výnimkou vydávania reklam-
ných a náborových textov; vzdelávanie, zábava, 
zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, 
služby športovísk, prevádzkovanie športových 
zariadení, výroba audiovizuálnych programov, 
organizovanie kultúrnych, športových, vzdeláva-
cích a zábavných podujatí; prenájom a požičiava-
nie nahrávacích a premietacích zariadení, osvet-
ľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopá-
sok; zhromažďovanie a poskytovanie informácií 
v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, 
poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábav-
ných), organizovanie a vedenie koncertov, ple-
sov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomost-
ných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelá-
vacie a kultúrne účely, konferencií, školení, ži-
vých vystúpení, večierkov; fotografovanie, foto-
grafické reportáže. 
42 - Obnovovanie počítačových databáz, počíta-
čové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zho-
tovovanie kópií počítačových programov; návrh 
počítačových systémov, poradenské služby v ob-
lasti počítačového hardvéru; prenájom počítačo-
vého softvéru; grafika, grafický dizajn, umelecký 
dizajn, poradenstvo v oblasti autorských práv; 
projektová a inžinierska činnosť v investičnej vý-
stavbe, projektovanie strojárenských výrobkov  
a vzduchotechnických zariadení, projektovanie 
elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní, 
priemyselných a slaboprúdových elektroinštalá-
cií, inžinierska činnosť distribučného systému 
vysokonapäťovej siete, dozor a technická inšpek-
cia, odborné a technické konzultácie, elektro-
technická posudková činnosť; grafický dizajn, 
priemyselný dizajn, kontrola kvality. 

(540) VSE IT služby 
(732) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s., 

Mlynská 31, 040 01 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
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(111) 212307 
(151) 13.12.2005 
(156) 21.10.2014 
(180) 21.10.2024 
(210) 3063-2004 
(220) 21.10.2004 
(442) 8.9.2005 
(450) 2.3.2006 

 8 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 

záznamov, nosiče zvukovo-obrazových zázna-
mov, audiovizuálne záznamové disky; kalkulač-
ky, notebooky, počítače, periférne zariadenia po-
čítačov, kopírovacie zariadenia, počítačové tla-
čiarne, počítače na prenos dát, nahrané počítačo-
vé programy, počítačový softvér a hardvér, za-
riadenia na čítanie a záznam dát, telekomunikač-
né zariadenia na prenos dát, karty pamäťové  
a mikroprocesorové pre počítače, magnetické 
páskové jednotky pre počítače, optické disky; 
elektronické infoportály, elektronické zoznamy  
a adresáre, nahraté CD nosiče a DVD nosiče, pro-
gramové vybavenie pre počítače, softvér, na po-
čítačové hry, nahrané operačné programy; elek-
tronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, 
správ a informácií; elektronicky šírené informač-
né materiály, časopisy, noviny, obchodné a od-
borné publikácie; prístroje a nástroje vedecké, 
elektrické, fotografické, optické, signalizačné kon-
trolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; pop-
lašné zariadenia; elektrické a elektronické zaria-
denia na výpočet a odovzdávanie štatistických 
údajov a informácií; elektrické zariadenia na 
diaľkové ovládanie priemyselných operácií a pro-
cesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové 
riadenie signalizácie; elektrické vedenia, elektric-
ké akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, 
elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlá-
siče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, 
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrin-
ky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňo-
vače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spí-
nacie skrine, svetelné alebo mechanické signali-
začné panely, skriňové rozvádzače, transformáto-
ry a trafostanice; rozvody verejného osvetlenia; 
meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia, 
elektrické monitorovacie prístroje. 
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, tlačoviny 
a polygrafické výrobky, knihárske výrobky, pe-
riodická a neperiodická tlač, papierové propa-
gačné materiály, letáky, prospekty, tlačoviny, in-
formačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendá-
re, mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá a kan-
celárske potreby uvedené v triede 16, kancelár-
ska technika uvedená v triede 16, náhradné diely 
a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené  
v triede 16. 
35 - Reklama, činnosti reklamnej agentúry, rozši-
rovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov, prenájom reklamných materiálov, 
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklam-
né služby, uverejňovanie reklamných textov, pre-
nájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžo-
vanie výkladov, inzertné činnosti, sekretárske služ-
by, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, marke-
tingové štúdie; on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; organizovanie výstav na ob-
chodné a reklamné účely, odborné obchodné po- 
 

radenstvo, poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií, komerčné informačné 
kancelárie, prieskum trhu, prieskum verejnej mien-
ky, obchodné prieskumy, analýzy nákladov, reví-
zie účtov, vedenie účtovných kníh, zbieranie úda-
jov do počítačových databáz, zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; maloobchodná 
činnosť v strojárskej oblasti, hutníckej oblasti, 
potravinárskej oblasti, textilnej oblasti, obuvníc-
kej oblasti, automobilovej oblasti, stavebnej ob-
lasti, drevárskej oblasti, s tlakovými zariadenia-
mi, parnými a horúcovodnými potrubiami, kot-
lami, hydraulickými strojmi, motorovými stroj-
mi, motorovými vozidlami, s elektrickými a elek-
tronickými strojmi, prístrojmi a zariadeniami,  
s elektrickými materiálmi, ako sú elektrické ve-
denia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elek-
trické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, 
elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elek-
trické meniče, elektrické objímky, elektrotechnic-
ké odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, 
prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, roz-
vodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo me-
chanické signalizačné panely, skriňové rozvádza-
če, transformátory, trafostanice, vzduchotechnic-
ké zariadenia, transportné zariadenia, náhradné 
diely prívesov, paliet, kontajnerov, vodné turbí-
ny, príslušenstvo k vodným elektrárňam, s kovo-
vým nábytkom, so strojmi a zariadeniami na spra-
covanie nerastných hmôt. 
36 - Finančné analýzy, burzové maklérstvo, klí-
ring, daňové odhady, dôchodkové fondy, finanč-
né informácie, finančné odhady a oceňovanie, fi-
nančné poradenstvo, informácie o poistení, fi-
nančné riadenie, garancie, záruky, kaucie, kapitá-
lové investície, finančné konzultačné služby, fi-
nančný lízing, lízing hnuteľného majetku, úscho-
va cenností, prevádzkovanie záložní, záručné pô-
žičky, financovanie pôžičiek, prenájom bytov, pre-
nájom kancelárskych priestorov, prenájom fariem, 
prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nehnu-
teľností, správa nehnuteľností, inkasovanie nájom-
ného, financovanie pôžičiek, realitné kancelárie. 
38 - Informačné kancelárie, tlačové kancelárie, 
telekomunikačné informácie, prenos správ a ob-
razových informácií pomocou počítača, počíta-
čová komunikácia prostredníctvom svetovej in-
formačnej telekomunikačnej siete (internet), ko-
munikácia a prenos pomocou počítačových ter-
minálov, prenájom zariadení na prenos informá-
cií, prenájom infoportálov, elektronická pošta, 
elektronické zobrazovanie, komunikácia a posie-
lanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu, 
spravodajské služby, elektronická edičná činnosť 
(DTP služby). 
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, au-
tomobilová doprava, nákladná doprava, kamió-
nová doprava, autobusová doprava, osobná do-
prava, sprostredkovanie prepravy, kuriérske služ-
by, prepravné služby, preprava cenností, doprava 
pancierovými vozidlami, prenájom automobilov, 
prenájom vozidiel, prenájom chladiacich boxov  
a zariadení, doručovanie tovaru, nakladanie, vy-
kladanie a prekladanie tovarov. 
40 - Tlač, tlačenie, tlačenie vzorov, ofsetová tlač, 
fototlač, kreslenie, laminovanie, sieťotlač, seri-
grafia. 
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41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongre-
sov, seminárov, konferencií a sympózií; vydáva-
nie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov 
v elektronickej forme; vydavateľská a naklada-
teľská činnosť s výnimkou vydávania reklam-
ných a náborových textov; vzdelávanie, zábava, 
zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, 
služby športovísk, prevádzkovanie športových 
zariadení, výroba audiovizuálnych programov, 
organizovanie kultúrnych, športových, vzdeláva-
cích a zábavných podujatí; prenájom a požičia-
vanie nahrávacích a premietacích zariadení, os-
vetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, video-
pások; zhromažďovanie a poskytovanie informá-
cií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdeláva-
nia, poskytovanie klubových služieb (výchovno-
zábavných), organizovanie a vedenie koncertov, 
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedo-
mostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na 
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, škole-
ní, živých vystúpení, večierkov; fotografovanie, 
fotografické reportáže. 
42 - Obnovovanie počítačových databáz, počíta-
čové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zho-
tovovanie kópií počítačových programov; návrh 
počítačových systémov, poradenské služby v ob-
lasti počítačového hardvéru; prenájom počítačo-
vého softvéru; grafika, grafický dizajn, umelecký 
dizajn, poradenstvo v oblasti autorských práv; 
projektová a inžinierska činnosť v investičnej vý-
stavbe, projektovanie strojárenských výrobkov  
a vzduchotechnických zariadení, projektovanie 
elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní, 
priemyselných a slaboprúdových elektroinštalá-
cií, inžinierska činnosť distribučného systému 
vysokonapäťovej siete, dozor a technická inšpek-
cia, odborné a technické konzultácie, elektro-
technická posudková činnosť; grafický dizajn, 
priemyselný dizajn, kontrola kvality. 

(540) 

  
 

(732) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s., 
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK; 

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

(111) 212374 
(151) 13.12.2005 
(156) 28.10.2014 
(180) 28.10.2024 
(210) 3125-2004 
(220) 28.10.2004 
(442) 8.9.2005 
(450) 2.3.2006 

 8 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 

záznamov, nosiče zvukovo-obrazových zázna-
mov, audiovizuálne záznamové disky; kalkulač-
ky, notebooky, počítače, periférne zariadenia po-
čítačov, kopírovacie zariadenia, počítačové tla-
čiarne, počítače na prenos dát, nahrané počítačo-
vé programy, počítačový softvér a hardvér, za-
riadenia pre čítanie a záznam dát, telekomuni- 
 

 kačné zariadenia na prenos dát, karty pamäťové  
a mikroprocesorové pre počítače, magnetické 
páskové jednotky pre počítače, optické disky; 
elektronické infoportály, elektronické zoznamy  
a adresáre, nahraté CD nosiče a DVD nosiče, 
programové vybavenie pre počítače, softvér, na 
počítačové hry, nahrané operačné programy; 
elektronické publikácie, najmä s obsahom repor-
táží, správ a informácií; elektronicky šírené in-
formačné materiály, časopisy, noviny, obchodné 
a odborné publikácie; prístroje a nástroje vedec-
ké, elektrické, fotografické, optické, signalizač-
né, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; 
poplašné zariadenia; elektrické a elektronické za-
riadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických 
údajov a informácií; elektrické zariadenia na 
diaľkové ovládanie priemyselných operácií a pro-
cesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové 
riadenie signalizácie; elektrické vedenia, elektric-
ké akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, 
elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické 
hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické me-
niče, elektrické objímky, elektrotechnické od-
bočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdo-
vé usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné 
skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanic-
ké signalizačné panely, skriňové rozvádzače, trans-
formátory a trafostanice; rozvody verejného os-
vetlenia; meracie prístroje, elektrické meracie za-
riadenia, elektrické monitorovacie prístroje. 
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, tlačoviny 
a polygrafické výrobky, knihárske výrobky, pe-
riodická a neperiodická tlač, papierové propa-
gačné materiály, letáky, prospekty, tlačoviny, in-
formačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendá-
re, mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá a kan-
celárske potreby uvedené v triede 16, kancelár-
ska technika uvedená v triede 16, náhradné diely 
a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené  
v triede 16. 
35 - Reklama, činnosti reklamnej agentúry, rozši-
rovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov, prenájom reklamných materiálov, pre-
nájom reklamných plôch, zásielkové reklamné 
služby, uverejňovanie reklamných textov, prená-
jom kancelárskych strojov a zariadení, aranžova-
nie výkladov, inzertné činnosti, sekretárske služ-
by, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, marke-
tingové štúdie; on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; organizovanie výstav na ob-
chodné a reklamné účely, odborné obchodné po-
radenstvo, poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií, komerčné informačné 
kancelárie, prieskum trhu, prieskum verejnej 
mienky, obchodné prieskumy, analýzy nákladov, 
revízie účtov, vedenie účtovných kníh, zbieranie 
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; maloobchod-
ná činnosť v strojárskej oblasti, hutníckej oblasti, 
potravinárskej oblasti, textilnej oblasti, obuvníc-
kej oblasti, automobilovej oblasti, stavebnej ob-
lasti, drevárskej oblasti, s tlakovými zariadenia-
mi, parnými a horúcovodnými potrubiami, kot-
lami, hydraulickými strojmi, motorovými vozid-
lami, s elektrickými a elektronickými strojmi, prí-
strojmi a zariadeniami, s elektrickými materiál-
mi, ako sú elektrické vedenie, elektrické akumu-
látory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické  
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spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elek-
trické kondenzátory, elektrické meniče, elektric-
ké objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, 
elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, 
elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie 
skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné 
panely, skriňové rozvádzače, transformátory, tra-
fostanice, vzduchotechnické zariadenia, trans-
portné zariadenia, náhradné diely prívesov, pa-
liet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo  
k vodným elektrárňam, s kovovým nábytkom, so 
stroje a zariadenia na spracovanie nerastných 
hmôt. 
36 - Finančné analýzy, burzové maklérstvo, klí-
ring, daňové odhady, dôchodkové fondy, finanč-
né informácie, finančné odhady a oceňovanie, fi-
nančné poradenstvo, informácie o poistení, fi-
nančné riadenie, garancie, záruky, kaucie, kapitá-
lové investície, finančné konzultačné služby, fi-
nančný lízing, lízing hnuteľného majetku, úscho-
va cenností, prevádzkovanie záložní, záručné pô-
žičky, financovanie pôžičiek; prenájom bytov, 
prenájom kancelárskych priestorov, prenájom fa-
riem, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie 
nehnuteľností, správa nehnuteľností, inkasovanie 
nájomného, financovanie pôžičiek, realitné kan-
celárie. 
38 - Informačné kancelárie, tlačové kancelárie, 
telekomunikačné informácie, prenos správ a ob-
razových informácií pomocou počítača, počíta-
čová komunikácia prostredníctvom svetovej in-
formačnej telekomunikačnej siete (internet), ko-
munikácia a prenos pomocou počítačových ter-
minálov, prenájom zariadení na prenos informá-
cií, prenájom infoportálov, elektronická pošta, 
elektronické zobrazovanie, komunikácia a posie-
lanie správ prostredníctvom telefónu a e-mailu, 
spravodajské služby, elektronická edičná činnosť 
(DTP služby). 
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, au-
tomobilová doprava, nákladná doprava, kamió-
nová doprava, autobusová doprava, osobná do-
prava, sprostredkovanie prepravy, kuriérske služ-
by, prepravné služby, preprava cenností, doprava 
pancierovými vozidlami, prenájom automobilov, 
prenájom vozidiel, prenájom chladiacich boxov  
a zariadení, doručovanie tovaru; nakladanie, vy-
kladanie a prekladanie tovarov. 
40 - Tlač, tlačenie, tlačenie vzorov, ofsetová tlač, 
fototlače, kreslenie, laminovanie, sieťotlač, seri-
grafia. 
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongre-
sov, seminárov, konferencií a sympózií; vydáva-
nie kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov 
v elektronickej forme; vydavateľská a naklada-
teľská činnosť s výnimkou vydávania rekla-
mných a náborových textov; vzdelávanie, zábava, 
zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, 
služby športovísk, prevádzkovanie športových 
zariadení, výroba audiovizuálnych programov, 
organizovanie kultúrnych, športových, vzdeláva-
cích a zábavných podujatí; prenájom a požičia-
vanie nahrávacích a premietacích zariadení, os-
vetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, video-
pások; zhromažďovanie a poskytovanie informá-
cií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdeláva-
nia, poskytovanie klubových služieb (výchovno-
zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,  
 

plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomos-
tných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzde-
lávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, ži-
vých vystúpení, večierkov, fotografovanie, foto-
grafické reportáže. 
42 - Obnovovanie počítačových databáz, počíta-
čové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zho-
tovovanie kópií počítačových programov; návrh 
počítačových systémov, poradenské služby v ob-
lasti počítačového hardvéru; prenájom počítačo-
vého softvéru; grafika, grafický dizajn, umelecký 
dizajn, poradenstvo v oblasti autorských práv; 
projektová a inžinierska činnosť v investičnej vý-
stavbe, projektovanie strojárenských výrobkov  
a vzduchotechnických zariadení, projektovanie 
elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní, 
priemyselných a slaboprúdových elektroinštalá-
cií, inžinierska činnosť distribučného systému 
vysokonapäťovej siete, dozor a technická inšpek-
cia; odborné a technické konzultácie, elektro-
technická posudková činnosť; grafický dizajn, 
priemyselný dizajn, kontrola kvality. 

(540) 

  
 

(732) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, SK; 

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

(111) 212453 
(151) 13.12.2005 
(156) 2.12.2014 
(180) 2.12.2024 
(210) 5296-2004 
(220) 2.12.2004 
(310) 358417 
(320) 12.8.2004 
(330) CZ 
(442) 8.9.2005 
(450) 2.3.2006 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Korenie a koreniace prípravky. 

(540) EMARKO 
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 212455 
(151) 13.12.2005 
(156) 2.12.2014 
(180) 2.12.2024 
(210) 5300-2004 
(220) 2.12.2004 
(310) 358458 
(320) 13.8.2004 
(330) CZ 
(442) 8.9.2005 
(450) 2.3.2006 
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 8 (511) 30 
(511) 30 - Korenie a koreniace prípravky. 
(540) 

  
 

(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 212511 
(151) 13.1.2006 
(156) 8.4.2014 
(180) 8.4.2024 
(210) 1174-2004 
(220) 8.4.2004 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42 

(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, pre použitie v poľ-
nohospodárstve, záhradníctve a lesnom hospodá-
rení, pôdne hnojivá prírodné a umelé, surová 
syntetická živica a plastické hmoty - disperzie, 
plastické hmoty ako suroviny, protipožiarne prí-
pravky, chemické látky na konzerváciu potravín, 
priemyselné lepidlá, antibakteriálne prípravky 
s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekár-
ske účely, stabilizátory pre polyméry, pôda a sub-
stráty pre kultiváciu rastlín, hnojaca rašelina, 
tmel na štepenie a zarezávanie stromov, tmel na 
vyplňovanie dutín stromov a tmel na opravu roz-
bitých predmetov. 
2 - Náterové hmoty všetkých druhov pre priemy-
selné a umelecké použitie, farby, laky, bakteri-
cídne farby a nátery, konzervačné prípravky na 
drevo, moridlá, farbivá na potraviny a nápoje, far-
bivá na farbenie odevov, latexové emulzné náte-
rové hmoty, disperzné farbivá, náterové tmely, che-
mické prípravky pre povrchovú úpravu, farby 
práškové, nástrekové hmoty s obsahom farbív, 
antikorózne prípravky, tmel sklenársky, ochranné 
prostriedky proti poškodeniu dreva. 
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na 
pranie, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťo-
vanie a brúsenie, brúsny a leštiaci papier, sklený 
papier a plátno, pasty, vosk na leštenie, napr. na 
drevené podlahy, na kožu, na obuv a pod., politú-
ry, kozmetické výrobky všetkého druhu, mydlá, 
šampóny a iné prípravky na ošetrenie vlasov, 
zubné pasty a iné prípravky na ošetrenie zubov  
a dutiny ústnej, výrobky s antibakteriálnym účin-
kom patriace do tejto triedy, kozmetické farby, 
kozmetické prípravky pre zvieratá, šampóny pre 
domáce zvieratá. 
4 - Palivá, grilové uhlie, palivové drevo, drevené 
a rašelinové brikety, drevené uhlie, prostriedky 
na svietenie, vosk na svietenie, sviečky, sviece, 
osvetľovacie látky, mazadlá, mazacie oleje a tu-
ky, olej na ochranu a konzerváciu patriaci do tej-
to triedy. 
5 - Antibakteriálne prípravky na lekárske a zve-
rolekárske účely, dezinfekčné prípravky pre 
chemické WC, dezinfekčné prípravky na hygie-
nické účely, mucholapky a lepiace prípravky pre  
 

ne, prípravky na hubenie myší, prípravky na čis-
tenie a osvieženie vzduchu, protiplesňové prí-
pravky, ochranné prípravky proti plesniam. 
6 - Kovy a ich zliatiny a výrobky z nich, kovové 
stavebné materiály, prepraviteľné kovové mate-
riály, kovové debny na náradie, kovová dlažba  
a dlaždice, kovová strešná krytina, neelektrické 
káble a drôty, zámky všetkého druhu a ostatné 
zámočnícke výrobky, železiarske výrobky, klin-
ce, skrutky a iné kovové výrobky a drobné kovo-
vé výrobky, číslice a písmená z obyčajných ko-
vov, zvony, zvončeky a domové zvončeky s vý-
nimkou elektrických, kovové dopravné značky, 
kovové dverné a okenné rámy a kovanie, drôtené 
pletivo, reťaze a retiazky, kovové chrániče pre 
stromy, mriežky pre popínavé rastliny, mreže, 
kovové držiaky na hadice, kovové rúry, nedobyt-
né pokladnice a bezpečnostné schránky, kovové 
telefónne búdky, kovové nádrže, bazény kovové 
a ich súčasti, prefabrikované parenisko a sklení-
ky s kovovou kostrou, kovové konštrukcie voliér, 
parkovacie konštrukcie pre bicykle, rôzne kovo-
vé výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných trie-
dach, výrobky protislnečnej ochrany z kovu, 
najmä žalúzie vonkajšie, vnútorné, zvislé, vodo-
rovné, otáčavé, sklopné, zvinovacie a termoizo-
lačné, kovové vonkajšie lamelové rolety, kovové 
navíjacie zvinovacie systémy pre žalúzie, bez-
pečnostné mreže, hliníkové fólie - alobal, baliace 
kovové fólie. 
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom, nože, 
vidličky, lyžice, nástroje na rezanie, brúsenie  
a strihanie, záhradnícke nožnice, sečné zbrane, 
britvy, ostatné nožiarske výrobky, upínacie dos-
ky a upínacie prístroje, ručné česáky na ovocie, 
plecie motyčky, hrable všetkého druhu, rýle, lo-
paty, sekery, sekáčiky, krbové náčinie, ručná zá-
hradná technika patriaca do tejto triedy, ručná 
dielenská technika, vrtáky, rezné nástroje, frézky, 
hoblíky, kladivá, kliešte, klieštiky, maticové kľú-
če, kosy a brúsky na kosy, brúsne nástroje na 
ručné brúsenie, napr. ručné brúsy a brúsky, brús-
ne kamene a kotúče, ručné stavebné náradie, ruč-
né píly, skrutkovače, ručné nástroje, prístroje  
a pomôcky pre vybavenie domácich dielní, ručné 
nitovačky a nitovacie nástroje, ručné tvarovacie 
prístroje, ostatné ručné náradie a ručne ovládané 
nástroje a náčinie poľnohospodárske a záhrad-
nícke pre voľné chvíle v rámci tejto triedy. 
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na 
magnetických a optických nosičoch, nosiče dát 
všetkého druhu patriacich do tejto triedy, elek-
tronické siete, multimediálne aplikácie, multime-
diálne informačné katalógy, elektronické časopi-
sy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej 
podobe, softvér pre počítače, náhradný softvér na 
CD a DVD diskoch a magnetických médiách, 
zvukové a obrazové záznamy na optických, mag-
netických a magneto-optických nosičoch, elek-
trické prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kon-
trolu elektrického prúdu, prístroje na merania  
a analýzu, diagnostické prístroje, telefónne prí-
stroje a ústredne, zástrčkové a zásuvkové moduly 
a pod., prístroje a nástroje vedecké, geodetické, 
signalizačné a na účely kontrolné, meracia a re-
gulačná technika, istiace a spínacie prístroje, za-
riadenia na rozvod elektrickej energie, slaboprú- 
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dové, nízkonapäťové a vysokonapäťové prístroje, 
prístroje na spracovanie informácií a výrobky 
výpočtovej techniky, elektromontážny a elektro-
inštalačný materiál všetkého druhu, polovodičo-
vé výrobky, telekomunikačná technika, najmä te-
lefóny, faxy, zariadenia na reprodukciu dát, foto-
kopírky (fotografické, elektrostatické alebo ter-
mické), spotrebná elektronika, elektronické ozna-
movacie a informačné tabule, svetelné alebo me-
chanické návestia, riadiace a kontrolné panely, 
elektronické informačné systémy, prístroje na 
audiovizuálnu komunikáciu, prístroje na záznam, 
prevod a reprodukciu zvuku alebo obrazu a ich 
súčasti, elektronické riadiace systémy, prístroje  
a ich súčasti, elektrónky, optické a optickoelek-
trické prístroje, prístroje na signalizáciu a kontro-
lu, píšťalky, elektrické a elektrodynamické zaria-
denia na diaľkové ovládanie priemyselných pro-
cesov, železničných uzlov, na diaľkové riadenie 
signalizácie, diaľkové zapaľovanie a pod., dáv-
kovače, dozimetre, elektrické indikátory, sníma-
če teploty - teplomery, ukazovatele výšky hladi-
ny vody - vodoznaky, elektronická zabezpečova-
cia technika a zabezpečovacie systémy, kódova-
cie a dekódovacie zariadenia, analógové a digi-
tálne karty, predajné automaty a zariadenia s pre-
vádzkou na mince, hasiace zariadenia, elektrické 
spotrebiče pre domácnosť v rámci tejto triedy, 
skleníkové termostaty, automatické vetráky pa-
renísk, elektrické zariadenia na vábenie a hube-
nie hmyzu, špeciálne puzdrá na prístroje a nástro-
je, ochranné prilby a rukavice, osobné ochranné 
prostriedky proti nehodám, plávacie kruhy a ves-
ty, potápačské masky, odevy a prístroje, kalibro-
vacie výrobky zo skla patriace do tejto triedy, sl-
nečné okuliare, solárne články, virgule a prútiky 
pre prútkarov, tienidlá pre terasy, obchodné a ad-
ministratívne priestory. 
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary, 
na varenie, prístroje chladiace, na sušenie, venti-
láciu, distribúciu vody, klimatizácie, digestory, 
prístroje na kúrenie a vetranie skleníkov, zaria-
denia na sušenie krmiva, solárne tepelné akumu-
látory - kolektory, lampové svietidlá a lampióny, 
záhradné lampy a lampy pre rastliny, lampy ger-
micídne - ničiace baktérie, vreckové svietidlá, 
krby, pece a sporáky na tuhé, kvapalné a plynové 
palivá a na elektrický prúd a ich súčasti a príslu-
šenstvo patriace do tejto triedy, prístroje na peče-
nie, opekanie, grilovanie a príslušenstvo, záhrad-
né grily, mikrovlnné zariadenia, stroje a zariade-
nia na úpravu vody, prístroje na vírenie vody, 
prístroje na chlórovanie bazénov, žiarivky, osvet-
lenie a svietidlá všetkého druhu, vaňové a spr-
chové kabíny, vybavenie kúpeľní patriace do tej-
to triedy, saunové zariadenia a vybavenia sáun 
patriace do tejto triedy, solárií, zariadenia na 
ohrievanie vody, najmä zásobníkov a prietoko-
vých ohrievačov vody, umývadlá. 
14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z tých-
to látok alebo postriebreného alebo pozláteného 
kovu nezahrnuté v iných triedach, hodinárske ná-
stroje a nástroje pre časomieru, chronometrické 
prístroje, slnečné hodiny. 
16 - Papier, výrobky z papiera, periodické a ne-
periodické publikácie, knihy, učebnice a učebné 
pomôcky a materiály na výučbu, časopisy, brožú-
ry, fotografie, informačné produkty na papiero- 
 

vých nosičoch, letáky, plagáty, dáta a databázy 
na papierových nosičoch, tlačené manuály, re-
klamné, propagačné, úžitkové, umelecké alebo 
ozdobné predmety z papiera, výrobky z papiera, 
napr. pohľadnice, listový papier, obálky, priania, 
kalendáre, samolepky, odtlačky, vystrihovačky, 
sošky z papierovej hmoty, baliaci papier, zošity, 
skicáre, rolety z papiera, prestieranie, obrúsky  
a obrusy papierové, vrecká z papiera alebo plas-
tov ako obaly, na odpadky, pre mikrovlnné rúry, 
písacie stroje a kancelárske potreby (okrem ná-
bytku), jednorazové detské plienky z papiera ale-
bo buničiny, zemské glóbusy, maliarske stojany, 
plátna a štetce, pastelky, perá, materiály na mo-
delovanie, nože na papier, blany z plastov pri-
ľnavé naťahovacie na paletizáciu, pečate a pečat-
ný vosk, poštové známky, pečiatky, ťažidlá, škol-
ské tabule, etiketovacie strojčeky, bytové teráriá, 
kopírovacie zariadenia, obalové materiály z plas-
tu, plastové obaly všetkého druhu na potraviny, 
na kozmetiku, na čistiace prostriedky, na zvuko-
vé a obrazové nosiče a pod., drobné kancelárske 
výrobky z plastických hmôt v rámci tejto triedy. 
17 - Polotovary z plastických hmôt, kaučuk, gu-
taperča, latex (kaučuk), guma a výrobky z týchto 
materiálov, plastické hmoty a polotovary z plas-
tických hmôt (PVC, polyuretán, polypropylén, 
polyester, polyamid a pod.) najmä v tvare fólie, 
dosiek a tyčí, nite a vlákna z plastu, okrem vlá-
kien na textilné účely, penové materiály na báze 
gumy a plastických hmôt, fólie z plastu na po-
ľnohospodárske účely, materiály na tesnenie, 
upchávanie a izoláciu, napr. izolačné nátery, laky 
a omietky, izolačné oleje, plsť na izoláciu, izo-
lačný papier, izolačné papier, izolačné rukavice, 
izolačné tkaniny, minerálna vlna na izoláciu, rôz-
ne plastikové výrobky patriace do tejto triedy, 
gumové vrecia a vrecká, hadice s výnimkou ko-
vových, hadice na zalievanie. 
18 - Kože, imitácie kože, výrobky z týchto mate-
riálov nezahrnuté v iných triedach, kufre, tašky  
a brašny všetkého druhu, školské tašky, tašky na 
kolieskach, tašky na nosenie detí, kožené pásky, 
peňaženky, kožušinové prikrývky, dáždniky, 
obaly na dáždniky, slnečníky, sedlárske výrobky, 
pokrývky a postroje pre zvieratá, cestovné obaly 
na odevy, kožené vrecká a vrecia ako obaly. 
19 - Nekovové potrubia, nekovové stavebné ma-
teriály - rezivo neopracované, drevo polospraco-
vané, napr. trámy, dosky, panely, latky, drevené 
obloženie stien i podláh, dyhy z dreva, podlahy  
a podlahové materiály pre interiéry, najmä dre-
vené, palubové, lamelové, z korku alebo obsahu-
júce korkovú drvinu, podlahové prvky s výnim-
kou kovových, parketové dielce, schodové profi-
ly s výnimkou kovových, parapetné dosky, plá-
vajúce podlahy, dvere nekovové, dlažba s výnim-
kou kovovej, žalúzie nekovové, portály, vertikál-
ne látkové žalúzie, rolety a plisé, žalúzie neko-
vové všetkých druhov a typov, stavebné sklo, 
napr. sklenené tašky, dlaždice, mozaikové sklo, 
obkladačky, sklo drôtené, sklo izolačné, bazény 
plavecké - nekovové, napr. z plastu, figúrky z ka-
meňa, betónu a mramoru, fólie a dosky (tabule)  
z plastov na značenie ciest, geotextílie, kremeň, 
krištáľ, lepenka na stavebné účely, nekovové le-
šenia, nekovové mreže a mrežové okenice, ohra-
dy a ploty s výnimkou kovových, tŕstie na sta- 
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vebné účely, rámy na skleníky nekovové, šamot, 
šindle, škvara, terakota, trhové stánky, elektroin-
štalačné potrubia a káblové žľaby v rámci tejto 
triedy, drevotrieskové, drevovláknité a podobné 
dosky, pomocné profily a dosky na obklad stien, 
stropov a podláh, pohyblivé panely a interiérové 
priečky s výnimkou kovových. 
20 - Nábytok všetkého druhu s výnimkou špe-
ciálneho laboratórneho nábytku a nábytku vyro-
beného špeciálne na lekárske účely z dreva, ko-
vu, tŕstia, kože alebo iných hmôt, bambus, bam-
busové závesy, stavebnicový nábytok a modulo-
vý nábytok, variabilné nábytkové programy pre 
kancelárie, recepcie, sekretariáty, pojednávacie 
miestnosti, nábytok pre kuchyne, spálne, nábytok 
školský a záhradný, detský nábytok, nábytok  
s využitím skla a zrkadiel, atypický nábytok a vý-
robky z dreva, čalúnený nábytok, sedacie súpra-
vy, kreslá a stoličky, stoly a stolíky, rámy, stoja-
ny, výrobky z dreva, korku, trstiny, vŕbového 
prútia a pod. nezahrnuté v iných triedach, výrob-
ky z náhrad týchto materiálov vrátane výrobkov 
z plastických hmôt, bytové a nábytkové doplnky, 
umelecké a ozdobné predmety patriace do tejto 
triedy, debny z dreva alebo z plastov, nekovové 
prepravné kontajnery, palety na manipuláciu s to-
varom, lišty k nábytku z plastov, nádoby z plas-
tov ako obaly, dávkovače uterákov pripevnené  
s výnimkou kovových, držiaky na záclony a zá-
vesy, konzoly na záclony a závesy nie z textil-
ných materiálov, kovanie na dvere nekovové, fi-
gúrky z plastických hmôt, nádrže na tekuté palivá 
(okrem kovových a murovaných), násady a ru-
koväti (nekovové), palety nakladacie a prepravky 
(nekovové), rebríky z dreva alebo z plastov, schrán-
ky z plastov, vešiaky (háky nekovové), vešiaky 
na odevy, žalúzie interiérové, rebríky z plastov, 
zrkadlá, stojany na časopisy, držiaky na noviny, 
stojany na dáždniky, zápustky, nekovové násady 
na náradie, včelie úle, plásty a voskové plásty do 
včelích úľov, výdrevy pre včelie úle, prútený to-
var, psie búdy, spacie vaky, rukoväti na náradie - 
nekovové, umelecké diela - sochy a sošky z dre-
va, vosku, sadry alebo plastov, umelecké truhlár-
ske výrobky, debny a škatule z dreva alebo plas-
tu, kontajnery z plastických hmôt, textilné rolety. 
21 - Ručné kuchynské prístroje, náradie, nástroje 
a prípravky, náradie a nádoby pre domácnosť 
alebo kuchyňu, nádoby a riady z plastických 
hmôt pre domácnosť, súpravy kuchárskeho riadu, 
tlakové hrnce, schránky na pečivo, cestovné fľa-
še, dresy na pranie, formy na ľad, zubné kefky, 
kefky, hrebene, vedierka, koše na smeti, kvetiná-
če, kanvice, kolíčky na bielizeň, kontajnery na 
použitie v domácnosti, vaničky detské prenosné, 
výrobky zo skla i porcelánu, výrobky z krištáľo-
vého skla, poháre sklenené, poháre, popolníky, 
poháre keramické, holby keramické, keramické 
porcelánové tácky, stojany na jedálne lístky, por-
celánové a sklenené džbány, demižóny, drobné 
reklamné a upomienkové predmety zo skla a por-
celánu, bytové teráriá, najmä na pestovanie ras-
tlín, lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou 
elektrických, kuchynské šrotovníky s výnimkou 
elektrických, ručné čistiace nástroje, dávkovače 
mydla, uterákov a toaletného papiera, klietky pre 
domáce zvieratá, kuchynské formy na koláče, na 
ľad, na pečenie, formičky na pečivo, grily, rošty  
 

ako potreby na opekanie, fritézy s výnimkou 
elektrických, hrnce, hrnčiarsky tovar, rozprašo-
vače ku hadiciam a kanviciam na polievanie, ih-
lice a kovové špajdle na grilovanie, kotlíky, te-
pelnoizolačné nádoby, termosky pre potraviny, 
kŕmidlá pre hospodárske zvieratá, lapače hmyzu, 
striekačky na zalievanie kvetín a rastlín, zavlažo-
vače, ručné postrekovače, napr. insekticídne, pro-
ti hmyzu a pod., dávkovače tekutých mydiel (ne-
kovové), ručné mechanické lisy na ovocie a zele-
ninu. 
22 - Laná, povrazy, struny, sieťky, stany, plachty 
a plachtoviny patriace do tejto triedy, vrecia, tex-
tilné materiály zo surových vlákien, povrazové 
rebríky, hojdacie siete, textilné obaly, umeloh-
motné vlákna na textilné účely, dverné a pred 
okenné markízy. 
24 - Tkaniny a textilné výrobky patriace do tejto 
triedy, stolné pokrývky, ručníky, osušky, obrú-
sky, utierky, textilné plošné výrobky, bavlnené 
látky, potlačené látky, látky na dáždniky a plášte 
do dažďa, bytový textil, posteľná bielizeň, re-
klamné a propagačné predmety z textilu, prestie-
ranie, obrusy, textilné vlajočky a štandardy, ces-
tovné prikrývky, spacie vaky nahrádzajúce pri-
krývky, ručníky, markízy, textilné štítky, textilné 
tapety. 
25 - Odevy všetkého druhu, dámske, pánske, det-
ské, vrátane športových, džínsových, tričká, obuv, 
črievice, športová obuv, klobučnícke výrobky, 
čapice, šiltovky, kravaty, šály, šatky, pláštenky, dre-
váky, rukavice. 
26 - Čipky a výšivky, stuhy a šnúrky, gombíky, 
odznaky na odevy s výnimkou odznakov z dra-
hých kovov, umelé kvetiny, ovocie a vence, 
ozdoby textilných výrobkov, napr. nažehľovacie 
ozdoby, pracky a spony ako odevné doplnky, na-
žehľovacie obtlačky, nášivky na odevy. 
27 - Podlahové krytiny všetko z plastu, termosta-
tových laminátov, dreva, korku, dyhy, a podla-
hových prvkov obsahujúcich dyhu, podlahové 
krytiny izolačné, koberce, koberčeky, koberčeky 
do automobilov, podložky pod koberce, rohožky 
a protipreklzové rohože, predložky, tapety a ná-
stenné koberce s výnimkou textilných, umelé tráv-
niky. 
28 - Hry, hry spoločenské, hry stolné, stavebnice, 
hry automatické alebo elektronické s výnimkou 
tých, ktoré sa uvádzajú do chodu vhodením min-
ce alebo tých, ktoré sa používajú výhradne s te-
levíznym prijímačom, hračky, hračky plyšové, 
hračky pohyblivé, maňušky, gymnastické zaria-
denia, posilňovacie stroje a prístroje na telesné 
cvičenia, trenažéry, športové hry, biliardové sto-
ly, náradie a potreby pre zimné športy nezahrnuté 
v iných triedach, rybárske potreby, lukostrelecké 
náčinie, bazény plavecké včítane detských, nafu-
kovacích a pod. v rámci tejto triedy, vianočné 
stromčeky umelé, ozdoby na vianočné stromčeky 
i na reklamné účely s výnimkou osvetľovacích 
telies a cukroviniek, kanadské žartíky ako hrač-
ky, zábavná pyrotechnika, karnevalové masky, 
kúzelnícke potreby, puzzle, pexesá, hracie karty, 
kartičky. 
35 - On-line inzercia, on-line sprostredkovanie 
obchodu s tovarom, sprostredkovateľská činnosť 
v oblasti obchodu a reklamy, reklamná a propa-
gačná činnosť, reklamné služby s využitím direct  
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mailingu, prieskum trhu a marketing, predvádza-
nie na reklamné účely a podporu predaja, pred-
vádzanie tovaru, rozširovanie reklamných mate-
riálov a vzoriek tovaru, zbieranie údajov do počí-
tačových databáz, usporiadanie a riadenie infor-
mácií zo vzdialených zdrojov, všetko prostred-
níctvom elektronických komunikačných sietí, vy-
hľadávanie, indexovanie, spojovanie a usporia-
danie dát pre internet, elektronické komunikačné 
siete a elektronické databázy, sprostredkovateľ-
ská činnosť v oblasti usporiadania výstav na ko-
merčné a reklamné účely - všetko v rámci tejto 
triedy, spracovanie textov elektronických časopi-
sov, periodík, kníh. 
37 - Inštalácie, údržba, opravy a servis strojov  
a zariadení, montáž bazénov, servis najmä zá-
hradnej techniky. 
38 - Služby zabezpečujúce audiovizuálnu komu-
nikáciu prostredníctvom informačných a teleko-
munikačných sietí, napr. počítačové siete, inter-
net, satelit a pod., rozširovanie a zverejňovanie  
a prenos informácií, dát a správ prostredníctvom 
informačných a telekomunikačných prostriedkov 
a prenos dát, informácií a správ prostredníctvom 
informačných a telekomunikačných prostriedkov 
a sietí, šírenie elektronických časopisov, elektro-
nických periodík a kníh v elektronickej forme. 
41 - Vydávanie elektronických časopisov, perio-
dík a kníh, tvorba počítačovej animácie, on-line 
vydávanie kníh, periodík a časopisov v elektro-
nickej forme. 
42 - Tvorba softvéru, interaktívnych a grafických 
programov, tvorba multimediálnych dokumen-
tov, prezentácií, aplikácií, katalógov a pod., kon-
štrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW ser-
verov, programových projektov, informačných da-
tabáz. 

(540) 

  
 

(732) Drbohlav Ivan, Ing., V závětří 36, 251 64 Mni-
chovice - Božkov, CZ; 

(740) Trustina Anton, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 212519 
(151) 13.1.2006 
(156) 7.6.2014 
(180) 7.6.2024 
(210) 1885-2004 
(220) 7.6.2004 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 16 
(511) 16 - Tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie, pa-

piernický tovar a písacie potreby, vzdelávacie  
a učebné potreby, okrem prístrojov. 

(540) Panta Rhei - knihy, ktoré čítate 
(732) Bödök Ladislav, M. Corvina 1581/1, 932 01 Veľ-

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

 
 

(111) 212530 
(151) 13.1.2006 
(156) 5.8.2014 
(180) 5.8.2024 
(210) 2447-2004 
(220) 5.8.2004 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 1, 2 
(511) 1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, naj-

mä chladiace a brzdové kvapaliny a nemrznúce 
zmesi do chladiacich sústav dopravných prostried-
kov. 
2 - Ochranné prostriedky proti korózii. 

(540) NAVIGATOR 
(732) DF Partner s. r. o., č.p. 165, 763 15 Neubuz, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 

 

(111) 212596 
(151) 13.1.2006 
(156) 16.12.2014 
(180) 16.12.2024 
(210) 3572-2004 
(220) 16.12.2004 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Laboratórne prístroje a zariadenia; vedecké 

prístroje; prístroje na spracovanie informácií; po-
čítače; softvér; elektronické počítačové informač-
né a riadiace systémy; prístroje na záznam, pre-
vod a reprodukciu zvuku/obrazu; audiovizuálna 
technika a jej súčasti; prístroje na meranie a regu-
láciu, váženie, kontrolu a signalizáciu; telekomu-
nikačné prístroje; batérie; akumulátory; elektro-
súčiastky všetkých typov; elektroinštalačné mate-
riály; elektrické vodiče; prístroje filmové, optické, 
fotografické, skúšobné (s výnimkou lekárskych); no-
siče údajov v elektronickej podobe a zvukovo-
obrazové záznamy magnetické alebo v elektro-
nickej podobe; prístroje na vedenie, výrobu, pre-
pínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo 
riadenie elektrického prúdu; súčasti uvedených 
prístrojov a zariadení. 
37 - Servis, montáž, opravy v oblasti elektrických 
a elektronických prístrojov a zariadení; labora-
tórnej vedeckej techniky; výpočtovej techniky; 
audio -, videotechniky; meracej a regulačnej tech-
niky; skúšobnej techniky; opravy a montáž me-
radiel. 
42 - Tvorba počítačového softvéru - programova-
nie počítačov; zhotovovanie softvéru na zákazku; 
výskum, vývoj a projektovanie softvéru; počíta-
čové analýzy; správa počítačových dát; prenájom 
softvéru; poradenstvo a konzultácie v oblasti hard-
véru a softvéru; poradenstvo v oblasti merania, 
robenia meraní; uskutočňovanie skúšobných tes-
tov materiálov, výrobkov a prístrojov. 

(540) 

  
 

(732) LABORTECH, s. r. o., Rolnická 130a, 747 05 
Opava, CZ; 

(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 
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(111) 212597 
(151) 13.1.2006 
(156) 16.12.2014 
(180) 16.12.2024 
(210) 3573-2004 
(220) 16.12.2004 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Laboratórne prístroje a zariadenia; vedecké 

prístroje; prístroje na spracovanie informácií; po-
čítače; softvér; elektronické počítačové infor-
mačné a riadiace systémy; prístroje na záznam, 
prevod a reprodukciu zvuku/obrazu; audiovizu-
álna technika a jej súčasti; prístroje na meranie  
a reguláciu, váženie, kontrolu a signalizáciu; te-
lekomunikačné prístroje; batérie; akumulátory; 
elektrosúčiastky všetkých typov; elektroinštalač-
né materiály; elektrické vodiče; prístroje filmové, 
optické, fotografické, skúšobné (s výnimkou le-
kárskych); nosiče údajov v elektronickej podobe 
a zvukovo-obrazové záznamy magnetické alebo 
v elektronickej podobe; prístroje na vedenie, vý-
robu, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu 
alebo riadenie elektrického prúdu; súčasti uvede-
ných prístrojov a zariadení. 
37 - Servis, montáž, opravy v oblasti elektrických 
a elektronických prístrojov a zariadení; labora-
tórnej vedeckej techniky; výpočtovej techniky; 
audio-, videotechniky; meracej a regulačnej tech-
niky; skúšobnej techniky; opravy a montáž me-
radiel. 
42 - Tvorba počítačového softvéru - programo-
vanie počítačov; zhotovovanie softvéru na zá-
kazku; výskum, vývoj a projektovanie softvéru; 
počítačové analýzy; správa počítačových dát; pre-
nájom softvéru; poradenstvo a konzultácie v ob-
lasti hardvéru a softvéru; poradenstvo v oblasti 
merania, robenia meraní; uskutočňovanie skú-
šobných testov materiálov, výrobkov a prístrojov. 

(540) 

  
 

(732) Střílka Dušan, Hlubočec 178, 747 69 Hlubočec, 
CZ; 

(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 
 
 

(111) 212598 
(151) 13.1.2006 
(156) 16.12.2014 
(180) 16.12.2024 
(210) 3574-2004 
(220) 16.12.2004 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Laboratórne prístroje a zariadenia; vedecké 

prístroje; prístroje na spracovanie informácií; po-
čítače; softvér; elektronické počítačové infor-
mačné a riadiace systémy; prístroje na záznam, 
prevod a reprodukciu zvuku/obrazu; audiovizu-
álna technika a jej súčasti; prístroje na meranie  
a reguláciu, váženie, kontrolu a signalizáciu; te-
lekomunikačné prístroje; batérie; akumulátory;  
 

 elektrosúčiastky všetkých typov; elektroinštalač-
né materiály; elektrické vodiče; prístroje filmové, 
optické, fotografické, skúšobné (s výnimkou le-
kárskych); nosiče údajov v elektronickej podobe 
a zvukovo-obrazové záznamy magnetické alebo 
v elektronickej podobe; prístroje na vedenie, vý-
robu, prepínanie, premenu, akumuláciu, regulá-
ciu alebo riadenie elektrického prúdu; súčasti 
uvedených prístrojov a zariadení. 
37 - Servis, montáž, opravy v oblasti elektrických 
a elektronických prístrojov a zariadení; laboratór-
nej vedeckej techniky; výpočtovej techniky; au-
dio-, videotechniky; meracej a regulačnej techniky; 
skúšobnej techniky; opravy a montáž meradiel. 
42 - Tvorba počítačového softvéru - programo-
vanie počítačov; zhotovovanie softvéru na zá-
kazku; výskum, vývoj a projektovanie softvéru; 
počítačové analýzy; správa počítačových dát; 
prenájom softvéru; poradenstvo a konzultácie  
v oblasti hardvéru a softvéru; poradenstvo v ob-
lasti merania, robenia meraní; uskutočňovanie skú-
šobných testov materiálov, výrobkov a prístrojov. 

(540) 

  
 

(732) LABORTECH, s. r. o., Rolnická 130a, 747 05 
Opava, CZ; 

(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 
 
 

(111) 212658 
(151) 13.1.2006 
(156) 23.12.2014 
(180) 23.12.2024 
(210) 3635-2004 
(220) 23.12.2004 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 29, 30, 32, 33 
(511) 29 - Paradajkový pretlak, ovocie naložené v al-

kohole. 
30 - Ocot, horčica, kečup, chuťové prísady, nápo-
je na báze čajov, ľadový čaj, paradajková omáč-
ka, omáčky do šalátov, šalátové dresingy, šaláto-
vé zálievky. 
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, citroná-
dy, hroznový mušt nekvasený, paradajková šťa-
va, minerálne vody, sirupy na výrobu nápojov, 
sóda, stolové vody, sýtená voda, zeleninové šťavy. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, lieho-
viny, alkoholické jablčné mušty, alkoholické ná-
poje obsahujúce ovocie, víno. 

(540) 

  
 

(732) GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará 
Ľubovňa, SK; 

(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 212659 
(151) 13.1.2006 
(156) 23.12.2014 
(180) 23.12.2024 
(210) 3636-2004 
(220) 23.12.2004 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) Goralský grog 
(732) GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará 

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

 
 

(111) 212676 
(151) 13.1.2006 
(156) 2.12.2014 
(180) 2.12.2024 
(210) 5294-2004 
(220) 2.12.2004 
(310) 356467 
(320) 23.7.2004 
(330) CZ 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Polievky vo vrecúškach, tekuté polievky. 

30 - Tekuté omáčky. 
(540) 

  
 

(591) červená, modrá, biela, žltá, fialová 
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 212677 
(151) 13.1.2006 
(156) 2.12.2014 
(180) 2.12.2024 
(210) 5297-2004 
(220) 2.12.2004 
(310) 359672 
(320) 24.9.2004 
(330) CZ 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 29, 30, 31, 32, 35 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové vý-

ťažky, ovocie a zelenina konzervované, sušené  
a zavárané, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne 
výrobky, jedlé oleje a tuky, spracované strukoviny. 
30 - Káva vrátane kávových náhradiek a prísad, 
čaje všetkých druhov, cukor, ryža všetkých dru-
hov, cestoviny všetkých druhov, tapioka, ságo, 
múka a prípravky z obilnín, chlieb, pečivo, cuk-
rovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, droždie, 
prášky do cesta, soľ, horčica, ocot, nálevy na  
 

ochutenie, korenia, ľad na osvieženie, kukuričná 
múka, múka z fazule, sójová múka, kukuričné 
vločky. 
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradkárske, 
lesné a obilniny neuvedené v iných triedach, živé 
zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, ras-
tliny a prírodné kvety, krmivo pre zvieratá, slad, 
čerstvé strukoviny. 
32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné 
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, si-
rupy a iné prípravky na prípravu nápojov. 
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti, obchodná administratí-
va, kancelárske práce. 

(540) 

  
 

(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 212678 
(151) 13.1.2006 
(156) 2.12.2014 
(180) 2.12.2024 
(210) 5298-2004 
(220) 2.12.2004 
(310) 359673 
(320) 24.9.2004 
(330) CZ 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 29, 30, 31, 32, 35 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťaž-

ky, ovocie a zelenina konzervované, sušené a za-
várané, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne vý-
robky, jedlé oleje a tuky, upravené mandle, ara-
šidy a orechy, spracované strukoviny. 
30 - Káva vrátane kávových náhradiek a prísad, 
čaje všetkých druhov, cukor, ryža všetkých dru-
hov, cestoviny všetkých druhov, tapioka, ságo, 
múka a prípravky z obilnín, chlieb, pečivo, cuk-
rovinky, zmrzlina, med, melasový sirup, droždie, 
prášky do cesta, soľ, horčica, ocot, nálevy na ochu-
tenie, korenia, ľad na osvieženie, kukuričná mú-
ka, múka z fazule, sójová múka, kukuričné vločky. 
31 - Čerstvé mandle, arašidy, orechy, semená, čer-
stvé strukoviny. 
32 - Pivá, minerálne vody, šumivé nápoje a iné 
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, si-
rupy a iné prípravky na prípravu nápojov. 
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti, obchodná administratí-
va, kancelárske práce, dovoz a vývoz súvisiaci so 
zahraničnou obchodnou činnosťou. 

(540) BASK 
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
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(111) 212770 
(151) 24.1.2006 
(156) 7.5.2014 
(180) 7.5.2024 
(210) 1568-2004 
(220) 7.5.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely; 

mliečne fragmenty na farmaceutické účely; lak-
tóza; mliečny tuk; mlieko obohatené bielkovina-
mi; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; 
sušené mlieko. 
29 - Mlieko; mliečne výrobky, najmä jogurty, smo-
tana, šľahačka, kefír, maslo, tvaroh, syry, tofu, 
mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne 
nápoje, tvarohové dezerty, smotanové dezerty, 
kondenzované mlieko a smotana, mlieko v prášku, 
práškové omáčky a polievky obsahujúce mlieko 
alebo syr, kazeín ako potrava, kumys, srvátka; 
mrazené ovocie; ovocná dreň; syridlo. 
30 - Pudingy; zmrzliny a mrazené krémy, najmä 
mliečne a smotanové. 

(540) KOMI 
(732) LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s., Júrska cesta 2, 

934 01 Levice, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 212773 
(151) 30.1.2006 
(156) 25.11.2014 
(180) 25.11.2024 
(210) 3333-2004 
(220) 25.11.2004 
(442) 6.10.2005 
(450) 6.4.2006 

 8 (511) 35, 37 
(511) 35 - Sprostredkovanie veľkoobchodných služieb 

v oblasti náhradných dielcov na ťahače, návesy  
a nápravy, maloobchodné služby v oblasti náhrad-
ných dielcov na ťahače, návesy a nápravy. 
37 - Servis náhradných dielcov na ťahače, návesy 
a nápravy. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) Winkler - Sampet spol. s r.o., Rybničná 36, 831 06 

Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 212831 
(151) 9.2.2006 
(156) 29.11.2014 
(180) 29.11.2024 
(210) 5269-2004 
(220) 29.11.2004 
(442) 3.11.2005 
(450) 4.5.2006 
 
 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby - nie živé, hydina - nie živá, divi-

na - nie živá, mäsové výťažky, konzervované, su-
šené a zavárané ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, 
kompóty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé 
oleje a tuky, syr, mliečne dezerty. 
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, ta-
pioka, ságo, kávovinové náhradky, múka a obil-
ninové prípravky, chlieb, pečivo a cukrovinky, prá-
šok na výrobu zmrzliny, med, melasový sirup, 
droždie, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáč-
ky (chuťové prísady), koreniny, zmrzlina. 

(540) TRIOSSO 
(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Vi-

roflay, FR; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 212910 
(151) 9.2.2006 
(156) 26.5.2014 
(180) 26.5.2024 
(210) 1717-2004 
(220) 26.5.2004 
(442) 3.11.2005 
(450) 4.5.2006 

 8 (511) 35 
(511) 35 - Reklama, sprostredkovanie obchodu s tova-

rom, podnikateľské poradenstvo v oblasti predaja 
iným prevádzkovateľom činností a konečným 
spotrebiteľom. 

(540) 

  

(732) PRIMAVERA ANDORRANA SK, s. r. o., Kar-
patská 22, 811 05 Bratislava, SK; 

(740) Trusina Anton, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 212929 
(151) 9.2.2006 
(156) 13.12.2014 
(180) 13.12.2024 
(210) 3525-2004 
(220) 13.12.2004 
(442) 3.11.2005 
(450) 4.5.2006 

 8 (511) 35, 36, 43 
(511) 35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných 

výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na ob-
chodné a reklamné účely, organizovanie výstav 
na komerčné alebo reklamné účely, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizo-
vanie reklamných materiálov, prenájom reklam-
ných plôch. 
36 - Prenájom kancelárskych priestorov, prená-
jom nehnuteľností. 
43 - Prevádzkovanie ubytovania (poskytovanie 
prechodného ubytovania, prevádzkovanie hote-
lového ubytovania). 
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(540) 

  

(591) modrá 
(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 213058 
(151) 6.3.2006 
(156) 30.4.2014 
(180) 30.4.2024 
(210) 1463-2004 
(220) 30.4.2004 
(442) 1.12.2005 
(450) 1.6.2006 

 8 (511) 32 
(511) 32 - Osviežujúce nealkoholické nápoje s výnim-

kou piva a nie na lekárske účely, ktoré pomáhajú 
znižovať obsah alkoholu v organizme (zabíjať al-
kohol v organizme) a chrániť pečeň, napomáhajú 
odstraňovať zažívacie problémy, zvyšovať imu-
nitu, detoxikovať organizmus a priaznivo ovplyv-
ňujú srdcovocievny systém. 

(540) KILLER 
(732) Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 213092 
(151) 6.3.2006 
(156) 22.11.2014 
(180) 22.11.2024 
(210) 3295-2004 
(220) 22.11.2004 
(442) 1.12.2005 
(450) 1.6.2006 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Syry; mäso, ryby, hydina a divina; mäsové 

výťažky; konzervované, sušené a tepelne spraco-
vané ovocie a zelenina; rôsoly; džemy, kompóty; 
vajcia, mlieko a mliečne produkty; jedlé oleje  
a tuky. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; cukor; ryža; ta-
pioka; ságo; kávovinové náhradky; múka a vý-
robky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske vý-
robky; zmrzliny; med; melasový sirup; kvasnice; 
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky ako 
chuťové prísady; korenie; ľad. 

(540) TVORIVÁ KUCHYŇA 
(732) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Vi-

roflay, FR; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 213309 
(151) 13.3.2006 
(156) 10.9.2014 
(180) 10.9.2024 
(210) 2815-2004 
(220) 10.9.2004 
(442) 4.8.2005 
(450) 1.6.2006 

 8 (511) 35, 36, 43 
(511) 35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných 

výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na ob-
chodné a reklamné účely, organizovanie výstav 
na komerčné alebo reklamné účely, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro-
spekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizova-
nie reklamných materiálov, prenájom reklamných 
plôch. 
36 - Prenájom kancelárskych priestorov, prená-
jom nehnuteľností. 
43 - Prevádzkovanie ubytovania (poskytovanie 
prechodného ubytovania, prevádzkovanie hote-
lového ubytovania). 

(540) 

  
 

(591) zelená, fialová 
(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 213328 
(151) 24.3.2006 
(156) 25.10.2014 
(180) 25.10.2024 
(210) 3093-2004 
(220) 25.10.2004 
(310) 345845 
(320) 26.4.2004 
(330) CZ 
(442) 8.9.2005 
(450) 1.6.2006 

 8 (511) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

(511) 1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu, foto-
grafiu; chemikálie určené pre poľnohospodárstvo 
a záhradníctvo s výnimkou fungicídov, herbicí-
dov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny 
a parazitov; chemikálie určené pre lesníctvo s vý-
nimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a príp-
ravkov na ničenie parazitov; umelé živice v su-
rovom stave; plastické hmoty v surovom stave; 
pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; 
prostriedky na kalenie a letovanie kovov; che-
mické látky určené na konzervovanie potravín  
s výnimkou soli na konzervovanie potravín; tries-
lovinové materiály; lepidlá pre priemysel. 
2 - Farby, nátery, laky; ochranné výrobky proti 
korózii a proti deteriorizácii dreva; farbivá; mo-
ridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy lís-
tkové a práškové pre maliarov, dekoratérov a umel-
cov. 
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6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové staveb-
né materiály, kovové stavebné materiály prenos-
né; kovové materiály pre železnice; kovové káble 
a drôty neelektrické; kovové potreby zámočnícke 
a klampiarske; kovové rúry; sejfy; kovové vý-
robky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach, rudy. 
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory s výnimkou 
motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevo-
dové zariadenia (okrem tých, ktoré sú pre po-
zemné vozidlá); poľnohospodárske nástroje, ok-
rem nástrojov na ručný pohon; liahne na vajíčka. 
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom; nože, 
vidličky a lyžičky; bodné zbrane; britvy. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-
tické, fotografické, filmové, optické, prístroje na 
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpek-
ciu), záchranu a prístroje vzdelávacie; prístroje  
a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, aku-
muláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického 
prúdu; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu 
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče zvuko-
vých záznamov, gramofónové dosky; automatic-
ké distribútory a mechanizmy pre prístroje na 
mince; registračné pokladnice; počítacie stroje, 
prístroje na spracovanie informácií a počítače; 
hasiace prístroje. 
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, zubárske  
a zverolekárske, umelé končatiny, oči a zuby; or-
topedické potreby; materiál na zašívanie rán. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
výrobu pary, na varenie, prístroje chladiace, na 
sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zaria-
denia. 
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky pozemné, 
vzdušné alebo vodné. 
13 - Strelné zbrane; strelivo (munícia) a strely; 
výbušniny; pyrotechnika. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto 
kovov alebo postriebreného alebo pozláteného 
kovu, ktoré nie sú uvedené v iných triedach; 
šperky, bižutéria, drahokamy; hodinárske potreby 
a chronometrické prístroje. 
15 - Hudobné nástroje. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tla-
čiarenské výrobky; potreby na knižné väzby; fo-
tografie; papiernický tovar; lepidlá na papier ale-
bo domácnosť; materiál pre umelcov; štetce; pí-
sacie stroje a kancelárske potreby (s výnimkou 
nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky s vý-
nimkou prístrojov; plastické obaly (nezaradené 
do iných tried); tlačiarenské typy; štočky. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a vý-
robky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté 
v iných triedach; polotovary z plastických hmôt; 
materiály tesniace, upchávkové a izolačné; ohyb-
né rúry nekovové. 
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z týchto mate-
riálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ko-
že zo zvierat; kufre a cestovné tašky; dáždniky, 
slnečníky a palice; biče a sedlárske výrobky. 
19 - Stavebné materiály nekovové; neohybné rú-
ry nekovové pre stavebníctvo; asfalt; smola; pre-
nosné konštrukcie nekovové; nekovové pomníky. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy; výrobky nezahrnuté 
do iných tried z dreva, korku, trstiny, vŕbového 
prútia, z rohoviny, kostí, slonoviny, z kostíc, ko- 
 

rytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, náhrad-
ky všetkých týchto materiálov alebo náhradky  
z plastických hmôt. 
21 - Náradie a nádoby pre domácnosť a kuchyňu 
(nie z drahých kovov, ani postriebrených alebo 
pozlátených kovov); hrebene a špongie na umý-
vanie; kefy (s výnimkou štetcov); materiály na 
výrobu kief; čistiace potreby; drôtenky na čiste-
nie parkiet, sklo surové alebo opracované (s vý-
nimkou stavebného skla); sklo, porcelán a kame-
nina, neobsiahnuté v iných triedach. 
22 - Laná, povrazy, siete, stany, plachty, plachto-
viny, vaky (neobsiahnuté v iných triedach); ma-
teriál na vypchávky (s výnimkou kaučuku alebo 
plastických hmôt); textilné materiály zo surových 
vlákien. 
23 - Nite a priadze na textilné účely. 
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uve-
dené v iných triedach; posteľné prikrývky a ob-
rusy. 
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar. 
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, 
háčiky a očká, pútka - galantéria, špendlíky a ih-
ly; umelé kvety. 
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné pod-
lahové krytiny; tapety na steny, okrem textilných. 
28 - Hry, hračky; potreby pre gymnastiku a šport, 
ktoré nie sú uvedené v iných triedach; vianočné 
ozdoby. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; ovocie a zelenina konzervovaná, sušená  
a zaváraná; želé, džemy; vajcia, mlieko a mliečne 
výrobky; oleje a jedlé tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
kávové náhradky; múka a prípravky z obilia, 
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, mela-
sový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, hor-
čica; ocot, nálevy na ochutenie; korenie; ľad na 
osvieženie. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, neuvedené v iných triedach; ži-
vé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, ras-
tliny a prírodné kvety; krmivo pre zvieratá, slad. 
32 - Pivá; minerálne vody, šumivé nápoje a iné 
nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; si-
rupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky. 
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; obchodná administratí-
va; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financova-
nia; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti 
nehnuteľností. 
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby. 
38 - Spoje (komunikácia). 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
40 - Spracovanie materiálov. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové  
a kultúrne aktivity. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi 
spojený výskum a návrhy; priemyselné analýzy  
a výskum; návrh a vývoj počítačového softvéru  
a hardvéru; právne služby. 
43 - Služby zaisťujúce stravovanie a nápoje; pre-
chodné ubytovanie. 
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44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starost-
livosť o hygienu a krásu ľudí a zvierat; poľno-
hospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
45 - Osobné a spoločenské služby poskytované 
tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednot-
livcov; bezpečnostné služby na ochranu majetku 
a osôb. 

(540) 

  

(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 213329 
(151) 24.3.2006 
(156) 25.10.2014 
(180) 25.10.2024 
(210) 3094-2004 
(220) 25.10.2004 
(310) 345846 
(320) 26.4.2004 
(330) CZ 
(442) 8.9.2005 
(450) 1.6.2006 

 8 (511) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

(511) 1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu, foto-
grafiu; chemikálie určené pre poľnohospodárstvo 
a záhradníctvo s výnimkou fungicídov, herbicí-
dov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny 
a parazitov; chemikálie určené pre lesníctvo s vý-
nimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a príp-
ravkov na ničenie parazitov; umelé živice v su-
rovom stave; plastické hmoty v surovom stave; 
pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; 
prostriedky na kalenie a letovanie kovov; che-
mické látky určené na konzervovanie potravín  
s výnimkou soli na konzervovanie potravín; tries-
lovinové materiály; lepidlá pre priemysel. 
2 - Farby, nátery, laky; ochranné výrobky proti 
korózii a proti deteriorizácii dreva; farbivá; mo-
ridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy lís- 
tkové a práškové pre maliarov, dekoratérov a umel-
cov. 
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové staveb-
né materiály, kovové stavebné materiály prenos-
né; kovové materiály pre železnice; kovové káble 
a drôty neelektrické; kovové potreby zámočnícke 
a klampiarske; kovové rúry; sejfy; kovové vý-
robky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach, rudy. 
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory s výnimkou 
motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevo-
dové zariadenia (okrem tých, ktoré sú pre po-
zemné vozidlá); poľnohospodárske nástroje, ok-
rem nástrojov na ručný pohon; liahne na vajíčka. 
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom; nože, 
vidličky a lyžičky; bodné zbrane; britvy. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-
tické, fotografické, filmové, optické, prístroje na 
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpek-
ciu), záchranu a prístroje vzdelávacie; prístroje  
a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, aku- 
 

muláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prú-
du; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu zvu-
ku alebo obrazu; magnetické nosiče zvukových 
záznamov, gramofónové dosky; automatické dis-
tribútory a mechanizmy pre prístroje na mince; 
registračné pokladnice; počítacie stroje, prístroje 
na spracovanie informácií a počítače; hasiace prí-
stroje. 
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, zubárske a zve-
rolekárske, umelé končatiny, oči a zuby; ortope-
dické potreby; materiál na zašívanie rán. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
výrobu pary, na varenie, prístroje chladiace, na 
sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zaria-
denia. 
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky pozemné, 
vzdušné alebo vodné. 
13 - Strelné zbrane; strelivo (munícia) a strely; 
výbušniny; pyrotechnika. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto 
kovov alebo postriebreného alebo pozláteného 
kovu, ktoré nie sú uvedené v iných triedach; 
šperky, bižutéria, drahokamy; hodinárske potreby 
a chronometrické prístroje. 
15 - Hudobné nástroje. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tla-
čiarenské výrobky; potreby na knižné väzby; fo-
tografie; papiernický tovar; lepidlá na papier ale-
bo domácnosť; materiál pre umelcov; štetce; pí-
sacie stroje a kancelárske potreby (s výnimkou 
nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky s vý-
nimkou prístrojov; plastické obaly (nezaradené 
do iných tried); tlačiarenské typy; štočky. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a vý-
robky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté 
v iných triedach; polotovary z plastických hmôt; 
materiály tesniace, upchávkové a izolačné; ohyb-
né rúry nekovové. 
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z týchto mate-
riálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ko-
že zo zvierat; kufre a cestovné tašky; dáždniky, 
slnečníky a palice; biče a sedlárske výrobky. 
19 - Stavebné materiály nekovové; neohybné rú-
ry nekovové pre stavebníctvo; asfalt; smola; pre-
nosné konštrukcie nekovové; nekovové pomníky. 
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy; výrobky nezahrnuté 
do iných tried z dreva, korku, trstiny, vŕbového 
prútia, z rohoviny, kostí, slonoviny, z kostíc, ko-
rytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, náhrad-
ky všetkých týchto materiálov alebo náhradky  
z plastických hmôt. 
21 - Náradie a nádoby pre domácnosť a kuchyňu 
(nie z drahých kovov, ani postriebrených alebo 
pozlátených kovov); hrebene a špongie na umý-
vanie; kefy (s výnimkou štetcov); materiály na 
výrobu kief; čistiace potreby; drôtenky na čiste-
nie parkiet, sklo surové alebo opracované (s vý-
nimkou stavebného skla); sklo, porcelán a kame-
nina, neobsiahnuté v iných triedach. 
22 - Laná, povrazy, siete, stany, plachty, plachto-
viny, vaky (neobsiahnuté v iných triedach); ma-
teriál na vypchávky (s výnimkou kaučuku alebo 
plastických hmôt); textilné materiály zo surových 
vlákien. 
23 - Nite a priadze na textilné účely. 
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uve-
dené v iných triedach; posteľné prikrývky a ob-
rusy. 
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25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar. 
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, 
háčiky a očká, pútka - galantéria, špendlíky a ih-
ly; umelé kvety. 
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné 
podlahové krytiny; tapety na steny, okrem textil-
ných. 
28 - Hry, hračky; potreby pre gymnastiku a šport, 
ktoré nie sú uvedené v iných triedach; vianočné 
ozdoby. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; ovocie a zelenina konzervovaná, sušená  
a zaváraná; želé, džemy; vajcia, mlieko a mliečne 
výrobky; oleje a jedlé tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
kávové náhradky; múka a prípravky z obilia, 
chlieb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina; med, mela-
sový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, hor-
čica; ocot, nálevy na ochutenie; korenie; ľad na 
osvieženie. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné 
produkty a obilniny, neuvedené v iných triedach; 
živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, 
rastliny a prírodné kvety; krmivo pre zvieratá, 
slad. 
32 - Pivá; minerálne vody, šumivé nápoje a iné 
nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; si-
rupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky. 
35 - Propagačná činnosť, reklama; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; obchodná administra-
tíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financova-
nia; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti 
nehnuteľností. 
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby. 
38 - Spoje (komunikácia). 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
40 - Spracovanie materiálov. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kul-
túrne aktivity. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi 
spojený výskum a návrhy; priemyselné analýzy  
a výskum; návrh a vývoj počítačového softvéru  
a hardvéru; právne služby. 
43 - Služby zaisťujúce stravovanie a nápoje; pre-
chodné ubytovanie. 
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; staros- 
tlivosť o hygienu a krásu ľudí a zvierat; poľno-
hospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
45 - Osobné a spoločenské služby poskytované 
tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednot-
livcov; bezpečnostné služby na ochranu majetku 
a osôb. 

(540) VITANA 
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 213379 
(151) 10.4.2006 
(156) 22.12.2014 
(180) 22.12.2024 
(210) 5357-2004 
 
 

(220) 22.12.2004 
(442) 5.1.2006 
(450) 7.7.2006 

 8 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie re-

klamných materiálov, marketing, reklamná a in-
zertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia, prostredníctvom telefónnej siete alebo dáto-
vej siete, alebo informačnej siete, alebo elektro-
nickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo po-
čítačovej siete, poskytovanie informácií a iných 
informačných produktov komerčného alebo re-
klamného charakteru, informačných produktov 
reklamného charakteru, multimediálnych infor-
mácií komerčného charakteru, maloobchodný pre-
daj internetových médií prostredníctvom interne-
tu, poskytovanie obchodných informácií, on-line 
inzercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostred-
kovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkova-
teľská činnosť v obchode s tovarom, merchandi-
sing, obchodný franchising, pomoc pri využívaní 
a riadení obchodného podniku, automatizované 
spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní ob-
chodov a obchodných činností priemyselného 
alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňa-
jú záznam, dátových alebo elektronických ozná-
mení a záznamov, ako aj využívanie alebo kom-
piláciu matematických a štatistických údajov. 
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie 
programov, televízne vysielanie zábavných, vzde-
lávacích, výchovných, súťažných, diskusných  
a informačných programov; digitálne vysielanie; 
telematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo 
získavanie správ a informácií; šírenie elektronic-
kých časopisov, informácií, elektronických perio-
dík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo au-
diovizuálnych diel prostredníctvom informačnej 
alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komu-
nikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počíta-
čovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov  
a pod., televízne vysielanie prostredníctvom in-
ternetu, informácie o televíznom vysielaní, orga-
nizačné a technické zabezpečovanie televízne- 
ho vysielania, komunikácia, poradenská činnosť 
v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná 
kancelária, poskytovanie telekomunikačných a te-
levíznych informačných služieb prostredníctvom 
počítačov, televízne spravodajstvo. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných alebo náborových 
textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, na-
hrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo zvu-
kových, požičiavanie nahraných zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a ší-
renie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmo-
vá produkcia, televízna výroba programov, tvor-
ba programov, tvorba a výroba televíznych a au-
diovizuálnych programov, informácie o programe 
TV, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, spros-
tredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy  
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zá-
bavná činnosť, organizácia spoločenských a kul-
túrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vy-
konávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná 
činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo vý-
chovy, alebo vzdelávania. 
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(540) NOVA news 
(732) CET 21, spol. s r. o., Kříženeckého náměstí 322, 

152 52 Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 213381 
(151) 10.4.2006 
(156) 22.12.2014 
(180) 22.12.2024 
(210) 5359-2004 
(220) 22.12.2004 
(442) 5.1.2006 
(450) 7.7.2006 

 8 (511) 9, 35, 38, 41 
(511) 9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, foto-

grafické, filmové, optické, prístroje na váženie, 
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prí-
stroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie, pre-
vod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obra-
zu, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magne-
tické alebo optické suporty zvukových alebo 
zvukovo-obrazových záznamov, automatické dis-
tribútory a mechanizmy na mince, zapisovacie pok-
ladnice, kalkulačné stroje, prístroje na spracova-
nie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých 
súčastí a náhradných dielov patriacich do tejto 
triedy, batérie, akumulátory, počítačové hry s vý-
stupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustro-
vané so zvukovou nahrávkou, hlavolamy elek-
trické alebo elektronické, hracie skrine uvádzané 
do činností vhodením mince, reklamné prístroje 
na striedavé obrazy, reklama svetelná, reklamné 
svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj ne-
nahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, au-
diokazety nahrané aj nenahrané, audiovizuálne 
programy, audioprogramy, audiovizuálne diela, 
audiovizuálne diela v digitálnej podobe, filmy, 
hudobné diela, CD disky, programové vybavenie 
pre počítače, softvér, hardvér výpočtovej techni-
ky alebo komunikačnej alebo informačnej tech-
niky, elektronické databázy a databázové produk-
ty, informácie a záznamy v elektronickej podobe, 
informácie, dáta, databázy a informačné produk-
ty na nosičoch alebo aj v elektronických, dáto-
vých, informačných, počítačových a komunikač-
ných sieťach všetkých druhov, súvisiaci softvér  
a hardvér, elektronické alebo dátové, alebo infor-
mačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové sie-
te vrátane jednotlivých súčastí a náhradných die-
lov obsiahnutých v tejto triede, multimediálne 
aplikácie, elektronické multimediálne alebo elek-
tronické informačné katalógy, elektronické časo-
pisy, elektronické periodiká a knihy v elektronic-
kej podobe. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie 
reklamných materiálov, marketing, reklamná a in-
zertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia, prostredníctvom telefónnej siete alebo dáto-
vej siete, alebo informačnej siete, alebo elektro-
nickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo po-
čítačovej siete, poskytovanie informácií a iných 
informačných produktov komerčného alebo re-
klamného charakteru, informačných produktov 
reklamného charakteru, multimediálnych infor-
mácií komerčného charakteru, maloobchodný pre-
daj internetových médií prostredníctvom interne- 
 

tu, poskytovanie obchodných informácií, on-line 
inzercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostred-
kovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkova-
teľská činnosť v obchode s tovarom, merchandi-
sing, obchodný franchising, pomoc pri využívaní 
a riadení obchodného podniku, automatizované 
spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní ob-
chodov a obchodných činností priemyselného 
alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňa-
jú záznam, dátových alebo elektronických ozná-
mení a záznamov, ako aj využívanie alebo kom-
piláciu matematických a štatistických údajov. 
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie pro-
gramov, televízne vysielanie zábavných, vzdelá-
vacích, výchovných, súťažných, diskusných a in-
formačných programov; digitálne vysielanie; te-
lematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo 
získavanie správ a informácií; šírenie elektronic-
kých časopisov, informácií, elektronických pe-
riodík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo 
audiovizuálnych diel prostredníctvom informač-
nej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo ko-
munikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počí-
tačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov 
a pod., televízne vysielanie prostredníctvom in-
ternetu, informácie o televíznom vysielaní, orga-
nizačné a technické zabezpečovanie televízne- 
ho vysielania, komunikácia, poradenská činnosť 
v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná 
kancelária, poskytovanie telekomunikačných a te-
levíznych informačných služieb prostredníctvom 
počítačov, televízne spravodajstvo. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných alebo náborových 
textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, nahrá-
vanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvuko-
vých, požičiavanie nahraných zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a ší-
renie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmo-
vá produkcia, televízna výroba programov, tvor-
ba programov, tvorba a výroba televíznych a au-
diovizuálnych programov, informácie o programe 
TV, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, spros-
tredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy  
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zá-
bavná činnosť, organizácia spoločenských a kul-
túrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vy-
konávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná 
činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo vý-
chovy, alebo vzdelávania. 

(540) NOVA sport 
(732) CET 21, spol. s r. o., Kříženeckého náměstí 322, 

152 52 Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 213530 
(151) 10.4.2006 
(156) 28.6.2014 
(180) 28.6.2024 
(210) 2087-2004 
(220) 28.6.2004 
(442) 5.1.2006 
(450) 7.7.2006 

 8 (511) 1, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 44 
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(511) 1 - Chemické prípravky na konzervovanie potra-
vín; potravinárske kyseliny a soli. 
5 - Dietetické potraviny vrátane homogenizova-
ných diétnych potravín a koncentrátov upravené 
na lekárske účely; dietetické nápoje upravené na 
lekárske účely, vitamínové nápoje. 
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované 
ovocie a zelenina vrátane zemiakov; rôsoly, dže-
my, marmelády; ovocné zaváraniny, ovocné pre-
tlaky; spracované arašidy; rastlinné vlákniny ako 
požívatina; želatína jedlá; pražená čakanka; pra-
žené obilie; pražená cukrová repa; pražená sója, 
pražená podzemnica olejná; všetko vrátane kon-
centrátov, pokiaľ to povaha tovarov umožňuje. 
30 - Káva (pražená, nepražená), kávové náhrad-
ky, kávové nápoje, kávové prípravky všetkých 
druhov; prípravky a pomocné látky na výrobu 
kávových a kávovinových výrobkov; kávové prí-
chuti a arómy; kávové prísady, výťažky a esencie; 
chuťové prísady, extrakty a farbivá z kávových  
a kávovinových náhradiek, instantné extrakty z 
kávovinových náhradiek; cigória; kakao a kaka-
ové výrobky s výnimkou polevy a pudingov; čo-
koláda a čokoládové výrobky s výnimkou polevy 
a pudingov; kávovinové náhradky; kávové a ká-
vovinové zmesi vrátane instantných, sladené aj 
nesladené, prípadne s obsahom sušeného mlieka, 
smotany, kakaa, inulínu; zmesi rastlinných kávo-
vinových náhradiek s ovocím; čaj; koreniny; kek-
sy, sušienky, pečivo, rezy; inulín; pukance, pred-
varená ryža, pufovaná (expandovaná) ryža a obi-
lie, neochutené, ochutené, aromatizované, prifar-
bené aj fortifikované; obilniny upravené na ľud-
skú výživu, prípravky, koreniny a bylinky na na-
kladanie zeleniny; slad na ľudskú spotrebu, pra-
žený slad, sladové výťažky, sladová káva, slado-
vé výrobky, výrobky zo sladovej kávy, sladové 
potraviny - všetko na ľudskú výživu; všetko vrá-
tane koncentrátov, pokiaľ to povaha tovarov 
umožňuje. 
31 - Slad na výrobu piva a liehovín, arašidy ne-
spracované. 
32 - Tekuté nealkoholické nápoje (perlivé, šumi-
vé, nešumivé, džúsového typu); sirupy na výrobu 
nápojov; všetko vrátane koncentrátov, pokiaľ to 
povaha tovarov umožňuje. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
39 - Preprava; distribúcia a zasielanie tovarov; 
sprostredkovanie prepravy. 
40 - Sušenie a praženie jadrovín, obilnín a ovo-
cia, koreňov čakanky a cukrovej repy; spracova-
nie ovocia, zeleniny a zemiakov; všetko vrátane 
sprostredkovateľstva; prenájom výrobných a tech-
nologických strojov a zariadení na spracovanie 
poľnohospodárskych produktov. 
44 - Prenájom poľnohospodárskych strojov a za-
riadení. 

(540) BM KÁVOVINY 
(732) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská ces- 

ta 807/10, 926 00 Sereď, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 213531 
(151) 10.4.2006 
(156) 28.6.2014 
(180) 28.6.2024 
(210) 2088-2004 
(220) 28.6.2004 
(442) 5.1.2006 
(450) 7.7.2006 

 8 (511) 1, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 44 
(511) 1 - Chemické prípravky na konzervovanie potra-

vín; potravinárske kyseliny a soli. 
5 - Dietetické potraviny vrátane homogenizova-
ných diétnych potravín a koncentrátov upravené 
na lekárske účely; dietetické nápoje upravené na 
lekárske účely, vitamínové nápoje. 
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované 
ovocie a zelenina vrátane zemiakov; rôsoly, dže-
my, marmelády; ovocné zaváraniny, ovocné pre-
tlaky; spracované arašidy; rastlinné vlákniny ako 
požívatina; želatína jedlá; pražená čakanka; pra-
žené obilie; pražená cukrová repa; pražená sója, 
pražená podzemnica olejná; všetko vrátane kon-
centrátov, pokiaľ to povaha tovarov umožňuje. 
30 - Káva (pražená, nepražená), kávové náhradky, 
kávové nápoje, kávové prípravky všetkých dru-
hov; prípravky a pomocné látky na výrobu kávo-
vých a kávovinových výrobkov; kávové príchuti 
a arómy; kávové prísady, výťažky a esencie; chu-
ťové prísady, extrakty a farbivá z kávových a ká-
vovinových náhradiek, instantné extrakty z ká-
vovinových náhradiek; cigória; kakao a kakaové 
výrobky s výnimkou polevy a pudingov; čokolá-
da a čokoládové výrobky s výnimkou polevy a pu-
dingov; kávovinové náhradky; kávové a kávovi-
nové zmesi vrátane instantných, sladené aj nesla-
dené, prípadne s obsahom sušeného mlieka, smo-
tany, kakaa, inulínu; zmesi rastlinných kávovi-
nových náhradiek s ovocím; čaj; koreniny; kek-
sy, sušienky, pečivo, rezy; inulín; pukance, pred-
varená ryža, pufovaná (expandovaná) ryža a obi-
lie, neochutené, ochutené, aromatizované, prifar-
bené aj fortifikované; obilniny upravené na ľud-
skú výživu, prípravky, koreniny a bylinky na na-
kladanie zeleniny; slad na ľudskú spotrebu, pra-
žený slad, sladové výťažky, sladová káva, slado-
vé výrobky, výrobky zo sladovej kávy, sladové 
potraviny - všetko na ľudskú výživu; všetko vráta-
ne koncentrátov, pokiaľ to povaha tovarov umož-
ňuje. 
31 - Slad na výrobu piva a liehovín, arašidy ne-
spracované. 
32 - Tekuté nealkoholické nápoje (perlivé, šumi-
vé, nešumivé, džúsového typu); sirupy na výrobu 
nápojov; všetko vrátane koncentrátov, pokiaľ to 
povaha tovarov umožňuje. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
39 - Preprava; distribúcia a zasielanie tovarov; 
sprostredkovanie prepravy. 
40 - Sušenie a praženie jadrovín, obilnín a ovo-
cia, koreňov čakanky a cukrovej repy; spracova-
nie ovocia, zeleniny a zemiakov; všetko vrátane 
sprostredkovateľstva; prenájom výrobných a tech-
nologických strojov a zariadení na spracovanie 
poľnohospodárskych produktov. 
44 - Prenájom poľnohospodárskych strojov a za-
riadení. 
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(540) 

  
 

(732) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská ces- 
ta 807/10, 926 00 Sereď, SK; 

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

(111) 214061 
(151) 2.6.2006 
(156) 13.4.2014 
(180) 13.4.2024 
(210) 1192-2004 
(220) 13.4.2004 
(442) 4.3.2005 
(450) 3.8.2006 

 8 (511) 30, 32, 33 
(511) 30 - Kávové nápoje, čaj, nápoje na báze čaju, čo-

koládové nápoje, kakaové nápoje, zmrzlina, prí-
chuti do nápojov, nie éterické oleje, kávovinové 
náhradky, káva, kávové príchuti, prírodný alebo 
umelý ľad. 
32 - Nealkoholické nápoje, vody ako nápoje, mi-
nerálne vody, šumivé vody, stolové vody, mušty, 
nekvasený hroznový mušt, nealkoholické výťaž-
ky z ovocia, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, ne-
alkoholický aperitív, nealkoholický koktail, cit-
ronády, prípravky na výrobu likérov, prípravky 
na výrobu minerálnych vôd, prípravky na výrobu 
nápojov, prášky, pastilky alebo tablety na prípra-
vu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápo-
jov, sirupy na výrobu nápojov, sóda, sýtená voda, 
izotonické nápoje, pivo, šerbety ako nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, víno-
vica, brandy, digestívy, likéry, pálenky, liehoviny, 
medovina, alkoholické nápoje obsahujúce ovo-
cie, alkoholické výťažky z ovocia, víno. 

(540) 

  
 

(732) Euro Cola, s. r. o., Rázusova 6, 917 01 Trnava, 
SK; 

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

(111) 214586 
(151) 14.7.2006 
(156) 30.12.2014 
(180) 30.12.2024 
(210) 5379-2004 
(220) 30.12.2004 
(442) 6.4.2006 
(450) 7.9.2006 

 8 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Nosiče a informačné produkty na nosičoch  

v elektronických, dátových informačných a tele-
komunikačných sieťach patriace do tejto triedy, 
periodiká v elektronickej forme, časopis v elek-
tronickej forme na internete. 
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny všet-
kých druhov, periodické i neperiodické tlačovi-
ny, časopisy, časopis v papierovej forme o inter-
nete. 

35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, spros-
tredkovanie obchodných, komerčných a ekono-
mických informácií. 
41 - Vydavateľsko-nakladateľská činnosť, spro-
stredkovanie v oblasti vydávania tlačovín. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, biela 
(732) Sára Ladislav, Ing., Klabálka 475, 760 01 Zlín - 

Mladcová, CZ; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 214587 
(151) 14.7.2006 
(156) 30.12.2014 
(180) 30.12.2024 
(210) 5380-2004 
(220) 30.12.2004 
(442) 6.4.2006 
(450) 7.9.2006 

 8 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43 
(511) 9 - Nosiče a informačné produkty na nosičoch  

v elektronických, dátových informačných a tele-
komunikačných sieťach patriace do tejto triedy, 
periodiká v elektronickej forme, časopis v elek-
tronickej forme na internete. 
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny všet-
kých druhov, periodické i neperiodické tlačovi-
ny, časopisy, časopis v papierovej forme o inter-
nete. 
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, 
sprostredkovanie obchodných, komerčných a eko-
nomických informácií, poskytovanie pomoci pri 
výkone hospodárskej činnosti patriace do tejto 
triedy, resp. poskytovanie pomoci pri riadení ob-
chodnej činnosti, informácie a informačné služby 
obchodného a podnikateľského charakteru, spro-
stredkovanie informácií medzi právnickými a fy-
zickými osobami na obchodné účely, sprostred-
kovanie informácií o firmách, výrobkoch a služ-
bách, sprostredkovateľské služby v oblasti ob-
chodu s tovarom, distribúcia tovaru na reklamné 
účely, rozmnožovanie dokumentov, správa cudzích 
obchodných záujmov (kontrola, vedenie, ochrana), 
poradenstvo v otázkach personalistiky. 
36 - Poisťovníctvo a peňažníctvo, sprostredkova-
nie obchodu s nehnuteľnosťami, sprostredkova-
nie úverov, zmenárenstvo, činnosť realitnej kan-
celárie. 
38 - Služby zabezpečujúce audiovizuálne komu-
nikácie prostredníctvom informačných a teleko-
munikačných sietí, napr. počítačovej siete inter-
net, satelitu a pod., rozširovanie, zverejňovanie  
a prenos informácií, dát a správ prostredníctvom 
informačných a telekomunikačných prostriedkov 
a prenos informácií, dát a správ prostredníctvom 
informačných a telekomunikačných prostriedkov 
a sietí, šírenie elektronických časopisov, elektro- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (obnovené ochranné známky) 347 
 

nických periodík a kníh v elektronickej podobe 
prostredníctvom počítačovej siete, pomocou sate-
litov. 
39 - Doprava, preprava a skladovanie, sprostred-
kovanie cestovných služieb, sprostredkovanie do-
pravy, sprostredkovanie v oblasti distribúcie tla-
čovín, služby cestovnej agentúry. 
41 - Sprostredkovanie informácií o kultúrnych, 
spoločenských a športových akciách, vzdelávacia 
a zábavná činnosť, organizovanie konferencií, 
vydavateľsko-nakladateľská činnosť, sprostred-
kovanie v oblasti vydávania tlačovín, predpredaj 
vstupeniek na kultúrne a športové akcie. 
43 - Služby cestovnej kancelárie, najmä obstará-
vanie poukážok (voucherov) na služby zaradené 
v triede 43, obstarávanie poukážok na stravova-
nie, zabezpečovanie ubytovania a stravovania, 
poskytovanie hotelových služieb, poskytovanie 
prechodného ubytovania, rezervácie ubytovania 
v hoteloch, penziónoch a v iných ubytovacích za-
riadeniach v ČR i v zahraničí, obstarávanie ostat-
ných služieb v oblasti ubytovania a stravovania 
súvisiacich s cestovaním, zabezpečovanie rekre-
ačných pobytov v ČR a v zahraničí v oblasti uby-
tovania a stravovania turistov. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, biela 
(732) Sára Ladislav, Ing., Klabálka 475, 760 01 Zlín - 

Mladcová, CZ; 
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 215251 
(151) 29.9.2006 
(156) 14.6.2014 
(180) 14.6.2024 
(210) 1957-2004 
(220) 14.6.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2006 

 8 (511) 30 
(511) 30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a mäkké pečivo, jem-

né pečivo, koláče, sušienky, keksy, biskvity, per-
níky, zákusky, piškóty, kokteilové pečivo, tyčin-
ky, všetky tieto výrobky samotné a/alebo s polevou, 
a/alebo plnené, a/alebo ochutené, sladké alebo 
slané, cukrovinky čokoládové a nečokoládové, 
sucháre, oplátky, cereálne výrobky, obilné a ku-
kuričné výrobky patriace do tejto triedy a ich 
zmesi. 

(540) MAJA 
(732) MAJA, s. r. o., Andyho Warhola 831/38, 068 01 

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

 
 
 
 
 

(111) 215526 
(151) 12.10.2006 
(156) 1.9.2014 
(180) 1.9.2024 
(210) 159-2006 
(220) 1.9.2004 
(442) 7.7.2006 
(450) 7.12.2006 

 8 (511) 1, 7, 16 
(511) 1 - Filtračné materiály. 

7 - Filtre pre motorové vozidlá, motorové stroje  
a zariadenia. 
16 - Filtračný papier. 

(540) FILTRON 
(732) WIX-FILTRON Sp. z o.o., ul. Wroclawska 145, 

63-800 Gostyń, PL; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 215695 
(151) 10.11.2006 
(156) 29.4.2014 
(180) 29.4.2024 
(210) 1412-2004 
(220) 29.4.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 4.1.2007 

 8 (511) 16, 38, 41, 42 
(511) 16 - Blahoprajné pohľadnice, brožúry, etikety  

s výnimkou textilných, fotografie, grafické zob-
razenie, grafiky, kalendáre, knihy, obálky (pa-
piernický tovar), obaly (papiernický tovar), obra-
zy, plagáty, prospekty. 
38 - Elektronická pošta a poskytovanie a spro-
stredkovanie služieb s tým spojených vrátane po-
skytovania prístupu a pripojenia k týmto teleko-
munikačným sieťam vrátane internetu, teleko-
munikačný prenos elektronických tlačovín, časo-
pisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom 
verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete 
vrátane internetu, prevádzkovanie elektronických 
násteniek, diskusných skupín a fór. 
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných 
alebo náborových, organizovanie audiovizuálnych 
predstavení na účely kultúrne a zábavné, činnosť 
umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti 
zábavy a kultúry a športu, sprostredkovanie vyš-
šie uvedených služieb, usporadúvanie divadel-
ných, filmových, koncertných a iných predstavení 
na účely kultúrne a zábavné, vyučovanie, vzdelá-
vanie, poskytovanie elektronických tlačovín, ča-
sopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníc-
tvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej 
siete vrátane internetu (bez možnosti kopírova-
nia), informačné služby na internete v oblasti 
pos-kytovania elektronických tlačovín, časopi-
sov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom 
verejnej a neverejnej telekomunikačnej dátovej 
siete vrátane internetu. 
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný 
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, prie-
myselný dizajn, sprostredkovanie vyššie uvede-
ných služieb v tr. 42, umelecký dizajn, výskum  
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), na-
vrhovanie obalov, návrhy, štrukturovanie a pro- 
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gramovanie či iné vytváranie internetových či in-
tranetových počítačových stránok a násteniek 
(webpages a websites) a internetových či intrane-
tových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádza-
nia, aktualizácie a údržby, hosťovanie (poskyto-
vanie voľného priestoru) na internetové či intra-
netové počítačové stránky a nástenky (webpages 
a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľ-
ného priestoru) na internetové či intranetové ap-
likácie, prevod (konverzia) počítačových pro-
gramov, dát či iných údajov v elektronickej po-
dobe z rôznych formátov do iných formátov, pre-
vod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov 
z fyzických médií na elektronické médiá. 

(540) ADELALINGUA 
(732) ARIANA jazykové centrum, s. r. o., Pluhová 2, 

831 03 Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 215696 
(151) 10.11.2006 
(156) 29.4.2014 
(180) 29.4.2024 
(210) 1413-2004 
(220) 29.4.2004 
(442) 1.4.2005 
(450) 4.1.2007 

 8 (511) 16, 38, 41, 42 
(511) 16 - Blahoprajné pohľadnice, brožúry, etikety  

s výnimkou textilných, fotografie, grafické zob-
razenie, grafiky, kalendáre, knihy, obálky (papier-
nický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, 
plagáty, prospekty. 
38 - Elektronická pošta a poskytovanie a spro-
stredkovanie služieb s tým spojených vrátane po-
skytovania prístupu a pripojenia k týmto teleko-
munikačným sieťam vrátane internetu, teleko-
munikačný prenos elektronických tlačovín, časo-
pisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom 
verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete 
vrátane internetu, prevádzkovanie elektronických 
násteniek, diskusných skupín a fór. 
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných 
alebo náborových, organizovanie audiovizuálnych 
predstavení na účely kultúrne a zábavné, činnosť 
umeleckej a športovej agentúry, činnosť v oblasti 
zábavy a kultúry a športu, sprostredkovanie vyš-
šie uvedených služieb, usporadúvanie divadel-
ných, filmových, koncertných a iných predstavení 
na účely kultúrne a zábavné, vyučovanie, vzdelá-
vanie, poskytovanie elektronických tlačovín, ča-
sopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníc-
tvom verejnej a neverejnej telekomunikačnej sie-
te vrátane internetu (bez možnosti kopírovania), 
informačné služby na internete v oblasti posky-
tovania elektronických tlačovín, časopisov, pe-
riodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej 
a neverejnej telekomunikačnej siete vrátane in-
ternetu. 
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný 
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, prie-
myselný dizajn, sprostredkovanie vyššie uvede-
ných služieb v tr. 42, umelecký dizajn, výskum  
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), na-
vrhovanie obalov, návrhy, štrukturovanie a prog-
ramovanie či iné vytváranie internetových či in- 
 

tranetových počítačových stránok a násteniek 
(webpages a websites) a internetových či intrane-
tových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádza-
nia, aktualizácie a údržby, hosťovanie (poskyto-
vanie voľného priestoru) na internetové či intra-
netové počítačové stránky a nástenky (webpages 
a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľ-
ného priestoru) na internetové či intranetové ap-
likácie, prevod (konverzia) počítačových pro-
gramov, dát či iných údajov v elektronickej po-
dobe z rôznych formátov do iných formátov, pre-
vod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov 
z fyzických médií na elektronické médiá. 

(540) 

  
 

(732) ARIANA jazykové centrum, s. r. o., Pluhová 2, 
831 03 Bratislava, SK; 

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

(111) 215842 
(151) 10.11.2006 
(156) 13.7.2014 
(180) 13.7.2024 
(210) 157-2006 
(220) 13.7.2004 
(442) 3.8.2006 
(450) 4.1.2007 

 8 (511) 25 
(511) 25 - Oblečenie. 

(540) Pionier 
(732) Ahlers AG, Elverdisser Strasse 313, D-32052 Her-

ford, DE; 
(740) Považanová Andrea, JUDr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 216616 
(151) 15.1.2007 
(156) 19.7.2014 
(180) 19.7.2024 
(210) 2294-2004 
(220) 19.7.2004 
(442) 1.7.2005 
(450) 1.3.2007 

 8 (511) 3, 4, 35, 37, 39, 43 
(511) 3 - Autokozmetické prípravky; prípravky na čis-

tenie, odmasťovanie, brúsenie a leštenie. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; vosky; mi-
nerálne palivá; rastlinné palivá; palivá a pohonné 
hmoty pevné, kvapalné a plynné. 
35 - Sprostredkovanie obchodu; pomoc pri riade-
ní obchodnej činnosti, obchodného alebo priemy-
selného podniku; obchodný franchizing; reklama; 
prenájom reklamných plôch a materiálov; propa-
gácia; inzercia. 
37 - Údržba a opravy motorových a nemotoro-
vých vozidiel a dopravnej techniky vrátane spro-
stredkovania týchto služieb; pneuservis; údržba  
a opravy duší a pneumatík; služby karosárske, 
lakovnícke, opravárenské a elektrikárske; údržba  
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vrátane diagnostiky, umývanie a čistenie vozidiel; 
služby čerpacích staníc a umývačiek vozidiel. 
39 - Preprava osôb, tovaru a nákladov vrátane 
prepravy kvapalín a plynov; služby skladov, skla-
dísk, prekladísk a deponií; služby parkovísk, ha-
lových a podzemných garáží. 
43 - Prenájom a prechodné ubytovanie; poskyto-
vanie prechodného ubytovania, služby hotelov; 
služby motelov; penzióny; reštaurácie; rýchle ob-
čerstvenie. 

(540) 

  
 

(732) W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné plá-
ni 1719/4, 140 00 Praha, CZ; 

(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 
 
 

(111) 218786 
(151) 9.8.2007 
(156) 30.4.2014 
(180) 30.4.2024 
(210) 1432-2004 
(220) 30.4.2004 
(442) 2.6.2005 
(450) 4.10.2007 

 8 (511) 1, 19, 35, 37 
(511) 1 - Cementové lepidlá, stavebné lepidlá, stavebné 

lepidlá na báze cementu. 
19 - Omietky pre stavebníctvo, tenkovrstvové 
omietky, dekoratívne omietky, omietky z fareb-
ných zŕn, mozaiky (stavebníctvo), stavebná mal-
ta, potery s výnimkou kovových, obkladový ma-
teriál na budovy s výnimkou kovového, nekovo-
vé obklady, nekovové vonkajšie plášte (stavebné 
konštrukcie), mramor, kameň, stavebný kameň, 
umelý kameň, stavebný materiál s výnimkou ko-
vového, baraky, búdy (nekovové konštrukcie), 
betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, brá-
ny s výnimkou kovových, bridlica, bridlicová múč-
ka, základné konštrukcie pre budovy s výnimkou 
kovových, figuríny, busty, sošky z kameňa, betó-
nu alebo mramoru, cement, cementové potery, deb-
nenie s výnimkou kovového, nekovové dlážky  
a dlažby, dlaždice, obkladačky stavebné (neko-
vové), stavebné drevo, granit, hranoly, náhrobný 
kameň, žiaruvzdorný kameň, kamenárske výrob-
ky, kameniny pre stavebníctvo, stavebné kon-
štrukcie s výnimkou kovových, konštrukčné ma-
teriály s výnimkou kovových, kremeň, kremenný 
piesok, okná s výnimkou kovových, piesok s vý-
nimkou lejárskeho, ploty s výnimkou kovových, 
ozdobné lišty s výnimkou kovových, stavebné 
krytiny s výnimkou kovových, štrk, terakota, vá-
penec, vápno, vonkajšie plášte budov s výnimkou 
kovových, xylolit. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo, obchodné 
alebo podnikateľské informácie, analýzy nákla-
dov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum, reklama, on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, 
organizovanie výstav na obchodné a reklamné 
účely, rozširovanie reklamných materiálov (letáky, 
prospekty, tlačivá, príručky, katalógy, vzorky),  
 

vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie uve-
dených služieb, sprostredkovanie obchodu s to-
varom, maloobchodné služby v oblasti stavebné-
ho materiálu, omietok, náterových hmôt. 
37 - Omietanie, omietanie stavebných povrchov, 
natieranie a penetrovanie stavebných povrchov, 
tepelné izolovanie stavieb a budov, zatepľovanie 
stavieb a budov predovšetkým zatepľovanie kon-
taktnými zatepľovacími systémami, stavebníctvo, 
stavebné informácie, informácie o opravách, do-
zor nad stavbami, izolovanie stavieb, interiérové 
a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, 
sadrovanie, stierkovanie, murovanie, prenájom sta-
vebných strojov a zariadení, prenájom miešadiel 
a dopravníkov na omietky a malty, sprostredko-
vanie uvedených služieb. 

(540) MARMOLIT 
(732) Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará 

Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 220194 
(151) 11.1.2008 
(156) 30.4.2014 
(180) 30.4.2024 
(210) 628-2007 
(220) 30.4.2004 
(442) 4.10.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 9, 36, 38, 42 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, záznamové disky; 

počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov 
a počítače; počítačový hardvér; počítačový soft-
vér; počítačový finančný softvér; počítačový soft-
vér na využitie v spojení s kapitálovými investič-
nými službami, maklérskymi službami pri ob-
chodovaní s cennými papiermi a realizovaním fi-
nančných nástrojov a obchodovaním s finančný-
mi nástrojmi; počítačový softvér na uskutočňo-
vanie finančných obchodov, konfirmačných, klí-
ringových a platobných služieb; počítačový soft-
vér na využitie v spojení s výmenou povolení na 
znečisťovanie životného prostredia; počítačový 
softvér používaný pri sprostredkovaní šírky tele-
komunikačného prenosového pásma a služieb; 
počítačový softvér na prístup k elektronickému 
trhu na obchodovanie s finančnými nástrojmi; 
počítačový softvér na prístup k finančným infor-
máciám vrátane informácií z oblasti termínových 
obchodov, komodít, cenných papierov, mien, fi-
nančných nástrojov, sprostredkovania (maklérstva), 
obchodovania, investícií, spoločností, finančných 
trhov a oceňovania akcií a indexov; stiahnuteľné 
elektronické publikácie povahy elektronických 
spravodajcov v oblasti podnikania, financií a in-
vestícií; časti, prídavné časti, súčasti a príslušen-
stvo pre všetky uvedené tovary. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; služ-
by v oblasti nehnuteľností; bankové služby; fi-
nančné služby; finančné analýzy, manažment 
a konzultačné služby; služby v oblasti kapitálo-
vých investícií; finančné maklérstvo; realizova-
nie finančných nástrojov a obchodovanie s fi-
nančnými nástrojmi; zabezpečenie elektronické-
ho trhu pre obchodovanie s finančnými nástroj- 
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mi; poskytovanie finančných informácií vrátane 
informácií z oblasti termínových obchodov, ko-
modít, cenných papierov, mien, finančných ná-
strojov, sprostredkovania (maklérstva), obchodo-
vania, investícií, spoločností, finančných trhov, 
oceňovania akcií a akciových indexov; finančné 
služby, služby burzy s cennými papiermi a služ-
by komoditnej burzy; uskutočňovanie finančných 
obchodov, konfirmačných, klíringových a pla-
tobných služieb; poskytovanie sprostredkovateľ-
ských služieb v oblasti povolení na znečisťovanie 
životného prostredia; sprostredkovanie šírky te-
lekomunikačného prenosového pásma a služieb; 
poskytovanie informácií o výmene šírky teleko-
munikačného prenosového pásma a o službách; 
poskytovanie týchto služieb prostredníctvom on-
line globálnej počítačovej siete. 
38 - Telekomunikačné služby; prenájom prístu-
pového času k počítačovým databázam vrátane 
databáz obsahujúcich informácie z oblasti finan-
čných nástrojov, sprostredkovania (maklérstva), 
obchodných investícií, spoločností, komodít a fi-
nančných trhov. 
42 - Tvorba počítačového softvéru, vývoj, inšta-
lácia a podporné služby. 

(540) BGC 
(732) BGC Partners, L. P., 135 East 57th Street, New 

York, New York 10022, US; 
 
 

(111) 222271 
(151) 25.7.2008 
(156) 8.6.2014 
(180) 8.6.2024 
(210) 1905-2004 
(220) 8.6.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 5.9.2008 

 8 (511) 35, 36, 43 
(511) 35 - Organizovanie komerčných alebo reklam-

ných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na 
obchodné a reklamné účely; organizovanie vý-
stav na komerčné alebo reklamné účely; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch. 
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prená-
jom nehnuteľností. 
43 - Prevádzkovanie ubytovania. 

(540) 

  
 

(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 
Bratislava, SK; 

(740) Hrčková Jolana, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 224487 
(151) 30.3.2009 
(156) 3.6.2014 
(180) 3.6.2024 
(210) 1843-2004 
(220) 3.6.2004 
(442) 5.5.2005 
(450) 7.5.2009 

 8 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva, kávové náhradky, instantná káva. 

35 - Maloobchodná činnosť s kávou. 
39 - Balenie kávy a kávových náhradiek. 

(540) 

  
 

(591) červená, hnedá, žltá, oranžová, strieborná, krémová 
(732) Ing. Marek Giláň - CORA, Priemyselná 31, 965 01 

Žiar nad Hronom, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 230730 
(151) 13.10.2011 
(156) 24.6.2014 
(180) 24.6.2024 
(210) 226-2011 
(220) 24.6.2004 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 9 
(511) 9 - Slnečné okuliare, okuliare, rámy a puzdrá na 

okuliare, retiazky a šnúrky na okuliare. 
(540) 

  
 

(732) PIQUADRO S.p.A., Localitá Sassuriano, 246,  
I-40041 Silla di Gaggio Montano (BO), IT; 

(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 232896 
(151) 14.8.2012 
(156) 19.7.2014 
(180) 19.7.2024 
(210) 186-2012 
(220) 19.7.2004 
(442) 3.5.2012 
(450) 2.10.2012 

 8 (511) 31 
(511) 31 - Krmivo pre zvieratá. 

(540) ZOLUX 
(732) Zolux, S.A.S., 141, cours Paul Doumer, 17100 Sain-

tes, FR; 
(740) Žovicová Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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Prevody a prechody práv 
 
 

(111) 161767 
(210) 47271 
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois 

60064, US; 
(770) Abbott Laboratories, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Illinois, Abbott Park, Illinois, US; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 167072 
(210) 55451 
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 

Tišnov, CZ; 
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 167072 
(210) 55451 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

CZ; 
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 167203 
(210) 55621 
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois 

60064, US; 
(770) Abbott Laboratories, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Illinois, Abbott Park, Illinois, 60064, 
US; 

(580) 18.7.2014 
 
 

(111) 167403 
(210) 56134 
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois 

60064, US; 
(770) Abbott Laboratories, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Illinois, Abbott Park, Illinois, US; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 169866 
(210) 59638 
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24, 

00180 Helsinki, FI; 
(770) Finlandia Vodka Worldwide Ltd, Porkkalanka- 

tu 24, 00180 Helsinki, FI; 
(580) 15.7.2014 

 
 

(111) 183473 
(210) 306-96 
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois 

60064, US; 
(770) ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park, 

Illinois, IL 60064-3500, US; 
(580) 18.7.2014 

 
 

 
(111) 189142 
(210) 3694-97 
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 

Tišnov, CZ; 
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 189142 
(210) 3694-97 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

CZ; 
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 193399 
(210) 1370-99 
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois 

60064, US; 
(770) ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park, 

Illinois, IL 60064-3500, US; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 194499 
(210) 3693-97 
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 194499 
(210) 3693-97 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

CZ; 
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 196742 
(210) 1128-2000 
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 196742 
(210) 1128-2000 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

CZ; 
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(580) 18.7.2014 
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(111) 196743 
(210) 1129-2000 
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 196743 
(210) 1129-2000 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

CZ; 
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 196744 
(210) 1130-2000 
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 196744 
(210) 1130-2000 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

CZ; 
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 197060 
(210) 1140-2000 
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 197060 
(210) 1140-2000 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

CZ; 
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 198052 
(210) 2449-2000 
(732) SOREMARTEC S. A., Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, LU; 
(770) SOREMARTEC S. A., Rue Joseph Netzer 5, 6700 

Arlon, BE; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 210993 
(210) 1404-2004 
(732) IP - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL; 
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 

156, 34-650 Tymbark, PL; 
(580) 23.7.2014 

 
 

(111) 217364 
(210) 5571-2006 
(732) AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, Illinois 

60064, US; 
(770) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illi-

nois 60064, US; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 218079 
(210) 144-2006 
(732) Materassificio Montalese S.p.a., Via Prato, 16, 

51031 Agliana (PT), IT; 
(770) PerDormire s.r.o., Továrenská 4201/50, 018 41 

Dubnica nad Váhom, SK; 
(580) 15.7.2014 

 
 

(111) 219418 
(210) 1938-2006 
(732) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(770) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 219418 
(210) 1938-2006 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

CZ; 
(770) TRIGA COLOR, a. s., Janáčkova 333, 666 01 Tiš-

nov, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 219783 
(210) 5311-2007 
(732) Keplinger Jörg Georg, Feldstrasse 17, 4813 Alt-

muenster, AT; 
(770) Williams & Partner CEE s.r.o., Lazaretská 23, 

811 09 Bratislava, SK; 
(580) 25.7.2014 

 
 

(111) 221126 
(210) 1572-2007 
(732) SOREMARTEC S. A., Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, LU; 
(770) SOREMARTEC S. A., Dreve de l‘Arc-en-Ciel 

102, 6700 Schoppach-Arlon, BE; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 223665 
(210) 1195-2008 
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24, 

00180 Helsinki, FI; 
(770) Finlandia Vodka Worldwide Ltd. a Finland cor-

poration, Porkkalankatu 24, 001 80 Helsinki, FI; 
(580) 15.7.2014 
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(111) 223982 
(210) 1178-2008 
(732) AstraZeneca AB, Vastra Malarehamnen 9, SE-

151 85 Södertälje, SE; 
(770) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Cor-

poration, 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, US; 

(580) 18.7.2014 
 
 

(111) 226451 
(210) 760-2009 
(732) DOCTISSIMO, 149 Rue Anatole France, 92300 

LEVALLOIS PERRET, FR; 
(770) KanKan.sk, s.r.o., Plzeňská 115, 040 11 Košice, 

SK; 
(580) 14.7.2014 

 
 

(111) 226538 
(210) 722-2009 
(732) AstraZeneca AB, Vastra Malarehamnen 9, SE-

151 85 Södertälje, SE; 
(770) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Cor-

poration, 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, US; 

(580) 18.7.2014 
 
 

(111) 229985 
(210) 1789-2010 
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24, 

00180 Helsinki, FI; 
(770) Finlandia Vodka Worldwide Ltd. a Finland cor-

poration, Porkkalankatu 24, 001 80 Helsinki, FI; 
(580) 15.7.2014 

 
 

(111) 230229 
(210) 5809-2010 
(732) AstraZeneca AB, Vastra Malarehamnen 9, SE-

151 85 Södertälje, SE; 
(770) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Cor-

poration, 345 Park Avenue, New York, New 
York 10154, US; 

(580) 18.7.2014 
 
 

(111) 231154 
(210) 5247-2011 
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24, 

00180 Helsinki, FI; 
(770) Finlandia Vodka Worldwide Ltd. a Finland cor-

poration, Porkkalankatu 24, 001 80 Helsinki, FI; 
(580) 16.7.2014 

 
 

(111) 231760 
(210) 5481-2011 
(732) SOREMARTEC S. A., Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, LU; 
(770) SOREMARTEC S. A., Rue Joseph Netzer 5, 6700 

Arlon, BE; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 232411 
(210) 1850-2011 
(732) Nimcro d.o.o., Metalceva 5, 10000 Zagreb, HR; 
(770) Levitan AG, Harfenbergstr. 28, 9000 St. Gallen, 

CH; 
(580) 21.7.2014 

 
 

(111) 234905 
(210) 1733-2012 
(732) Realtex Group Inc., 6538 Collins Avenue, 286, 

Miami Beach, Florida 33141, US; 
(770) REALTEX s.r.o., Dukelských hrdinov 5, 960 01 

Zvolen, SK; 
(580) 14.7.2014 

 
 

(111) 237116 
(210) 2062-2013 
(732) Brown-Forman Finland Ltd., Porkkalankatu 24, 

00180 Helsinki, FI; 
(770) Finlandia Vodka Worldwide Ltd, Porkkalanka- 

tu 24, 00180 Helsinki, FI; 
(580) 15.7.2014 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 90037 
(210) 1621 
(732) Siemens Rail Automation Holdings Limited, Fa-

raday House Sir William Siemens Square, Frim-
ley, Camberley, Surrey GU16 8QD, GB; 

(580) 23.7.2014 
 
 

(111) 93424 
(210) 1523 
(732) Guaber S. r. l., Via Isonzo 67, 40033 Casalecchio 

di Reno (BO), IT; 
(580) 25.7.2014 

 
 

(111) 154860 
(210) 23140 
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 

Hill, Connecticut 06067, US; 
(580) 24.7.2014 

 
 

(111) 157731 
(210) 40857 
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 

Hill, Connecticut 06067, US; 
(580) 24.7.2014 

 
 

(111) 157732 
(210) 40856 
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 

Hill, Connecticut 06067, US; 
(580) 24.7.2014 

 
 

(111) 162484 
(210) 48246 
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 

Hill, Connecticut 06067, US; 
(580) 24.7.2014 

 
 

(111) 162818 
(210) 47882 
(732) GGB, Inc., 700 Mid Atlantic Parkway, Thorofa-

re, New Jersey 08086, US; 
(580) 25.7.2014 

 
 

(111) 162819 
(210) 47883 
(732) GGB, Inc., 700 Mid Atlantic Parkway, Thorofa-

re, New Jersey 08086, US; 
(580) 25.7.2014 

 
 

(111) 167072 
(210) 55451 
(732) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

 
(111) 169866 
(210) 59638 
(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd, Porkkalanka- 

tu 24, 00180 Helsinki, FI; 
(580) 15.7.2014 

 
 

(111) 171622 
(210) 59824 
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 

Hill, Connecticut 06067, US; 
(580) 24.7.2014 

 
 

(111) 173061 
(210) 57138 
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 

Hill, Connecticut 06067, US; 
(580) 24.7.2014 

 
 

(111) 178772 
(210) 1839-94 
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600 

North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US; 
(580) 14.7.2014 

 
 

(111) 178773 
(210) 1840-94 
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600 

North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US; 
(580) 14.7.2014 

 
 

(111) 184467 
(210) 1081-96 
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 

Hill, Connecticut 06067, US; 
(580) 24.7.2014 

 
 

(111) 185345 
(210) 1489-94 
(732) Office Depot, Inc. a Delaware corporation, 6600 

North Military Trail, Boca Raton, FL 33496, US; 
(580) 14.7.2014 

 
 

(111) 187857 
(210) 1513-97 
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 

Hill, Connecticut 06067, US; 
(580) 24.7.2014 

 
 

(111) 188982 
(210) 2775-97 
(732) Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 

Hill, Connecticut 06067, US; 
(580) 24.7.2014 
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(111) 189142 
(210) 3694-97 
(732) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 194499 
(210) 3693-97 
(732) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 205965 
(210) 3444-2003 
(732) Križan Kamil, Povraznícka 16, 811 05 Bratisla-

va, SK; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 207355 
(210) 1347-2004 
(732) HORNEX, a. s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, 

SK; 
(580) 24.7.2014 

 
 

(111) 208675 
(210) 2866-2003 
(732) I. E. S. (Inteligentné elektrické systémy) s.r.o., Tex-

tilná 7, 040 12 Košice, SK; 
(580) 25.7.2014 

 
 

(111) 209773 
(210) 900-2004 
(732) OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 

Krupina, SK; 
(580) 16.7.2014 

 
 

(111) 209774 
(210) 901-2004 
(732) OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 

Krupina, SK; 
(580) 16.7.2014 

 
 

(111) 210227 
(210) 1419-2004 
(732) Drahovský Jozef, Donnerova 9, 841 04 Bratisla-

va, SK; 
(580) 25.7.2014 

 
 

(111) 210786 
(210) 1252-2004 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
(580) 23.7.2014 

 
 

(111) 210787 
(210) 1253-2004 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
(580) 23.7.2014 

 
 

(111) 210788 
(210) 1254-2004 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
(580) 23.7.2014 

 
 

(111) 210993 
(210) 1404-2004 
(732) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 

156, 34-650 Tymbark, PL; 
(580) 23.7.2014 

 
 

(111) 212877 
(210) 279-2005 
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 

10, 811 02 Bratislava, SK; 
(580) 15.7.2014 

 
 

(111) 212878 
(210) 280-2005 
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre-

žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 
(580) 15.7.2014 

 
 

(111) 212879 
(210) 281-2005 
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre-

žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 
(580) 15.7.2014 

 
 

(111) 214072 
(210) 2351-2005 
(732) K&J&G a. s., Družstevná 746, 916 21 Čachtice, 

SK; 
(580) 15.7.2014 

 
 

(111) 216134 
(210) 20-2006 
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre- 

žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 
(580) 15.7.2014 

 
 

(111) 219043 
(210) 277-2007 
(732) K&J&G a. s., Družstevná 746, 916 21 Čachtice, 

SK; 
(580) 15.7.2014 

 
 

(111) 219418 
(210) 1938-2006 
(732) KEVAR, s.r.o., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ; 
(580) 18.7.2014 

 
 

(111) 220105 
(210) 5429-2007 
(732) Tiens Group Co., Ltd., Wu Qing Development 

Zone,Tianjin New Tech Industrial Park, Tianjin, 
CN; 

(580) 21.7.2014 
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(111) 226451 
(210) 760-2009 
(732) KanKan.sk, s.r.o., Plzeňská 115, 040 11 Košice, 

SK; 
(580) 14.7.2014 

 
 

(111) 229629 
(210) 1226-2010 
(732) Modrý koník s. r. o., Martinská 56, 821 05 Brati-

slava, SK; 
(580) 25.7.2014 

 
 

(111) 230849 
(210) 739-2010 
(732) Modrý koník s. r. o., Martinská 56, 821 05 Brati-

slava, SK; 
(580) 25.7.2014 

 
 

(111) 231981 
(210) 1070-2010 
(732) Modrý koník s. r. o., Martinská 56, 821 05 Brati-

slava, SK; 
(580) 25.7.2014 

 
 

(111) 234703 
(210) 1809-2012 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 21.7.2014 

 
 

(111) 235712 
(210) 539-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 21.7.2014 

 
 

(111) 235713 
(210) 540-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino- 

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 21.7.2014 

 
 

(111) 235714 
(210) 541-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 21.7.2014 

 
 

(111) 235715 
(210) 542-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 21.7.2014 

 
 

(111) 236792 
(210) 527-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 21.7.2014 

 
 

(111) 236793 
(210) 530-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 21.7.2014 

 
 

(111) 236794 
(210) 531-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 21.7.2014 

 
 

(111) 236879 
(210) 5282-2013 
(732) Kwaczek Daniel, Londýnská 2397/60, 120 00 Pra-

ha, CZ; 
(580) 24.7.2014 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 
 
 

(111) 196810 
(210) 1669-2001 
(732) GENERICA, spol. s r. o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, 

SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 26.6.2013 
(580) 1.8.2014 

 
 

(111) 228686 
(210) 474-2010 
(732) GENERICA, spol. s r. o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, 

SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 26.6.2013 
(580) 1.8.2014 

 
 

(111) 228687 
(210) 475-2010 
(732) GENERICA, spol. s r. o., Vrbovská 39, 921 01 

Piešťany, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 GALENICA s.r.o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, 

SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 26.6.2013 
(580) 1.8.2014 

 
 

(111) 234703 
(210) 1809-2012 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 
(580) 21.7.2014 

 
 

(111) 235660 
(210) 512-2013 
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, 

SK; 
 Záložný veriteľ: 
 J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 
(580) 17.7.2014 

 
 

(111) 235661 
(210) 513-2013 
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, 

SK; 
 Záložný veriteľ: 
 J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 
(580) 17.7.2014 

 
 

(111) 235662 
(210) 514-2013 
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, 

SK; 
 Záložný veriteľ: 
 J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 
(580) 17.7.2014 

 
 

(111) 235663 
(210) 509-2013 
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, 

SK; 
 Záložný veriteľ: 
 J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 
(580) 17.7.2014 

 
 

(111) 235664 
(210) 510-2013 
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, 

SK; 
 Záložný veriteľ: 
 J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 
(580) 17.7.2014 

 
 

(111) 235665 
(210) 511-2013 
(732) TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, 

SK; 
 Záložný veriteľ: 
 J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 
(580) 17.7.2014 

 
 

(111) 235712 
(210) 539-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 
(580) 21.7.2014 

 
 

(111) 235713 
(210) 540-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 
(580) 21.7.2014 
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(111) 235714 
(210) 541-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 

J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-
ha, CZ; 
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 

(580) 21.7.2014 

(111) 235715 
(210) 542-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 

J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-
ha, CZ; 
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 

(580) 21.7.2014 

(111) 236792 
(210) 527-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 

J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-
ha, CZ; 
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 

(580) 21.7.2014 

(111) 236793 
(210) 530-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 

J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-
ha, CZ; 
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 

(580) 21.7.2014 

(111) 236794 
(210) 531-2013 
(732) ENERGOCHEMICA TRADING a. s., Pribino-

va 25, 811 09 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 

J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Pra-
ha, CZ; 
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2014 

(580) 21.7.2014 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 

(210) 713-2014 
(220) 16.4.2014 
(800) 1 210 063, 16.4.2014 

(111) 169504 
(210) 59743 
(220) 18.12.1990 
(800) 1 209 636, 3.4.2014 

(111) 226496 
(210) 2156-2008 
(220) 24.11.2008 
(800) 1 209 380, 5.2.2014 

(111) 227486 
(210) 5357-2009 
(220) 20.5.2009 
(800) 1 042 275, 13.11.2009 

(111) 236896 
(210) 5501-2013 
(220) 21.8.2013 
(800) 1 208 967, 3.2.2014 

(111) 237376 
(210) 1849-2013 
(220) 7.10.2013 
(800) 1 209 046, 1.4.2014 

(111) 237738 
(210) 5488-2013 
(220) 19.8.2013 
(800) 1 208 020, 18.2.2014 
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Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 
 
 

(111) 207721 
(210) 1219-2003 
(220) 12.5.2003 
(580) 23.12.2010 

 8 (511) 35, 37, 38, 42 
(511) 35 - Maloobchodné služby v oblasti výpočtovej 

techniky; maloobchodné služby v oblasti počíta-
čového softvéru. 
37 - Montáž, inštalácia, údržba a opravy výpo-
čtovej techniky. 
38 - Elektronická pošta; telefónna komunikácia; 
komunikácia prostredníctvom optických káblov; 
počítačová komunikácia; poskytovanie teleko-
munikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie dočasných a trvalých počíta-
čových sietí; poskytovanie užívateľského pripo-
jenia do svetovej počítačovej siete; prenos správ 
a obrazových informácií pomocou počítača; služ-
by zabezpečujúce vstup do telekomunikačných 
sietí; služby diaľkových dátových prenosov; te-
lekonferenčné služby vrátane videokonferencií. 

42 - Hosťovanie na webových stránkach; hosťo-
vanie počítačových serverov; správa počítačo-
vých serverov a počítačových sietí; inštalácia po-
čítačových programov; obnovovanie počítačo-
vých databáz; počítačové programovanie; pora-
denské služby v oblasti počítačového hardvéru; 
servis počítačových programov; tvorba softvéru; 
analýza softvéru; analýza počítačového hardvéru; 
projektovanie dočasných a trvalých počítačových 
sietí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
1752-2011 
1753-2011 
1754-2011 

1784-2011 
1785-2011 
1912-2011 

  651-2012 
1007-2012 
1008-2012 

1533-2012 
  670-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zamietnuté prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) 
 
1405-2009 
  571-2011 
5779-2011 

  974-2012 
1984-2012 
5120-2012 
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Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
  95467 14.12.2013 
  95482 31.12.2013 
110859A 15.12.2013 
151306 14.12.2013 
155667 05.12.2013 
155812 22.12.2013 
162037 22.12.2013 
165759 29.12.2013 
166068 14.12.2013 
176405 06.12.2013 
177686 03.12.2013 
177820 03.12.2013 
178517 20.12.2013 
178617 08.12.2013 
178618 09.12.2013 
178709 07.12.2013 
178738 10.12.2013 
178739 10.12.2013 
178797 13.12.2013 
178886 15.12.2013 
178887 15.12.2013 
178921 10.12.2013 
178960 21.12.2013 
178961 21.12.2013 
179031 15.12.2013 
179112 10.12.2013 
179249 21.12.2013 
179525 21.12.2013 
179664 29.12.2013 
180044 03.12.2013 
180414 06.12.2013 
180853 10.12.2013 
180855 13.12.2013 
182759 15.12.2013 
183094 23.12.2013 
183095 23.12.2013 
200234 29.10.2013 
205970 15.12.2013 
206262 22.12.2013 
206263 22.12.2013 
206264 31.12.2013 
206449 02.12.2013 
206711 01.12.2013 
206724 23.12.2013 
206725 29.12.2013 
206994 10.12.2013 
206995 22.12.2013 
206996 29.12.2013 
206997 29.12.2013 
207674 17.12.2013 
207675 17.12.2013 

208567 15.12.2013 
208950 16.12.2013 
208951 16.12.2013 
208952 17.12.2013 
208953 17.12.2013 
208954 17.12.2013 
208955 17.12.2013 
208959 31.12.2013 
209074 01.12.2013 
209075 02.12.2013 
209076 02.12.2013 
209077 03.12.2013 
209078 03.12.2013 
209079 03.12.2013 
209080 03.12.2013 
209081 18.12.2013 
209082 18.12.2013 
209083 18.12.2013 
209084 19.12.2013 
209086 19.12.2013 
209088 23.12.2013 
209089 23.12.2013 
209090 29.12.2013 
209091 29.12.2013 
209092 29.12.2013 
209093 30.12.2013 
209095 31.12.2013 
209096 31.12.2013 
209097 31.12.2013 
209098 31.12.2013 
209099 31.12.2013 
209100 31.12.2013 
209182 09.12.2013 
209183 09.12.2013 
209184 03.12.2013 
209185 09.12.2013 
209195 10.12.2013 
209197 10.12.2013 
209204 12.12.2013 
209206 12.12.2013 
209208 12.12.2013 
209209 12.12.2013 
209210 12.12.2013 
209211 12.12.2013 
209212 15.12.2013 
209217 15.12.2013 
209218 15.12.2013 
209219 16.12.2013 
209220 17.12.2013 
209221 22.12.2013 
209222 22.12.2013 

209224 30.12.2013 
209225 30.12.2013 
209226 30.12.2013 
209227 30.12.2013 
209228 30.12.2013 
209229 31.12.2013 
209230 31.12.2013 
209231 31.12.2013 
209249 17.12.2013 
209349 01.12.2013 
209350 01.12.2013 
209351 01.12.2013 
209352 01.12.2013 
209353 01.12.2013 
209354 01.12.2013 
209355 01.12.2013 
209356 03.12.2013 
209358 03.12.2013 
209359 03.12.2013 
209360 03.12.2013 
209361 04.12.2013 
209362 04.12.2013 
209363 05.12.2013 
209364 09.12.2013 
209365 12.12.2013 
209367 23.12.2013 
209368 23.12.2013 
209369 23.12.2013 
209370 23.12.2013 
209371 23.12.2013 
209523 05.12.2013 
209525 05.12.2013 
209527 05.12.2013 
209530 05.12.2013 
209531 05.12.2013 
209532 05.12.2013 
209536 12.12.2013 
209537 12.12.2013 
209538 19.12.2013 
209539 22.12.2013 
209540 22.12.2013 
209541 22.12.2013 
209542 22.12.2013 
209543 22.12.2013 
209544 22.12.2013 
209545 22.12.2013 
209547 23.12.2013 
209630 22.12.2013 
209631 22.12.2013 
209632 22.12.2013 
209633 22.12.2013 

209634 22.12.2013 
209635 22.12.2013 
209636 22.12.2013 
209637 22.12.2013 
209683 01.12.2013 
209686 02.12.2013 
209689 09.12.2013 
209690 15.12.2013 
209691 22.12.2013 
209694 31.12.2013 
209882 05.12.2013 
209884 29.12.2013 
209885 29.12.2013 
209886 31.12.2013 
210085 08.12.2013 
210087 12.12.2013 
210088 12.12.2013 
210092 31.12.2013 
210093 31.12.2013 
210279 01.12.2013 
210280 01.12.2013 
210281 01.12.2013 
210285 18.12.2013 
210503 22.12.2013 
210504 23.12.2013 
210705 04.12.2013 
210706 09.12.2013 
210708 23.12.2013 
210825 29.10.2013 
211167 15.12.2013 
211171 23.12.2013 
211443 01.12.2013 
211444 04.12.2013 
211445 08.12.2013 
211446 10.12.2013 
211447 10.12.2013 
211448 10.12.2013 
211449 15.12.2013 
211623 05.12.2013 
211624 08.12.2013 
212033 15.12.2013 
212368 16.12.2013 
213736 29.10.2013 
214051 18.12.2013 
214393 31.12.2013 
220321 12.12.2013 
220782 08.12.2013 
227760 05.12.2013 
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Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 185342 
(210) 1204-94 

 7 (511) 6, 35, 42 
(511) 6 - Príručné kovové pokladne; pánty, závesy; 

klince, príchytky; kovanie na okná; domové zvon-
čeky s výnimkou elektrických; kovové rúry; drôt; 
drôtené pletivo; kovové kolesá na nábytok; ko-
vové okenice, kovové dlážky, drobný železiarsky 
tovar, kovové zámočnícke stoly, kovové bazény, 
kovania na dvere; kovanie na nábytok; kovové 
cestné zvodidlá; kovové skrinky, debny; kovové 
telefónne búdky. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; komerčné informačné kancelárie; personál-
ne poradenstvo; marketingové štúdie; reklamné 
agentúry, obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie. 
42 - Profesionálne poradenstvo s výnimkou ob-
chodného alebo podnikateľského; interiérová vý-
zdoba; projektová činnosť, štúdie technických 
projektov; usporadúvanie a prevádzkovanie vý-
stav; inžinierska činnosť; pomoc pri výbere po-
volania; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; kon-
trola kvality. 

(580) 16.7.2014 
 
 

(111) 210128 
(210) 438-2004 

 8 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, mar-

keting, reklamná, inzertná a propagačná činnosť 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostred-
níctvom telefónnej siete alebo dátovej siete alebo 
informačnej siete alebo elektronickej siete alebo 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete, po-
skytovanie informácií a iných informačných pro-
duktov komerčného alebo reklamného charakte-
ru, multimediálnych informácií komerčného cha-
rakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach 
komerčných internetových médií a vyhľadáva-
cích služieb, on-line inzercia, prenájom informač-
ných miest, činnosť reklamnej agentúry, činnosť 
ekonomických a/alebo organizačných poradcov, 
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, spro-
stredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, 
merchandising, franchising, pomoc pri využívaní 
a riadení obchodného podniku, personálna agen-
túra, personálne poradenstvo, automatizované spra-
covanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov 
a obchodných činností priemyselného alebo ob-
chodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam, 
prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania ale-
bo systematickosť písomných alebo dátových ale-
bo elektronických oznámení a záznamov, ako aj 
využívanie alebo kompiláciu matematických a šta-
tistických údajov, organizačné zabezpečenie te-
levízneho vysielania. 
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komu-
nikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysiela-
nie, televízne vysielanie programov, televízne vy-
sielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, 
súťažných, diskusných a informačných progra- 
 

mov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena 
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elek-
tronických časopisov, informácií, elektronických 
periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- 
alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom in-
formačnej alebo dátovej alebo elektronickej ale-
bo komunikačnej alebo telekomunikačnej alebo 
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou sate-
litov, informačné služby týkajúce sa televízneho 
vysielania, telekomunikačné služby, komuniká-
cia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných 
služieb, informačné služby v oblasti telekomuni-
kácií, informačná kancelária, poskytovanie infor-
mácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb 
prostredníctvom počítačov, prenájom komunikač-
ných miest. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná čin-
nosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vy-
dávania reklamných a náborových textov, nahrá-
vanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvu-
kových, požičiavanie nahraných zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a ší-
renie audiovizuálnych diel, televízne spravodaj-
stvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna 
výroba programov, tvorba programov, tvorba  
a výroba televíznych a audiovizuálnych progra-
mov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, spro-
stredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy  
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zá-
bavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo vzde-
lávacie predstavenie, organizácia spoločenských 
a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie  
a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstav-
ná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy alebo 
výchovy alebo vzdelávania, prevádzkovanie te-
lovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa 
športových potrieb s výnimkou dopravných pro-
striedkov, požičiavanie zvukových alebo zvuko-
vo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh, tla-
čovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov, 
videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, 
fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových a tele-
víznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelá-
vacích potrieb a prístrojov, požičiavanie a prená-
jom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, te-
nisových dvorcov, prenájom a požičiavanie potá-
pačského výstroja, prenájom a požičiavanie špor-
tového náradia s výnimkou dopravných pro-
striedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fit-
nescentra. 

(580) 21.7.2014 
 
 

(111) 210129 
(210) 439-2004 

 8 (511) 9, 35, 38, 41 
(511) 9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, foto-

grafické, filmové, optické, prístroje na váženie, 
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prí-
stroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie, pre-
vod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obra-
zu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, 
premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie 
elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny,  
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 záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo 
optické suporty zvukových alebo zvukovo-obra-
zových záznamov, automatické distribútory a me-
chanizmy na mince, zapisovacie pokladnice, kal-
kulačné stroje, prístroje na spracovanie informá-
cií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí  
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elek-
trické články, akumulátory, počítačové hry s vý-
stupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustro-
vané so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvá-
dzané do činnosti vhodením mince, reklamné 
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná, 
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov na-
hrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj ne-
nahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, au-
diovizuálne programy, audioprogramy, audiovi-
zuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela  
v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na no-
sičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky, 
programové vybavenie počítačov, softvér, har-
dvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej, 
alebo informačnej techniky, elektronické databá-
zy a databázové produkty, informácie a záznamy 
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a da-
tabázy, a informačné produkty na nosičoch alebo 
aj v elektronických, dátových, informačných, po-
čítačových a komunikačných sieťach všetkých 
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické 
alebo dátové, alebo informačné, alebo komuni-
kačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotli-
vých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých  
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektronic-
ké multimediálne alebo elektronické informačné 
katalógy, elektronické časopisy, elektronické pe-
riodiká a knihy v elektronickej podobe. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 
marketing, reklamná, inzertná a propagačná čin-
nosť prostredníctvom akéhokoľvek média, pro-
stredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, 
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, 
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej sie-
te, poskytovanie informácií a iných informač-
ných produktov komerčného alebo reklamného 
charakteru, multimediálnych informácií komerč-
ného charakteru, komerčné využitie internetu v ob-
lastiach komerčných internetových médií a vy-
hľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom 
informačných miest, činnosť reklamnej agentúry, 
činnosť ekonomických a/alebo organizačných po-
radcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, 
sprostredkovateľská činnosť v obchode s tova-
rom, merchandising, franchising, pomoc pri vy-
užívaní a riadení obchodného podniku, personál-
na agentúra, personálne poradenstvo, automati-
zované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkova-
ní obchodov a obchodných činností priemyselné-
ho alebo obchodného podniku, služby, ktoré za-
hŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu 
prenášania alebo systematickosť písomných ale-
bo dátových, alebo elektronických oznámení  
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu 
matematických a štatistických údajov, organizač-
né zabezpečenie televízneho vysielania. 
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komu-
nikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysiela-
nie, televízne vysielanie programov, televízne 
vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, 
súťažných, diskusných a informačných progra- 
 

mov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena 
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elek-
tronických časopisov, informácií, elektronických 
periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- 
alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom in-
formačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, ale-
bo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo 
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou sate-
litov, informačné služby týkajúce sa televízneho 
vysielania, telekomunikačné služby, komuniká-
cia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných 
služieb, informačné služby v oblasti telekomuni-
kácií, informačná kancelária, poskytovanie infor-
mácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb 
prostredníctvom počítačov, prenájom komunikač-
ných miest. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná čin-
nosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vy-
dávania reklamných a náborových textov, nahrá-
vanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvu-
kových, požičiavanie nahraných zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a ší-
renie audiovizuálnych diel, televízne spravodaj-
stvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna 
výroba programov, tvorba programov, tvorba  
a výroba televíznych a audiovizuálnych progra-
mov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, spro-
stredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy  
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zá-
bavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo vzde-
lávacie predstavenie, organizácia spoločenských 
a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie  
a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstav-
ná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo 
výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkovanie te-
lovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa 
športových potrieb s výnimkou dopravných pro-
striedkov, požičiavanie zvukových alebo zvuko-
vo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh, tla-
čovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov, 
videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, 
fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových a tele-
víznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelá-
vacích potrieb a prístrojov, požičiavanie a prená-
jom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, te-
nisových dvorcov, prenájom a požičiavanie potá-
pačského výstroja, prenájom a požičiavanie špor-
tového náradia s výnimkou dopravných pro-
striedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fit-
nescentra. 

(580) 21.7.2014 
 
 

(111) 210130 
(210) 440-2004 

 8 (511) 9, 35, 38, 41 
(511) 9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, foto-

grafické, filmové, optické, prístroje na váženie, 
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prí-
stroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie, pre-
vod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obra-
zu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, 
premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie 
elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny, záz-
namníky, faxy, ústredne, magnetické alebo op-
tické suporty zvukových alebo zvukovo-obrazo-
vých záznamov, automatické distribútory a me-
chanizmy na mince, zapisovacie pokladnice, kal- 
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 kulačné stroje, prístroje na spracovanie informá-

cií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí  
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elek-
trické články, akumulátory, počítačové hry s vý-
stupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustro-
vané so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvá-
dzané do činnosti vhodením mince, reklamné 
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná, 
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov na-
hrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj ne-
nahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, au-
diovizuálne programy, audioprogramy, audiovi-
zuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela v di-
gitálnej podobe, filmy, hudobné diela na nosi-
čoch alebo v elektronickej podobe, CD disky, 
programové vybavenie počítačov, softvér, hard-
vér výpočtovej techniky alebo komunikačnej, 
alebo informačnej techniky, elektronické databá-
zy a databázové produkty, informácie a záznamy 
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a da-
tabázy, a informačné produkty na nosičoch alebo 
aj v elektronických, dátových, informačných, po-
čítačových a komunikačných sieťach všetkých 
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické 
alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikač-
né, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých 
súčastí a náhradných dielov obsiahnutých v tejto 
triede, multimediálne aplikácie, elektronické mul-
timediálne alebo elektronické informačné kataló-
gy, elektronické časopisy, elektronické periodiká 
a knihy v elektronickej podobe. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, 
marketing, reklamná, inzertná a propagačná čin-
nosť prostredníctvom akéhokoľvek média, pro-
stredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete, 
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete, 
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, 
poskytovanie informácií a iných informačných 
produktov komerčného alebo reklamného cha-
rakteru, multimediálnych informácií komerčného 
charakteru, komerčné využitie internetu v oblas-
tiach komerčných internetových médií a vyhľa-
dávacích služieb, on-line inzercia, prenájom in-
formačných miest, činnosť reklamnej agentúry, 
činnosť ekonomických a/alebo organizačných po-
radcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, 
sprostredkovateľská činnosť v obchode s tova-
rom, merchandising, franchising, pomoc pri vyu-
žívaní a riadení obchodného podniku, personálna 
agentúra, personálne poradenstvo, automatizova-
né spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní ob-
chodov a obchodných činností priemyselného 
alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňa-
jú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu pre-
nášania alebo systematickosť písomných alebo 
dátových alebo elektronických oznámení a záz-
namov, ako aj využívanie alebo kompiláciu ma-
tematických a štatistických údajov, organizačné 
zabezpečenie televízneho vysielania. 
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komu-
nikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysiela-
nie, televízne vysielanie programov, televízne vy-
sielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, 
súťažných, diskusných a informačných progra-
mov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena 
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elek-
tronických časopisov, informácií, elektronických 
periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- ale- 
 

bo audiovizuálnych diel prostredníctvom infor-
mačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo 
komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo po-
čítačovej siete, najmä internetu, pomocou sateli-
tov, informačné služby týkajúce sa televízneho 
vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, 
poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb, 
informačné služby v oblasti telekomunikácií, in-
formačná kancelária, poskytovanie informácií tý-
kajúcich sa telekomunikačných služieb prostred-
níctvom počítačov, prenájom komunikačných 
miest. 
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná čin-
nosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vy-
dávania reklamných a náborových textov, nahrá-
vanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvuko-
vých, požičiavanie nahraných zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a ší-
renie audiovizuálnych diel, televízne spravodaj-
stvo, TV produkcia, filmová produkcia, televíz-
na výroba programov, tvorba programov, tvorba 
a výroba televíznych a audiovizuálnych progra-
mov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, spro-
stredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy  
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zá-
bavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo vzde-
lávacie predstavenie, organizácia spoločenských 
a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie  
a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstav-
ná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo 
výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkovanie te-
lovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa 
športových potrieb s výnimkou dopravných pro-
striedkov, požičiavanie zvukových alebo zvuko-
vo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh, tla-
čovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov, 
videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, fo-
toaparátov, premietačiek, rozhlasových a televíz-
nych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích 
potrieb a prístrojov, požičiavanie a prenájom ob-
razov, dekorácií, prenájom štadiónov, tenisových 
dvorcov, prenájom a požičiavanie potápačského 
výstroja, prenájom a požičiavanie športového ná-
radia s výnimkou dopravných prostriedkov, pre-
vádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra. 

(580) 21.7.2014 
 
 

(111) 213379 
(210) 5357-2004 

 8 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie 

reklamných materiálov, marketing, reklamná a in-
zertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia, prostredníctvom telefónnej siete alebo dáto-
vej siete, alebo informačnej siete, alebo elektro-
nickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo po-
čítačovej siete, poskytovanie informácií a iných 
informačných produktov komerčného alebo re-
klamného charakteru, informačných produktov 
reklamného charakteru, multimediálnych informá-
cií komerčného charakteru, maloobchodný predaj 
internetových médií prostredníctvom internetu, 
poskytovanie obchodných informácií, on-line in-
zercia, činnosť reklamnej agentúry, sprostredko-
vanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľ-
ská činnosť v obchode s tovarom, merchandising,  
 



364 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   9 - 2014 - SK (oznámenia - ochranné známky)  
 

 obchodný franchising, pomoc pri využívaní a ria-
dení obchodného podniku, automatizované spra-
covanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov 
a obchodných činností priemyselného alebo ob-
chodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záz-
nam, dátových alebo elektronických oznámení  
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu 
matematických a štatistických údajov. 
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie pro-
gramov, televízne vysielanie zábavných, vzdelá-
vacích, výchovných, súťažných, diskusných a in-
formačných programov; digitálne vysielanie; te-
lematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo 
získavanie správ a informácií; šírenie elektronic-
kých časopisov, informácií, elektronických pe-
riodík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo 
audiovizuálnych diel prostredníctvom informač-
nej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo ko-
munikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počí-
tačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov 
a pod., televízne vysielanie prostredníctvom in-
ternetu, informácie o televíznom vysielaní, orga-
nizačné a technické zabezpečovanie televízneho 
vysielania, komunikácia, poradenská činnosť v ob-
lasti oznamovacích prostriedkov, informačná kan-
celária, poskytovanie telekomunikačných a tele-
víznych informačných služieb prostredníctvom 
počítačov, televízne spravodajstvo. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných alebo náborových 
textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, na-
hrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo zvu-
kových, požičiavanie nahraných zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a ší-
renie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmo-
vá produkcia, televízna výroba programov, tvor-
ba programov, tvorba a výroba televíznych a au-
diovizuálnych programov, informácie o programe 
TV, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, spros-
tredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy  
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zá-
bavná činnosť, organizácia spoločenských a kul-
túrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vy-
konávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná 
činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo vý-
chovy, alebo vzdelávania. 

(580) 22.7.2014 
 
 

(111) 213381 
(210) 5359-2004 

 8 (511) 9, 35, 38, 41 
(511) 9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, foto-

grafické, filmové, optické, prístroje na váženie, 
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prí-
stroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie, pre-
vod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obra-
zu, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magne-
tické alebo optické suporty zvukových alebo zvu-
kovo-obrazových záznamov, automatické distri-
bútory a mechanizmy na mince, zapisovacie pok-
ladnice, kalkulačné stroje, prístroje na spracova-
nie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých 
súčastí a náhradných dielov patriacich do tejto 
triedy, batérie, akumulátory, počítačové hry s vý-
stupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustro-
vané so zvukovou nahrávkou, hlavolamy elek-
trické alebo elektronické, hracie skrine uvádzané  
 

 do činností vhodením mince, reklamné prístroje 
na striedavé obrazy, reklama svetelná, reklamné 
svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj ne-
nahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, au-
diokazety nahrané aj nenahrané, audiovizuálne pro-
gramy, audioprogramy, audiovizuálne diela, au-
diovizuálne diela v digitálnej podobe, filmy, hu-
dobné diela, CD disky, programové vybavenie 
pre počítače, softvér, hardvér výpočtovej techni-
ky alebo komunikačnej alebo informačnej tech-
niky, elektronické databázy a databázové produk-
ty, informácie a záznamy v elektronickej podobe, 
informácie, dáta, databázy a informačné produk-
ty na nosičoch alebo aj v elektronických, dáto-
vých, informačných, počítačových a komunikač-
ných sieťach všetkých druhov, súvisiaci softvér  
a hardvér, elektronické alebo dátové, alebo in-
formačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové 
siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných 
dielov obsiahnutých v tejto triede, multimediálne 
aplikácie, elektronické multimediálne alebo elek-
tronické informačné katalógy, elektronické časo-
pisy, elektronické periodiká a knihy v elektronic-
kej podobe. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie 
reklamných materiálov, marketing, reklamná a in-
zertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia, prostredníctvom telefónnej siete alebo dáto-
vej siete, alebo informačnej siete, alebo elektro-
nickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo po-
čítačovej siete, poskytovanie informácií a iných 
informačných produktov komerčného alebo re-
klamného charakteru, informačných produktov 
reklamného charakteru, multimediálnych infor-
mácií komerčného charakteru, maloobchodný 
predaj internetových médií prostredníctvom in-
ternetu, poskytovanie obchodných informácií, on- 
-line inzercia, činnosť reklamnej agentúry, spros-
tredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostred-
kovateľská činnosť v obchode s tovarom, mer-
chandising, obchodný franchising, pomoc pri vy-
užívaní a riadení obchodného podniku, automati-
zované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkova-
ní obchodov a obchodných činností priemyselné-
ho alebo obchodného podniku, služby, ktoré za-
hŕňajú záznam, dátových alebo elektronických oz-
námení a záznamov, ako aj využívanie alebo kom-
piláciu matematických a štatistických údajov. 
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie pro-
gramov, televízne vysielanie zábavných, vzdelá-
vacích, výchovných, súťažných, diskusných a in-
formačných programov; digitálne vysielanie; te-
lematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo 
získavanie správ a informácií; šírenie elektronic-
kých časopisov, informácií, elektronických pe-
riodík, kníh v elektronickej podobe, audio alebo 
audiovizuálnych diel prostredníctvom informač-
nej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo ko-
munikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počí-
tačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov 
a pod., televízne vysielanie prostredníctvom in-
ternetu, informácie o televíznom vysielaní, orga-
nizačné a technické zabezpečovanie televízneho 
vysielania, komunikácia, poradenská činnosť v ob-
lasti oznamovacích prostriedkov, informačná kan-
celária, poskytovanie telekomunikačných a tele-
víznych informačných služieb prostredníctvom 
počítačov, televízne spravodajstvo. 
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41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných alebo náborových 
textov, edičná činnosť, publikačná činnosť, na-
hrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-
zvukových, požičiavanie nahraných zvukových  
a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba 
a šírenie audiovizuálnych diel, TV produkcia, 
filmová produkcia, televízna výroba programov, 
tvorba programov, tvorba a výroba televíznych  
a audiovizuálnych programov, informácie o pro-
grame TV, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, 
sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zá-
bavy a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná  
a zábavná činnosť, organizácia spoločenských  
a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie  
a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstav-
ná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy, alebo 
výchovy, alebo vzdelávania. 

(580) 22.7.2014 
 
 

(111) 226496 
(210) 2156-2008 

 9 (511) 6, 19, 37 
(511) 6 - Kovové dvere; kovové prahy; kovové zárub-

ne; dverové zástrčky; západky zámok; kovové 
zarážky dverí; kovové neelektrické zámky; visa-
cie zámky; kovové závory; kľúče; kovové krúžky 
na kľúče; bezpečnostné kovové reťaze; bezpeč-
nostné schránky; trezory; kovové skrinky; pok-
ladničky; kovové brány; pancierové platne; pan-
cierové plechy; kovové čapy; kovové držadlá; 
kľučky; dverové neelektrické pružiny; kovové 
klopadlá na dvere; kovania na dvere; kovové 
podpery; stavebné kovania; kovové nosníky; ko-
vové obloženie stavieb, priečok a stien. 
19 - Nekovové dvere; nekovové výplne dverí; 
nekovové brány; nekovové dverové prahy; dve-
rové rámy (nekovové); nekovové bezpečnostné 
dvere; nekovové protipožiarne dvere; nekovové 
mreže a mriežky; nekovové stavebné konštrukcie 
a materiály. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy dverí a zámkov; 
inštalácia, údržba a opravy poplašných systémov 
proti vlámaniu; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
murovanie, murárske práce; čalúnenie dverí; in-
formácie o opravách. 

(580) 4.8.2014 
 
 

(111) 227486 
(210) 5357-2009 

 9 (511) 3, 5, 29, 30, 35, 42 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; voňavkárske výrobky; 

prípravky na čistenie zubov; bieliace a iné prí-
pravky na pranie a čistenie bielizne; prípravky na 
čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; myd-
lá; éterické oleje; vlasové vodičky; kozmetické 
prípravky na zoštíhlenie; kozmetické taštičky; 
odstraňovače škvŕn; pleťové vody na kozmetické 
účely; šampóny; výťažky z kvetov (parfuméria); 
odfarbovače; odlakovače; líčidlá. 
5 - Diétne a nutričné prípravky na lekárske úče-
ly; liečivá; bylinné prípravky na lekárske účely; 
bylinkové čaje na lekárske použitie; bioinfor-
mačný posilňujúci výživový doplnok vyrobený  
z rastlín a éterických olejov na lekárske účely; 
liečivá na ľudskú spotrebu; vitamínové príprav- 
 

ky; multivitamínové prípravky; farmaceutické vý-
robky; minerálne potravinové doplnky na lekár-
ske účely; výživové doplnky na lekárske účely; 
posilňujúce prípravky, toniká; prípravky obsahu-
júce stopové prvky na lekárske účely; lecitín  
a prípravky z lecitínu na lekárske účely; jedlé 
rastlinné vlákna na lekárske účely; liečivé byliny; 
výťažky z liečivých bylín; kombinované príprav-
ky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a by-
linných výťažkov na lekárske účely; bylinné vý-
ťažky alebo sirupy na lekárske účely; nápoje 
upravené na lekárske účely; liečivé čaje; liečivé 
nápoje; medicinálne sirupy; diétne nápoje na le-
kárske účely; potraviny upravené na lekárske 
účely; diétne potraviny upravené na lekárske úče-
ly; doplnky výživy na lekárske účely; bielkovi-
nové prípravky a bielkovinové potraviny na le-
kárske účely; proteínové koncentráty (výživové 
prídavky k potravinám na lekárske účely); potra-
vinové doplnky obohatené vitamínmi alebo mi-
nerálmi alebo stopovými prvkami na lekárske 
účely; lekárske prípravky na zoštíhlenie; konzer-
vované, sušené, varené alebo nakladané liečivé 
byliny. 
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely 
(zaradené v tejto triede) a obsahujúce látky živo-
číšneho pôvodu; doplnková výživa vyrobená z po-
travín patriacich do tejto triedy; proteín na ľud-
skú spotrebu; proteínové výrobky a prípravky na 
ľudskú spotrebu; prípravky na špeciálnu výživu 
športovcov alebo osôb s vysokým energetickým 
výdajom patriace do tejto triedy; potravinárska 
želatína; potravinárske želatínové výrobky a prí-
pravky; jedlé tuky; jedlé oleje; extrakty z chalúh 
(potraviny); výživové prípravky na denné dopl-
nenie stravy s prídavkom vitamínov alebo mine-
rálov alebo stopových prvkov alebo cukru, zlo-
žené hlavne zo sušeného mlieka alebo zo živo-
číšnych alebo zeleninových proteínov; mlieko; 
výživové prípravky na denné doplnenie stravy 
zložené hlavne zo sušeného mlieka zo živočíš-
nych alebo zeleninových proteínov; konzervova-
né, sušené, varené alebo nakladané ovocie; po-
travinárske proteínové koncentráty. 
30 - Čaj; čajové nápoje; bylinné čaje; korenie; 
med; konzervované, sušené, varené alebo nakla-
dané záhradné byliny; výťažky zo záhradných 
bylín (potravinové doplnky). 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby  
s výživovými doplnkami, posilňujúcimi príprav-
kami, energetickými nápojmi, kozmetikou; spro-
stredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým 
sprostredkovanie obchodu s potravinami, výživo-
vými doplnkami, posilňujúcimi prípravkami, ener-
getickými nápojmi; reklama; reklamné činnosti; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; reklama na výživové doplnky, posilňujúce prí-
pravky a energetické nápoje; vydávanie a aktua-
lizovanie reklamných alebo náborových materiá-
lov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
obchodný a podnikateľský prieskum; organizo-
vanie výstav na obchodné a reklamné účely; pod-
pora predaja pre tretie osoby; poradenstvo a po-
moc pri riadení obchodných aktivít; odborné ob-
chodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie. 
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42 - Chemické analýzy; výskum a vývoj v oblasti 
výživových doplnkov, posilňujúcich prípravkov; 
hosťovanie na počítačových stránkach; navrho-
vanie obalov; grafické a priemyselné dizajnér-
stvo; prevod a konverzia údajov a dokumentov  
z fyzických médií na elektronické médiá. 

(580) 1.8.2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opravy zatriedenia podľa medzinárodného triedenia tovarov a/alebo služieb 
 
 

(111) 231154 
(210) 5247-2011 

 9 (511) 33 
   Vestník č. 9/2011 - str. 193 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opravy zoznamu zatriedených tovarov a služieb 
 
 

(210) 5636-2013 
 35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-

su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiá-
lov; organizovanie výstav na komerčné alebo re-
klamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozši-
rovanie reklamných textov a materiálov; obchod-
ný manažment a obchodné poradenstvo; prezen-
tácia výrobkov a služieb v komunikačných mé-
diách; organizovanie reklamných hier na propa-
gáciu predaja; vyhľadávanie sponzorov; poraden-
ské a informačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 35 tohto zoznamu; komerčné in-
formačné kancelárie; produkcia reklamných filmov; 
nábor umelcov, účinkujúcich do zábavných relá-
cií, spevákov, tanečníkov a nových tvárí (mode-
liek, modelov, hostesiek); výroba a prenájom re-
klamných a náborových zvukových a zvukovo- 
-obrazových nahrávok; prenájom reklamných a ná-
borových filmov. 

 Vestník č. 8/2014 - str. 122 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 236955 
(210) 1289-2013 
(511)  9 - Dátové komunikačné siete (hardvér); softvér 

pre dátové komunikačné siete; elektronické po-
žiarne hlásiče; elektronické zabezpečovacie za-
riadenia proti odcudzeniu; meracie a monitorova-
cie zariadenia; riadiace panely (elektrotechnika); 
videokamery; prístroje na nahrávanie, prenos a re-
produkciu zvuku alebo obrazu; prístroje na mera-
nie a reguláciu tepla; prístroje na reguláciu os-
vetlenia a na meranie svetelného toku; prístroje 
na meranie a reguláciu pre použitie so zariade-
niami na klimatizáciu a ventiláciu; počítačový 
softvér; elektronické alebo elektrické zariadenia 
na kontrolu prístupu; dochádzkové hodiny; tele-
komunikačné siete (hardvér); softvér pre teleko-
munikačné siete; telekomunikačné prístroje a za-
riadenia. 
37 - Inštalácie, opravy a údržba elektrických za-
riadení; inštalácia a opravy kancelárskych a foto-
kopírovacích zariadení; inštalácia a opravy elek-
trických spotrebičov; inštalácia a opravy meracej 
a regulačnej techniky; elektroinštalatérske služby; 
inštalácia a opravy telekomunikačných zariadení 
mimo jednotnej telekomunikačnej siete; inštalácia 
a opravy telekomunikačných zariadení pripojených 
k jednotnej telekomunikačnej sieti; inštalácia, op-
rava a údržba elektrických a elektronických za-
riadení. 
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42 - Poradenská činnosť v oblasti počítačových 
programov a výpočtovej techniky; projektovanie 
elektrických zariadení; tvorba softvéru. 

 Vestník č. 12/2013 - str. 194 
 
 

(111) 237541 
(210) 5078-2011 
(511) 39 - Služby spojené s cestovaním, služby cestov-

nej kancelárie týkajúce sa zabezpečovania do-
pravy osôb; služby v doprave a preprave; rezer-
vácie a predaj leteniek; rezervácie a predaj lete-
niek online; zaisťovanie leteniek; prenájom vozi-
diel; informácie o doprave; dopravné informácie 
ohľadom ciest, taríf, cestovných poriadkov; pre-
prava cestujúcich; autobusová doprava; automo-
bilová preprava; vzdušná doprava; rezervácia  
v doprave; organizovanie ciest, exkurzií, okruž-
ných výletov; osobná doprava; doručovacie služ-
by; kuriérne služby; kuriérske služby; rezervácia 
miesteniek na cestovanie; rezervácia zájazdov; 
konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených 
v triede 39. 

 Vestník č. 10/2011 - str. 142 
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Zverejnené označenia pôvodu výrobkov 
 
 
Číslo žiadosti: 1-2014 
Názov označenia pôvodu: „Skalický rubín“ 
Dátum podania žiadosti: 21.7.2014 
Žiadateľ: Vínna cesta Záhorie, občianske združenie, Kráľovská 16, 909 01 Skalica, SK; 
Druh produktu: Víno 
 

Opis výrobku 

 Skalický rubín je červené víno, ktoré je získané výhradne úplným alebo čiastočným alkoholovým skvasením čerstvého 
hrozna výhradne z odrôd Frankovka modrá, Svätovavrinecké a Modrý Portugal. Toto víno musí byť vyrobené len z hrozna 
dopestovaného na presne ohraničenom území kopca Vintoperk, ktorý má charakteristické zloženie pôdy dávajúce tomuto vínu 
výsledný charakter. Víno je charakteristické svojou plnou chuťou, výrazným obsahom tanínov a svojou farbou, od ktorej sa 
odvíja aj historický názov tohto vína. 
 
 Pre vína s chráneným označením pôvodu Skalický rubín je možné vyrábať nasledujúce druhy vín: 
 
Víno s chráneným označením pôvodu (víno s CHOP) 
 
Analytické vlastnosti: 
skutočný obsah alkoholu  najmenej 9,5 % obj. 
obsah titrovateľných kyselín  najmenej 3,5 g/l 
obsah bez cukorného extraktu  najmenej 17 g/l  
celkový obsah oxidu siričitého najviac 150 mg/l 
obsah zvyškového cukru  najviac 4 g/l 
celkový obsah prchavých kyselín najviac 1,2 g/l 
 
Organoleptické vlastnosti: 
Čírosť – víno musí byť číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty, jemné kryštáliky vínneho kameňa, slabo 
vyzrážané farbivo. 
Farba – víno musí mať rubínovočervenú farbu vyššej intenzity, ktorá môže byť pri starších ročníkoch  menej intenzívna a môže 
dosahovať odtieň až do hneda. 
Vôňa – typická, ovocná, bez rušivých tónov, pri fľašovej zrelosti pripomína slivky až slivkový lekvár. 
Chuť – čistá, plná, harmonická. 
 
Akostné víno 
 
Analytické vlastnosti: 
skutočný obsah alkoholu  najmenej 10 % obj. 
obsah titrovateľných kyselín  najmenej 3,5 g/l 
obsah bez cukorného extraktu  najmenej 18 g/l  
celkový obsah oxidu siričitého najviac 150 mg/l  
obsah zvyškového cukru  najviac 4 g/l  
celkový obsah prchavých kyselín najviac 1,2 g/l 
 
Organoleptické vlastnosti: 
Čírosť – víno musí byť číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty, jemné kryštáliky vínneho kameňa, slabo 
vyzrážané farbivo. 
Farba – víno musí mať rubínovočervenú farbu vyššej intenzity, ktorá môže byť pri starších ročníkoch  menej intenzívna a môže 
dosahovať odtieň až do hneda. 
Vôňa – typická, ovocná, bez rušivých tónov, pri fľašovej zrelosti pripomína slivky až slivkový lekvár. 
Chuť – čistá, plná, harmonická. 
 
Akostné víno s prívlastkom (kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna) 
 
Analytické vlastnosti: 
skutočný obsah alkoholu  najmenej 10 % obj. 
obsah titrovateľných kyselín  najmenej 3,5 g/l 
obsah bez cukorného extraktu  najmenej 18 g/l  
celkový obsah oxidu siričitého najviac 150 mg/l, 
ak je obsah zvyškového cukru vyšší ako 5 mg/l, najviac 200 mg/l 
obsah zvyškového cukru  najviac 6 g/l  
celkový obsah prchavých kyselín najviac 1,2 g/l 
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Organoleptické vlastnosti: 
Čírosť – víno musí byť číre s iskrou, pripúšťajú sa ojedinelé vlákna filtračnej hmoty, jemné kryštáliky vínneho kameňa, slabo 
vyzrážané farbivo. 
Farba – víno musí mať rubínovočervenú farbu vyššej intenzity, ktorá môže byť pri starších ročníkoch  menej intenzívna a môže 
dosahovať odtieň až do hneda. 
Vôňa – typická, ovocná, bez rušivých tónov, pri fľašovej zrelosti pripomína slivky až slivkový lekvár. 
Chuť – čistá, plná, harmonická. 
 
 
Zemepisná oblasť 
 Zemepisná jednotka na výrobu vína Skalický rubín je ohraničená hranicami katastrálneho územia mesta Skalica  
a hranicami katastrálnych území obcí Mokrý Háj, Popudinské Močidlany, Prietržka, Radošovce a Vrádište. 
 
 
Kontakt 
Ing. Ľudovít Bránecký, Tehelňa 39, 909 01 Skalica, SK; 
 
 
Prístup k špecifikácii výrobku 
 
http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/Skalicky%20rubin.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upv.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/Skalicky%20rubin.pdf
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