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

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

organizácia duševného 
vlastníctva (ARIPO) 

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

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

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

EA Eurázijská patentová 
organizácia (EAPO) 

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

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

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

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

Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva 
(WIPO) 

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

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

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

(OAPI) 
OM Omán 
 
 



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

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

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

duševného vlastníctva 
(WIPO) 

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

ochranu nových odrôd rastlín  
(UPOV) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
A3 Zverejnené patentové prihlášky podľa zákona  

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

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

 
 

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

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

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

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

bo vydania európskeho patentového spisu 
 

 

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

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

 

BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach 

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

(zálohy) 
PD9A Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

platnosti 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích 

poplatkov 
MM4F Zaniknuté autorské osvedčenia pre nezaplatenie 

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

nie zálohov) 
PD4F Zmeny dispozičných práv na autorské osvedče-

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

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

patenty 
QB4F Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

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

ské osvedčenia 
SB4A Patenty zapísané do registra po odtajnení 
SB4F Autorské osvedčenia zapísané do registra po odtajnení 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v patentových prihláškach 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB9A Opravy mien 
HC9A Zmeny mien 
HD9A Opravy adries 
HE9A Zmeny adries 
HF9A Opravy dátumov 
HG9A Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH9A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK9A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
 
Opravy v udelených ochranných dokumentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
TA4F Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4F Opravy mien 
TC4F Zmeny mien 
TD4F Opravy adries 
TE4F Zmeny adries 
TF4F Opravy dátumov 
TG4F Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4F Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4F Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
39-2015 B23Q  3/00 
40-2015 B23Q  3/00 
41-2015 F16L 58/00 
42-2015 A23K 10/00 
46-2015 H02M  3/00 

    47-2015 C04B 16/00 
5027-2015 B22D 11/00 
5028-2015 C25D 11/00 
5029-2015 E21B 23/00 
5030-2015 E21B 23/00 

50031-2015 C04B  7/00 
50034-2015 C09K 21/00 
50035-2015 C09K 21/00 
50085-2015 G05B 11/00 
50034-2016 A01N 53/00 

50041-2016 B25J 13/00 
50042-2016 B25J 13/00 
50057-2016 F16H  1/00 
50065-2016 C23C 18/00 

 
 

(51) A01N 53/00, A01N 25/00, A01C 1/00, 
 A01P 7/00 
(21) 50034-2016 
(22) 3.6.2016 
(31) 2015-114662 
(32) 5.6.2015 
(33) JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, 

Chuo-ku, Tokyo, JP; 
(72) Hirao Ayako, Takarazuka-shi, Hyogo, JP; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(54) Spôsob ochrany semena alebo rastliny vyrasta-

júcej zo semena proti škodcom z kmeňa člán-
konožcov 

(57) Opísaný spôsob ochrany osiva alebo rastlín pes-
tovaných z osiva pred škodlivými článkonožcami 
zahŕňa kroky: vytvorenie brázdy v pôde; vloženie 
osiva so zachyteným tiaklopridom aspoň na svo-
jom povrchu do brázdy vytvorenej v predchádza-
júcom kroku a aplikovanie kompozície pesticí-
dov, ktorá obsahuje jednu syntetickú pyretroido-
vú zlúčeninu alebo viacero syntetických pyretro-
idových zlúčenín, vybraných zo skupiny I, do bráz-
dy vytvorenej v predchádzajúcom kroku; zahrnu-
tie brázdy, pričom skupina I pozostáva z esfenva-
lerátu, beta-cypermetrínu, théta-cypermetrínu, del-
tametrínu, fen-propatrínu, tau-fluvalinátu, beta-cy-
flutrínu, akrinatrínu, alfa-cypermetrínu, bifentrínu, 
cykroprotrínu a etofenproxu. 

 
 
 

(51) A23K 10/00 
(21) 42-2015 
(22) 16.6.2015 
(71) Janech Ladislav, Dubové, SK; 
(72) Janech Ladislav, Dubové, SK; 
(74) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Krmivo pre zvieratá 
(57) Opísané krmivo pre zvieratá obsahuje 0,01 až 10 % 

hmotnostných hlivy ustricovej, ktorá môže byť 
vo forme sušeného pomletého prášku a/alebo vo 
forme tekutého extraktu a môže byť do krmiva za-
pracovaná aj v prírodnom stave, tepelne uprave-
ná. Ďalej môže krmivo obsahovať výťažok beta 
glukánu z hlivy ustricovej, ako aj rôzne kombi-
nácie foriem hlivy ustricovej. 

 
 
 
 
 
 
 

(51) B22D 11/00 
(21) 5027-2015 
(22) 24.6.2015 
(71) Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc., Bratislava, 

SK; Murgaš Marián, prof. Ing., CSc., Stupava, SK; 
Tehlár Pavol, PhDr. Ing., PhD., Trenčín, SK; 

(72) Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK; 
Murgaš Marián, prof. Ing., CSc., Stupava, SK; 
Tehlár Pavol, PhDr. Ing., PhD., Trenčín, SK; 

(54) Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia ko-
vov a sústava induktorov horizontálneho elek-
tromagnetického kryštalizátora 

(57) Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa kontizliatok pô-
sobením elektromagnetických síl medzi horným 
a spodným induktorom tvaruje a levituje vo vzdia-
lenosti oddialenia 2 až 6 mm medzi spodným in-
duktorom a spodnou perifériou kontinuálne liate-
ho pásu kovu. Sústava induktorov horizontálneho 
elektromagnetického kryštalizátora pozostáva zo 
zloženého spodného induktora (1) a zloženého 
horného induktora (2). Zložený spodný induktor 
(1) je tvorený hlavným spodným induktorom 
(1.1) a aspoň jedným dolným pomocným induk-
torom (1.2). Zložený horný induktor (2) je tvore-
ný hlavným horným induktorom (2.1) a aspoň 
jedným horným pomocným induktorom (2.2). 
Hlavný spodný induktor (1.1) a hlavný horný in-
duktor (2.1) sú k sebe orientované plochými ho-
rizontálnymi základňami. 
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(51) B23Q 3/00 
(21) 40-2015 
(22) 3.6.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Straka Ľuboslav, doc. Ing., PhD., Mirkovce, SK; 

Panda Anton, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 
(54) Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vod-

ným prúdom 
(57) Je opísané mechanické snímateľné zariadenie na 

upínanie a horizontálnu rotáciu obrobkov pri ob-
rábaní vodným prúdom. Navrhované technické 
riešenie pozostáva zo špeciálneho držiaka obrob-
kov (1), ktorý je upevnený na radiálno-axiálnom 
veľkorozmernom ložisku (2) s vonkajším ozube-
ným vencom a krytovaním do ktorého zapadá 
pastorok zo závitovkovej prevodovky (3) spojené-
ho prostredníctvom čelnej prevodovky (4) s elek-
tromotorom (5). Radiálno-axiálne veľkorozmer-
né ložisko (2) je pevne spojené s nosným rámom 
(6), v ktorého spodnej časti je upevnený kovový 
rošt (7) na zachytávanie obrobkov. Otáčky špeciál-
neho držiaka obrobkov (1) snímateľného zaria-
denia sú plynulo regulované v obidvoch smeroch 
pomocou riadiacej jednotky (8). Tým sa dosiahne 
konštrukčné usporiadanie vhodné na použitie  
v náročnom prostredí pracovného stola CNC ob-
rábacieho stroja s technológiou vodného prúdu. 

 

  
 
 

(51) B23Q 3/00, B23Q 16/00 
(21) 39-2015 
(22) 3.6.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Straka Ľuboslav, doc. Ing., PhD., Mirkovce, SK; 

Panda Anton, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 
(54) Snímateľné upínacie zariadenie na sústruže-

nie vodným prúdom 
(57) Je opísané mechanické snímateľné zariadenie na 

upínanie a vertikálnu rotáciu obrobkov pri sús-
tružení vodným prúdom. Navrhované technické 
riešenie pozostáva zo štvorčeľusťového skľučo-
vadla (1), ktoré je cez špeciálnu prírubu (2) upev-
nené na výstupnom hriadeli plochej čelnej pre-
vodovky (3) s otočne upevneným ochranným kry-
tom (4) spojenej s asynchrónnym elektromoto-
rom (5). Plochá čelná prevodovka (3) je pevne 
spojená s nosným rámom (6) snímateľného za-
riadenia, na ktorom sa pohybuje plynulo presta-
viteľný portál (7) spolu s variabilne nastaviteľ-
ným oporným stredovým hrotom (8). V spodnej 
časti nosného rámu (6) snímateľného upínacieho 
zariadenia je upevnený kovový rošt (9) na zachy-
távanie obrobkov. Otáčky skľučovadla (1) sní- 
 

 mateľného upínacieho zariadenia sú plynulo re-
gulované v obidvoch smeroch pomocou riadiacej 
jednotky (10). Tým sa dosiahne vhodné konštrukčné 
usporiadanie zariadenia použiteľné v náročnom 
prostredí pracovného stola CNC stroja s techno-
lógiou vodného prúdu. 

 

  
 
 

(51) B25J 13/00 
(21) 50042-2016 
(22) 30.6.2015 
(67) 50063-2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

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

(54) Systém na spresnenie dynamického modelu ak-
tuátora na báze pneumatických umelých sva-
lov 

(57) Systém na spresnenie dynamického modelu aktuá-
tora na báze pneumatických umelých svalov po-
zostávajúci z bloku (1) zdroja budiaceho signálu, 
bloku (2) vstupno-výstupnej komunikácie, bloku 
(3) spracovania signálu, bloku (4) analytického 
modelu aktuátora, bloku (5) diferenčného člena, 
bloku (6) rekurentnej neurónovej siete, bloku (7) 
aktuátora na báze pneumatických umelých sva-
lov, bloku (8) snímača uhlovej výchylky, blokov 
(9) a (10) snímačov sily svalov a blokov (11) a (12) 
snímačov tlaku vo svaloch. Blok (2) vstupno-
výstupnej komunikácie zabezpečuje interakciu me-
dzi PC a aktuátorom, pričom jeho výstup je vstu-
pom do bloku (7) aktuátora na báze pneumatic-
kých umelých svalov a do bloku (3) spracovania 
signálu, ktorého výstup je porovnaný s výstupom 
z bloku (4) analytického modelu aktuátora v blo-
ku (5) diferenčného člena. Výstup tohto bloku je 
vstupom do bloku (6) rekurentnej neurónovej sie-
te umožňujúcej získať odhad poruchových veli-
čín na základe vstupných dát získaných vybude-
ním aktuátora blokom (1) budiaceho signálu. 
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(51) B25J 13/00 
(21) 50041-2016 
(22) 11.6.2015 
(67) 50052-2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, 

SK; Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Mižá-
ková Jana, PaedDr., PhD., Prešov, SK; 

(54) Dynamický model aktuátora na báze pneuma-
tických umelých svalov 

(57) Dynamický model aktuátora na báze pneumatic-
kých umelých svalov vyznačujúci sa tým, že je 
tvorený blokom (1) zdroja budiaceho signálu, blo-
kom (2) aktuátora na báze pneumatických ume-
lých svalov, blokom (3) diferenčného člena, blo-
kom (4) analytického modelu aktuátora a blokom 
(5) rekurentnej neurónovej siete, pričom výstup  
z bloku (1) zdroja budiaceho signálu je spojom 
(7) pripojený k bloku (2) aktuátora na báze pneu-
matických umelých svalov a zároveň k bloku (4) 
analytického modelu aktuátora, výstup z bloku (2) 
aktuátora na báze pneumatických umelých sva-
lov je spojom (8) pripojený k bloku (3) diferenč-
ného člena, ktorého druhým vstupom je výstup  
z bloku (4) analytického modelu aktuátora prive-
dený spojom (9), pričom výstup z bloku (4) ana-
lytického modelu aktuátora je spojom (11) vede-
ný aj do bloku (5) rekurentnej neurónovej siete, 
do ktorého ďalším vstupom je výstup z bloku (3) 
diferenčného člena privedený spojom (10), pri-
čom výstup z bloku (5) rekurentnej neurónovej 
siete je spojom (12) privedený späť do bloku (5) 
rekurentnej neurónovej siete. 

  
 
 

(51) C04B 7/00, C04B 16/00, C04B 28/00 
(21) 50031-2015 
(22) 12.6.2015 
(71) Holcim (Slovensko) a. s., Rohožník, SK; 
(72) Sipple Ernst - Michael, Viedeň, AT; Režnáková Má-

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

va, SK; 
(54) Cementové spojivo na výrobu stavebných do-

siek z drevitej vlny a drevocementové kompo-
zitné panely 

(57) Opísané je cementové spojivo na výrobu staveb-
ných dosiek z drevitej vlny, ktoré obsahuje 60 až 
95 % hmotn. cementu, 5 až 40 % hmotn. pecného 
prachu z výroby bieleho cementu so špecifickým 
povrchom vyšším ako 7500 cm2/g. Ďalej sú opí-
sané drevo-cementové kompozitné panely obsa-
hujúce spojivo podľa vynálezu. 

 
 

(51) C04B 16/00 
(21) 47-2015 
(22) 22.6.2015 
(71) Šušek Juraj, Jelšovce, SK; 
(72) Šušek Juraj, Jelšovce, SK; 
(74) Sukuba Miloš, JUDr., Trenčín, SK; 
(54) Nepálený hlinený obvodový kváder - NHOK 
(57) Zmes pre nepálený hlinený obvodový kváder po-

zostáva z ílovitej preosiatej kyprej hnedozeme, 
drveného mokrého papierového kartónu a drvenej 
mokrej slamy, ktoré zmiešaním vytvárajú hmotu 
určenú na výrobu obvodových jednoliatych stien 
kvádrov, interiérových a exteriérových omietok  
a interiérových poterov. 

 
 

(51) C09K 21/00, C08J 3/00, C08K 5/00, C08K 3/00 
(21) 50034-2015 
(22) 26.6.2015 
(71) Moles Technology, a.s., Bratislava, SK; 
(72) Vylimec Jiří, Močenok, SK; Magdina Roman, 

Ing., Prievidza, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob výroby protipožiarnej polymérovej prí-

sady, protipožiarny polymér 
(57) Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa do vody s teplo-

tou 15 °C až 25 °C pridá 5 % až 90 % hmotn. 
pentaerytritolu a za priebežného miešania sa roz-
tok postupne zahrieva na teplotu 52 °C až 68 °C. 
Následne sa do roztoku za intenzívneho miešania 
pridá 5 % až 90 % hmotn. amonium polyfosfátu 
a roztok sa zahrieva na teplotu nad 92 °C. Po 
prekročení tejto teploty sa do roztoku pridá 5 % 
až 90 % hmotn. melamínu a roztok sa zohrieva 
na teplotu 98 °C až 100 °C. Po vychladnutí sa  
z roztoku oddelí voda a získaný polymér sa vysu-
ší a granuluje. 

 
 

(51) C09K 21/00, C08K 5/00, C08K 3/00 
(21) 50035-2015 
(22) 26.6.2015 
(71) Moles Technology, a.s., Bratislava, SK; 
(72) Magdina Roman, Ing., Prievidza, SK; Vylimec 

Jiří, Močenok, SK; 
(54) Protipožiarna prísada do silikónov, protipožiar-

ny silikón 
(57) Opisuje sa protipožiarna prísada na zastavenie 

degradácie silikónu pri požiari. Obsahuje od 5 % 
do 75 % hmotn. melamínu, trietanolamín v množ-
stve od 0,5 do 45 % hmotn. a od 5 % do 50 % 
hmotn. amónium polyfosfátu, všetko v práškovej 
forme. Uvedené zložky prísady vzájomne poten-
cujú protipožiarny účinok. 

 
 

(51) C23C 18/00, B22F 9/00 
(21) 50065-2016 
(22) 9.3.2015 
(71) Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 

Florianópolis - SC, BR; 
(72) Binder Roberto, Joinville - SC, BR; Drago Val-

deres, Florianópolis - SC, BR; Tontini Gustavo, 
Florianópolis - SC, BR; Klein Aloisio Nelmo, Flo-
rianopolis - SC, BR; Binder Cristiano, Florianó-
polis - SC, BR; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(86) PCT/BR2015/050026 
(87) WO 2015/135051 
(54) Spôsob syntézy nanoštrukturovaných dutých 

kovových častíc a nanoštrukturované duté ko-
vové častice 

(57) Opísaný je spôsob syntézy nanoštruktúrovaných 
dutých guľových kovových častíc, v ktorom sa 
kov vylučuje na obetované masky vytvorené  
v koloidnom polymérovom roztoku metódou bez-
prúdového autokatalytického vylučovania (vylu-
čovanie podľa predkladaného procesu uvoľňuje 
iba plynné produkty (N2 a H2)) počas svojej oxi-
dácie bez toho, že by sa uvoľňovali kontaminan-
ty. Opísaný je aj časticový materiál tvorený na-
noštruktúrovanými kovovými dutými guľovými 
časticami s rozmerom v priemere od 100 nm do 5 
pm a nižšou hustotou oproti kompaktnému kovu, 
ako aj proces zhutňovania a spekania skúšobnej 
vzorky tvorenej uvedeným časticovým materiá-
lom. 

 

  
 
 

(51) C25D 11/00 
(21) 5028-2015 
(22) 29.6.2015 
(71) Pinčík Emil, dr., Bratislava, SK; 
(72) Pinčík Emil, dr., Bratislava, SK; Brunner Róbert, 

Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na formovanie homogénnych ultra-

tenkých a veľmi tenkých stechiometrických 
oxidov na GaAs, c-Si, poly-Si a na Al a a-Si:H 
tenkých vrstvách nanesených na nevodivej pod-
ložke 

(57) Predmetom vynálezu je optimalizovaná geomet-
ria elektród, vhodné maskovanie oxidovanej po-
lovodičovej dosky, ktorá je na kladnom potenciá-
li (kladnej elektróde) proti plazme, ako aj priesto-
rové lokalizovanie oboch elektród vzhľadom na 
plazmu. Geometria elektród sa dá optimalizovať 
pre každý rozmer aj tvar oxidovanej polovodičo-
vej dosky či vrstvy deponovanej na vodivú či ne-
vodivú podložku, pričom je nutné navzájom pri-
spôsobiť základný rozmer oblasti budenej plaz-
my, veľkosť opracovávanej polovodičovej dosky, 
výšku kladného potenciálu na ktorej je oxidovaná 
doska, či vrstva, ako aj jej teplotu. Pri oxidácii 
polovodivých a kovových vrstiev nanesených na 
nevodivých podložkách je nutné zabezpečiť do-
datočnou úpravou ich vodivý kontakt so zdrojom 
elektrického napätia, čo je takisto predmetom 
vynálezu. 

 
 

(51) E21B 23/00, E21B 47/00 
(21) 5030-2015 
(22) 2.7.2015 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Bucala Ján, Ing., Osuské, SK; Halgoš Ján, Ing., 

PhD., Soblahov, SK; Mudrák Jozef, Ing., PhD., 
Zvolen, SK; Poljak Silvester, Ing., PhD., Žilina, SK; 
Sokol Martin, Ing., Zvolen, SK; Žarnay Martin, 
doc. Ing., PhD., Žilina, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Pohybový subsystém pohybovo-aretačného sys-

tému 
(57) Pohybový subsystém pohybovo-aretačného systé-

mu, ktorý sa autonómne pohybuje v zvislých úz-
kych a hlbokých dierach v pevnej hornine vŕta-
ných zo zemského povrchu, je vytvorený s cie-
ľom udržať celý systém vo vrte a fixovať tým je-
ho polohu tak, že vytvorí pevné spojenie častí za-
riadenia so stenou vrtu, s možnosťou toto spoje-
nie opäť zrušiť a cyklicky sa opakujúcou aretá-
ciou a prerušovaným vzájomným axiálnym po-
hybom tubusov zabezpečiť pohyb vo vrte. Pohy-
bový subsystém pozostáva z troch tubusov, pria-
močiareho motora (4) a krížového kĺbu (3). Hor-
ný tubus (13) a stredný tubus (8) sú spojené krí-
žovým kĺbom (3), stredný tubus (8) a dolný tubus 
(9) sú spojené teleskopickým spojením. Priamo-
čiary motor (4) je ukotvený v dolnom tubuse (9) 
a hornom tubuse (13). Stredný tubus (8) a dolný 
tubus (9) sú vzájomne vysúvateľné a priamočia-
rym motorom (4) je možné meniť vzájomnú po-
lohu dolného a horného tubusu (9 a 13). Zariade-
nie je pôsobením krížového kĺbu (3) flexibilné  
a schopné ohybu vo vrte s odchýlkou od jeho ver-
tikálnej osi alebo v miernom oblúku. 

 

  
 
 

(51) E21B 23/00, E21B 47/00 
(21) 5029-2015 
(22) 2.7.2015 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Bucala Ján, Ing., Osuské, SK; Medvecký Ľudovít, 

doc. Ing., PhD., Liptovský Mikuláš, SK; Mudrák 
Jozef, Ing., Zvolen, SK; Sokol Martin, Ing., Zvo-
len, SK; Žarnay Martin, doc. Ing., PhD., Žilina, 
SK; Poljak Silvester, Ing., PhD., Žilina, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Aretačná jednotka pohybovo-aretačného sys-

tému najmä vrtného zariadenia 
(57) Zariadenie, aretačná jednotka pohybovo-aretač-

ného systému, ktoré sa pohybuje v zvislých úz-
kych a hlbokých dierach v pevnej hornine vŕta-
ných zo zemského povrchu, vytvorené s cieľom 
udržať celý systém v pevnom spojení so stenou  
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 vrtu a fixovať tým jeho polohu tak, že vytvorí pev-
né spojenie zariadenia so stenou vrtu, ale s mož-
nosťou toto spojenie opäť zrušiť. Aretačná jed-
notka pohybovo-aretačného systému pozostáva  
z telesa (1) aretačnej jednotky, ktorá je vybavená 
kapsou (6), v ktorej je na čape (3) výkyvne ulo-
žený kontaktný aretačný prvok (2), pričom sa von-
kajšou stranou opiera o stenu (7) vrtu a z vnútor-
nej strany je tlačený priamočiarym motorom (4). 
Zariadenie môže mať symetrické usporiadanie 
podľa zvislej osi a tiež násobne umiestnené nad 
sebou. 

 

  
 
 

(51) F16H 1/00 
(21) 50057-2016 
(22) 11.6.2015 
(67) 50051-2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Tót-

hová Mária, Ing., PhD., Vranov nad Topľou, SK; 
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Hrehová 
Stella, Ing., PhD., Prešov, SK; 

(54) Redukčná prevodovka s posuvným členom 
(57) Redukčná prevodovka s posuvným členom je 

tvorená pevným statorovým kolesom (1) s vnú-
torným ozubením, v ktorom je umiestnené odva-
ľovacie koleso (2) s vonkajším ozubením. Doň je 
zasunutý kruhový excenter (3) a doň pevne nasu-
nutý vstupný hriadeľ (4) uložený otočne vo vstup-
nom ložisku (5). K odvaľovaciemu kolesu (2) je 
pomocou predných skrutiek (6) súosovo pevne 
pripojená predná príruba (7). Cez túto prírubu pre-
chádza predná tyčka (8), ktorá je k nej upevnená 
pomocou poistných krúžkov (9). Na tyčku je na-
sunutý posuvný člen (10), cez ktorý prechádza 
zadná tyčka (11) upevnená poistnými krúžkami 
(9) k zadnej prírube (12). Zadná príruba (12) je 
zadnými skrutkami (13) súosovo pevne spojená  
s prítlačným kolesom (14), vymedzovacou pod-
ložkou (15) a so zadným kolesom (16), v ktorom 
je pevne zasunutý výstupný hriadeľ (17) uložený 
otočne vo výstupnom ložisku (18). 

 
 
 

 

 
 
 

(51) F16L 58/00, B05B 13/00, B05B 15/00 
(21) 41-2015 
(22) 8.6.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Svetlík Jozef, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Kráľ 

Ján, Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Zariadenie na nanášanie vrstvy olejového fil-

mu na vnútorný povrch rúr rôzneho prierezu 
(57) Zariadenie na nanášanie vrstvy pozostáva z dýzy 

(1), vháňajúcej zmes vzduchu a oleja pod tlakom 
do rúry (2), ktorá je uložená v držiaku, resp. zá-
sobníku (3). Odpadový vzduch zmiešaný s ole-
jom je zachytávaný do zachytávacieho zariadenia 
(4), ktoré je napojené hadičkou na zásobník (5) 
so zberným filtrom. 

 

  
 
 

(51) G05B 11/00, G05B 13/00 
(21) 50085-2015 
(22) 16.6.2014 
(67) 50082-2014 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Balara Milan, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Vagaská 

Alena, PaedDr., PhD., Prešov, SK; Tóthová Má-
ria, Ing., PhD., Vranov nad Topľou, SK; 

(54) Reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný 
ústredný člen regulátora s oneskorením 

(57) Reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný ús-
tredný člen regulátora s oneskorením je tvorený 
diferenčným členom (1), reléovým členom (2), 
hradlom (3), proporcionálno-íntegračno-derivač-
ným členom (9), súčtovým členom (4), obmedzo-
vacím členom (5), oneskorovacím členom (8), hrad-
lom (7) a súčtovým členom (6). Z diferenčného 
člena (1) so vstupným spojom (10) a spätnoväz-
bovým spojom (13) je vyvedený spoj (11), ktorý 
je pripojený k reléovému členu (2), a spoj (12)  
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 k proporcionálno-integračno-derivačnému členu 
(9). Réleový člen (2) je spojom (14) pripojený  
k hradlu (3) s ovládacím spojom (24), ktoré je spo-
jom (15) pripojené k súčtovému členu (4). Pro-
porcionálno-integračno-derivačný člen (9) je spo-
jom (16) spojený so súčtovým členom (4). Ten je 
spojom (17) pripojený k obmedzovaciemu členu 
(5), ktorý je spojom (20) pripojený k súčtovému  
členu (6) a spojom (19) k oneskorovaciemu členu 
(8). Ten je spojom (21) pri pojený k hra dlu (7)  
s ovládacím spojom (18) a následne spojom (22) 
je pripojený k súčtovému členu (6) s vystupujú-
cim spojom (23). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) H02M 3/00 
(21) 46-2015 
(22) 19.6.2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Dudrík Jaroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 
(54) Zapojenie na zníženie vypínacích strát a pre-

pätí sekundárnych spínačov v nepriamych jed-
nosmerných meničoch so šírkovým riadením 

(57) Zapojenie na zníženie vypínacích strát a prepätí 
sekundárnych spínačov v nepriamych jednosmer-
ných meničoch so šírkovým riadením je tvorené 
sériovým zapojením kondenzátora (15) a diódy 
(16), ktoré je paralelne pripojené k prvému se-
kundárnemu spínaču (11). Paralelne ku konden-
zátoru (15) je pripojené sériové zapojenie po-
mocného spínača (18), induktora (19) a diódy (17). 
Rovnaké je usporiadanie aj zapojenia na zníženie 
vypínacích strát, ktoré je paralelne pripojené  
k druhému sekundárnemu spínaču (13) v mostí-
kovom zapojení sekundárneho usmerňovača. 

 

  
 
 

 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01N 53/00  50034-2016 
A23K 10/00        42-2015 
B22D 11/00    5027-2015 
B23Q  3/00        40-2015 
B23Q  3/00        39-2015 

B25J 13/00  50042-2016 
B25J 13/00  50041-2016 
C04B  7/00  50031-2015 
C04B 16/00        47-2015 
C09K 21/00  50035-2015 

C09K 21/00  50034-2015 
C23C 18/00  50065-2016 
C25D 11/00    5028-2015 
E21B 23/00    5029-2015 
E21B 23/00    5030-2015 

F16H  1/00  50057-2016 
F16L 58/00        41-2015 
G05B 11/00  50085-2015 
H02M  3/00        46-2015 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
288437 A61K 33/00 
288438 C07C 45/00 
288439 A61K 31/00 

288440 F16H 57/00 
288441 F01C  1/00 
288442 G21B  1/00 

288443 F16D  3/00 
288444 F16H 57/00 
288445 C04B 40/00 

288446 A62C 27/00 
288447 A63F  9/00 

 
 

(51) A61K 31/00, A61K 9/00, A61P 9/00 
(11) 288439 
(21) 290-2004 
(22) 16.1.2002 
(40) 3.11.2004 
(73) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 

Ingelheim am Rhein, DE; 
(72) Friedl Thomas, Ochsenhausen, DE; Schepky Gott-

fried, Emmendingen, DE; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
(86) PCT/EP02/00395 
(87) WO 03/059327 
(54) Spôsob výroby dvojvrstvovej farmaceutickej tab-

lety a dvojvrstvová farmaceutická tableta 
 
 

(51) A61K 33/00, A61K 31/00, C07C 45/00, 
 C07C 49/00, C07D 209/00, C07F 15/00 
(11) 288437 
(21) 50012-2013 
(22) 26.4.2013 
(40) 4.11.2014 
(73) Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 

SK; 
(72) Miklášová Natália, Bratislava, SK; Mikláš Roman, 

Bratislava, SK; Devínsky Ferdinand, Bratislava, 
SK; 

(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Paládnaté komplexy kurkumínu a jeho analó-

gov a spôsob ich prípravy 
 
 

(51) A62C 27/00, B62D 21/00, B65D 88/00 
(11) 288446 
(21) 47-2013 
(22) 19.5.2013 
(40) 4.12.2014 
(73) Hiromax GmbH, Glattbrugg, CH; 
(72) Chrobák Július, doc. Ing., CSc., Košice, SK; 
(74) Regina Ivan, Ing., Košice, SK; 
(54) Hasičská nadstavba 

 
 

(51) A63F 9/00, A63H 33/00, G09B 1/00 
(11) 288447 
(21) 50016-2013 
(22) 21.5.2013 
(40) 4.12.2014 
(67) 50055-2013 
(73) Vetrík Mario, Liptovský Mikuláš, SK; 
(72) Vetrík Mario, Liptovský Mikuláš, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Interaktívna skladačka 

 
 
 

(51) C04B 40/00 
(11) 288445 
(21) 50026-2012 
(22) 29.6.2012 
(31) 399276 
(32) 23.5.2012 
(33) PL 
(40) 2.12.2013 
(73) STRUNOBET-MIGACZ sp. z o.o., Włoszczowa, 

PL; 
(72) Wójcik Stanisław, Włoszczowa, PL; Lipniak Ma-

rek, Włoszczowa, PL; Pyrc Michał, Częstochowa, 
PL; Łodo Aleksy, Wrocław, PL; 

(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na urýchlené zhutňovanie 

betónu v oceľových formách 
 
 

(51) C07C 45/00, C10G 11/00, C07C 4/00 
(11) 288438 
(21) 50053-2009 
(22) 23.11.2009 
(40) 6.6.2011 
(73) Buzetzki Eduard, Ing., Wulkaprodersdorf, AT; 
(72) Cvengroš Ján, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK; 

Buzetzki Eduard, Ing., Wulkaprodersdorf, AT; Cven-
grošová Zuzana, Ing. CSc., Bratislava, SK; Šva-
ňová Katarína, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob odkyslenia produktov katalytického kra-

kovania triacylglycerolov 
 
 

(51) F01C 1/00 
(11) 288441 
(21) 87-2014 
(22) 5.1.2012 
(40) 5.5.2015 
(67) 5-2012 
(73) Sabó Dušan, Ing., CSc., Zvolen, SK; Slabina Petr, 

Ing., CSc., Zvolen, SK; 
(72) Sabó Dušan, Ing., CSc., Zvolen, SK; 
(54) Spôsob činnosti vzduchového pohonu motora 

 
 

(51) F16D 3/00 
(11) 288443 
(21) 165-2010 
(22) 8.12.2010 
(40) 3.7.2012 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Urbanský Matej, Ing., Košice, SK; Homišin Jaro-

slav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 
(54) Pneumatická pružná hriadeľová piestová spoj-

ka s tlmením 
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(51) F16H 57/00, B60K 17/00, B60S 5/00, 
 B66F 7/00 
(11) 288440 
(21) 75-2012 
(22) 26.9.2012 
(40) 6.5.2014 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Svetlík Jozef, doc. Ing., PhD., Košice, SK; De-

meč Peter, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Viňáš Ján, 
doc. Ing., PhD., EWE., Košice, SK; 

(54) Prípravok na montáž automobilových prevodo-
viek 

 
 

(51) F16H 57/00, F16C 23/00, F16C 25/00 
(11) 288444 
(21) 5050-2010 
(22) 7.12.2010 
(40) 3.7.2012 
(73) ZKL - Výzkum a vývoj, a.s., Brno, CZ; 
(72) Sichler Jan, Ing., Ořechov u Brna, CZ; Svozil Ji-

ří, Brno, CZ; Šilhan Leoš, Ing., Brno, CZ; Prášil 
Jiří, Bc., Podolí u Brna, CZ; 

(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Uloženie výstupného hriadeľa na pohon veľko-

objemových otáčavých nádrží s naklonenou osou 
rotácie 

 
 

(51) G21B 1/00, H05H 1/00 
(11) 288442 
(21) 5029-2012 
(22) 1.2.2002 
(31) 60/266 074, 60/297 086, 10/066 424 
(32) 1.2.2001, 8.6.2001, 31.1.2002 
(33) US, US, US 
(40) 6.4.2004 
(62) 1101-2003 
(73) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CA-

LIFORNIA, Oakland, CA, US; 
(72) Rostoker Norman, Irvine, CA, US; Binderbauer 

Michl, Irvine, CA, US; Qerushi Artan, Irvine, CA, 
US; Tahsiri Hooshang, Irvine, CA, US; Garate Eu-
sebio, Irvine, CA, US; Bystritskii Vitaly, Irvine, CA, 
US; 

(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
(86) PCT/US02/02854 
(87) WO02/062112 
(54) Spôsob zadržania plazmy obsahujúcej množstvo 

iónov a elektrónov 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A61K 31/00  288439 
A61K 33/00  288437 
A62C 27/00  288446 

A63F  9/00  288447 
C04B 40/00  288445 
C07C 45/00  288438 

F01C  1/00  288441 
F16D  3/00  288443 
F16H 57/00  288440 

F16H 57/00  288444 
G21B  1/00  288442 
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FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa 
 
 
(21) 
 
29-2013 
 
 
 
 
 
FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) 
 
      77-2013 
50031-2013 
 
 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) (21) 
 
  5064-2005 
        6-2012 
50020-2012 

      53-2013 
50017-2013 
  5042-2014 

 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku
 
279889 25.11.2016 
281807 29.11.2016 

282110 28.11.2016 
283851 04.11.2016 

284392 14.11.2016 
284412 13.11.2016 

284672 14.11.2016 

 
 
 
 
 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku
 
282939 22.04.2016 
283464 17.04.2016 
284399 27.04.2016 
284587 01.04.2016 
284701 13.04.2016 
285426 07.04.2016 

285441 09.04.2016 
285740 22.04.2016 
285792 09.04.2016 
285904 09.04.2016 
286075 07.04.2016 
286344 26.04.2016 

287616 03.04.2016 
287722 10.04.2016 
287821 26.04.2016 
287843 03.04.2016 
287893 16.04.2016 
287895 12.04.2016 

288024 21.04.2016 
288232 09.04.2016 
288276 07.04.2016 
288277 23.04.2016 
288329 27.11.2015 
288330 27.11.2015
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PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
 
 

(11) 283370 
(21) 887-98 
(73) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate, Little Is-

land, Co Cork, IE;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Janssen R&D Ireland, Eastgate, Little Island, Co 

Cork, IE;  
 Dátum zápisu do registra: 6.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 287153 
(21) 570-2002 
(73) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate, Little Is-

land, Co Cork,  IE; The Government of the Uni-
ted States of America, represented by The Secre-
tary, Department of Health and Human Services; 
National Institutes of Health Office of Technolo-
gy Transfer, Rockville, MD, US;  

 Predchádzajúci majiteľ: 
 Janssen R&D Ireland, Eastgate, Little Island, Co 

Cork, IE; The Government of t he United States 
of America, represented by The Secretary, De-
partment of Health and Human Services; Natio-
nal Institutes of Health Office of T echnology 
Transfer, Rockville, MD, US;  

 Dátum zápisu do registra: 6.12.2016 
 
 

 
 
 
 
QA4A Ponuky licencií na patenty 
 
 

(11) 288430 
(21) 38-2009 
(54) Senzor na meranie teploty vytvorený pomocou 

optického vlákna s kvapalným jadrom 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 25.11.2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 
 
 

(11) 288376 
(21) 50032-2009 
(73) Plesník Juraj, Ing., Myjava, SK; 
 Nadobúdateľ: 
 PR Krajné, s.r.o., Krajné, SK; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.7.2011 
 Dátum zápisu do registra: 1.12.2016 
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TC4A Zmeny mien 
 
 

(11) 283370 
(21) 887-98 
(73) Janssen R&D Ireland, Eastgate, Little Island, Co 

Cork, IE; 
 Dátum zápisu do registra: 6.12.2016 

 
 
 
 
 
 

(11) 287153 
(21) 570-2002 
(73) Janssen R&D Ireland, Eastgate, Little Island, Co 

Cork, IE; The Government of t he United States 
of America, represented by The Secretary, De-
partment of Health and Human Services; Natio-
nal Institutes of Health Office of T echnology 
Transfer, Rockville, MD, US;  

 Dátum zápisu do registra: 6.12.2016 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
T1 Preklad patentových nárokov európskej patento-

vej prihlášky 
 
T2 Opravený preklad patentových nárokov európskej 

patentovej prihlášky 
 
 
 

T3 Preklad európskeho patentového spisu 
 
T4 Opravený preklad európskeho patentového spisu 
 
T5 Preklad zmeneného európskeho patentového spisu 
 

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

 
 
(11) Číslo dokumentu 
(21) Číslo prihlášky 
(31) Číslo prioritnej prihlášky 
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(45) Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu 

alebo zmeneného patentového spisu 
(46) Dátum sprístupnenia prekladu patentových nárokov 
(48) Dátum sprístupnenia opraveného prekladu paten-

tových nárokov alebo patentového spisu 
(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
 
 
 

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

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

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

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

hlášky alebo vydania európskeho patentového spisu 

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

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

 
BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady pa-

tentových nárokov európskych patentových pri-
hlášok 

FA9A Zastavené konania o e urópskych patentových 
prihláškach z dôvodu späťvzatia 

GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na ná-
rodné prihlášky 

GB9A Prevody a prechody práv na európske paten-
tové prihlášky 

PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 
prihlášky (zálohy) 

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

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

tové prihlášky 
QB9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

európske patentové prihlášky 
QC9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-

ske patentové prihlášky 
 
 
 
 
 
 

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

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

nosti 
MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie 

udržiavacích poplatkov 
NG4A Európske patenty zachované v zmenenom znení 

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

(zálohy) 
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty 

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

európske patenty 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-

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

skych patentových spisov 
SC4A Sprístupnené preklady zmenených európskych pa-

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

Opravy v európskych patentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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SC4A Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 21649 A61K  9/00 
E 21650 C10G  3/00 
E 21651 E04D  1/00 
E 21652 D21H 21/00 
E 21653 C09C  1/00 
E 21654 F25B 43/00 
E 21655 B23C  5/00 
E 21656 A01K 67/00 
E 21657 B65G  1/00 
E 21658 A61F  5/00 
E 21659 C07C 311/00 
E 21660 B64C 31/00 
E 21661 A24F 47/00 
E 21662 A24B  3/00 
E 21663 G08B 13/00 
E 21664 A61L  9/00 
E 21665 C07D 401/00 
E 21666 C07D 213/00 
E 21667 H04N 19/00 
E 21668 B21D 22/00 
E 21669 C07C 271/00 
E 21670 A61K 31/00 
E 21671 A61F  5/00 
E 21672 A61K  9/00 
E 21673 H01L 31/00 
E 21674 C08J  7/00 
E 21675 C10G 47/00 
E 21676 C21B  9/00 
E 21677 C07K 16/00 
E 21678 C12P 13/00 
E 21679 C07D 249/00 
E 21680 A61K  9/00 
E 21681 C07D 513/00 
E 21682 B09B  3/00 
E 21683 H02G  3/00 
E 21684 C07D 409/00 
E 21685 A01N 43/00 
E 21686 C07K  4/00 
E 21687 B07B  1/00 
E 21688 C09D  1/00 
E 21689 A61K 39/00 
E 21690 B65B  9/00 
E 21691 C07D 401/00 
E 21692 C07D 205/00 
E 21693 C07D 487/00 
E 21694 C23C 22/00 
E 21695 B22D  2/00 
E 21696 C07D 263/00 
E 21697 C12N 15/00 
E 21698 A61K  9/00 
E 21699 E06B  3/00 
E 21700 B29C 33/00 
E 21701 C09C  1/00 
E 21702 C07K 16/00 
E 21703 A61K 31/00 
E 21704 A61K 31/00 
E 21705 A61K 31/00 
E 21706 G01S 19/00 
E 21707 E05F  1/00 
E 21708 C07K 14/00 
E 21709 B29D 30/00 
E 21710 B26D  3/00 
E 21711 A61C 17/00 

E 21712 A24F 47/00 
E 21713 B01D 53/00 
E 21714 B62D 12/00 
E 21715 F23M  5/00 
E 21716 A61K 39/00 
E 21717 A61F 13/00 
E 21718 G01N  1/00 
E 21719 A41D 31/00 
E 21720 C12P  7/00 
E 21721 B23C  3/00 
E 21722 E05B 27/00 
E 21723 C08G 18/00 
E 21724 H01T  4/00 
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 Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku 
 
124 25.05.2016 
 
 
 
 
 
 Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 91 
(21) 3-2010 
(73) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex, GB; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, Delaware, US; 
 Dátum zápisu do registra: 2.12.2016 

 
 

(11) 91 
(21) 3-2010 
(73) Novartis Pharma AG, Basel, CH; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex, GB; 
 Dátum zápisu do registra: 2.12.2016 

 
 
 
 

(11) 91 
(21) 3-2010 
(73) Novartis AG, Basel, CH; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Novartis Pharma AG, Basel, CH; 
 Dátum zápisu do registra: 2.12.2016 

 
 

(11) 204 
(21) 5025-2014 
(73) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate, Little Is-

land, Co Cork, IE; MEDIVIR AB, Stockholm, SE; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 JANSSEN R&D IRELAND, Eastgate, Little Is-

land, Co Cork, IE; MEDIVIR AB, Stockholm, SE; 
 Dátum zápisu do registra: 6.12.2016 

 
 

 
 
 
 
 
 Zmeny adries majiteľov dodatkových ochranných osvedčení 
 
 

(11) 24 
(21) 3-2005 
(73) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 

Brentford, Middlesex, GB; 
 Dátum zápisu do registra: 12.12.2016 

 
 

(11) 91 
(21) 3-2010 
(73) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, Delaware, US; 
 Dátum zápisu do registra: 2.12.2016 
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov 
(Štandard WIPO ST. 16) 

 
 
U1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov podľa 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Y2 Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007 

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

alebo vydania európskeho patentového spisu 

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

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

 
 
 
 
BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
FA2K Zastavené konania o prihláškach úžitkových 

vzorov na žiadosť prihlasovateľa 
FB2K Zastavené konania o prihláškach úžitkových 

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

vých vzorov 
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitko-

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

vých vzorov (ukončenie zálohov) 
 
 
 
 
 

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

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

(zálohy) 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory 

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

majiteľa úžitkového vzoru (na základe rozhod-
nutia súdu) 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
 
Opravy v prihláškach úžitkových vzorov 
 
HA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB2K Opravy mien 
HC2K Zmeny mien 
HD2K Opravy adries 
HE2K Zmeny adries 
HF2K Opravy dátumov 
HG2K Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
Opravy v úžitkových vzoroch 
 
TA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB2K Opravy mien 
TC2K Zmeny mien 
TD2K Opravy adries 
TE2K Zmeny adries 
TF2K Opravy dátumov 
TG2K Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK2K Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
 
 
 Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po zverejne-
ní prihlášky úžitkového vzoru môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zá-
pisu úžitkového vzoru do registra. 
 Obsah prihlášok úžitkových vzorov sa zverejňuje v rozsahu opisu technického riešenia, nárokov na ochranu, výkresov  
s obrázkami a ďalšími podkladmi, spolu s výsledkom rešerše na stav techniky, ktorú vykonal úrad podľa § 38 ods. 4 uvede-
ného zákona. 
 Zverejnené prihlášky sú dostupné prostredníctvom internetovej databázy s vybratými údajmi z registra úžitkových vzorov 
na stránke www.upv.sk alebo v študovni úradu, alebo môžu byť doručené v papierovej alebo elektronickej forme na základe 
objednávky, doručenej úradu v písomnej forme. 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
    192-2015 G06K  9/00 
50142-2015 F16H  1/00 
      15-2016 B22F  3/00 
      19-2016 C12Q  1/00 
      37-2016 G09B 19/00 
      48-2016 B65B  7/00 
      68-2016 G09B  1/00 

    69-2016 A47G 25/00 
    86-2016 H02S 40/00 
5026-2016 A23L 21/00 
5035-2016 G01N 25/00 
5037-2016 G01N 25/00 
5043-2016 C30B 15/00 
5044-2016 H02G  3/00 

  5045-2016 H02G  3/00 
  5046-2016 B65G 65/00 
  5050-2016 B65D 81/00 
  5055-2016 B65D 25/00 
  5060-2016 G01K 17/00 
  5063-2016 A63B  5/00 
50046-2016 E06B  9/00 

50085-2016 E04B  2/00 
50089-2016 E01F 15/00 
50090-2016 E01F 15/00 
50093-2016 B67C 11/00 
50109-2016 B65D 88/00 

 
 

(51) A23L 21/00, A23L 19/00 
(21) 5026-2016 
(22) 2.5.2016 
(71) Národné poľnohospodárske a potravinárske cen-

trum, Lužianky, SK; 
(72) Šilhár Stanislav, doc., Ing., CSc., Pezinok, SK; 

Panghyová Elena, Ing., Modra, SK; Blažková Mar-
cela, RNDr., Bučany, SK; Kiss Eugen, Ing., Veľké 
Úľany, SK; Kunštek Marek, Ing., Sekule, SK; 

(54) Jablková plnka s príchuťou arónie čiernoplodej 
(57) Opísaná je plnka obsahujúca jablkovú drť s ex-

traktom zo šupiek z arónie čiernoplodej. Plnka 
má červenú farbu, intenzita ktorej závisí od kon-
centrácie antokynínov v pridávanom extrakte z aró-
nie čiernoplodej. Jej konzistenciu je možné upra-
vovať prídavkom želírujúcich prostriedkov. Plnka 
je vhodná na pekárenské účely alebo v malospot-
rebiteľskom balení na využitie ako nátierka alebo 
plnka do koláčov. 

 
 

(51) A47G 25/00, A41H 15/00, A41B 11/00, 
 D06F 57/00 
(21) 69-2016 
(22) 13.6.2016 
(71) Norková Monika, Ing., Prešov - Nižná Šebastová, 

SK; 
(72) Norková Monika, Ing., Prešov - Nižná Šebastová, 

SK; 
(54) Modulárny držiak textilných látok 
(57) Opísaný je držiak textilných látok pozostávajúci 

z dvoch typov dielov, a to z funkčného a konco-
vého dielu, ktoré môžu byť navzájom spojené  
a zostavené tak, že tvoria jeden reťazec. Funkčný 
diel (1) pozostáva z prednej časti (2), prostrednej 
časti (3) a zadnej časti (4). Predná časť (2) je tvo-
rená kruhovým rozšírením (9) s vystuženými liš-
tami (7) a vejárovitým rozšírením (8). Zadná časť 
(4) je tvorená otvorom (17) v tvare kvapky, vstu-
pom (18) a výklenkom (19). Prostrednú časť (3) 
vytvára pružná štrbina (10) s lineárnou aj zvlne- 
 

 nou časťou umiestnená medzi dvoma polotuhými 
bočnými časťami výlisku, ktoré sa vzájomne roz-
chádzajú. 

 

  
 
 

(51) A63B 5/00, A63B 71/00, A63K 3/00, 
 H01H 3/00, G07C 1/00 
(21) 5063-2016 
(22) 5.10.2016 
(71) Matúš Ivan, Mgr., PhD., Prešov, SK; Zemková 

Erika, prof. Mgr., PhD., Nové Mesto nad Váhom, 
SK; Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 
Štefanka Marek, Ing., Bratislava, SK; 

(72) Matúš Ivan, Mgr., PhD., Prešov, SK; Zemková 
Erika, prof. Mgr., PhD., Nové Mesto nad Váhom, 
SK; Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 
Štefanka Marek, Ing., Bratislava, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Modulárna dynamometrická platňa pre štar-

tové skoky a obrátky v plávaní 
 
 
 
 

http://www.upv.sk
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(57) Modulárna dynamometrická platňa pre štartové 
skoky a obrátky v plávaní pozostáva z ľavej ná-
šľapnej dosky (1) a pravej nášľapnej dosky (2),  
v zadnej až strednej časti ktorých je uložená ľavá 
štartová opierka (3) a pravá štartová opierka (4)  
a každá je nezávislé výklopná o uhol alfa až 45°. 
Ľavá štartová opierka (3) a pravá štartová opier-
ka (4) je v dĺžke ľavej nášľapnej dosky (1) a pra-
vej nášľapnej dosky (2) nezávisle posuvne pre-
staviteľná. Ľavá nášľapná doska (1) a pravá ná-
šľapná doska (2) je vybavená sústavou snímačov 
(6) sily a je uložená v kotviacom ráme alebo do-
ske (5). 

 

  
 
 

(51) B22F 3/00, B22F 5/00 
(21) 15-2016 
(22) 10.2.2016 
(71) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - 

Technická fakulta, Nitra, SK; 
(72) Kováč Ivan, Ing., PhD., Nitra, SK; Mikuš Rasti-

slav, Ing., PhD., Cabaj Čápor, SK; Žarnovský Jo-
zef, doc. Ing., PhD., Nitra, SK; Šoška Radovan, 
Ing., Martin, SK; 

(74) Kováč Ivan, Ing., PhD., Nitra, SK; 
(54) Spôsob výroby razidiel a foriem 
(57) Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa výsledný tvar 

razidla alebo formy vytvaruje pritlačením grafi-
tovej prítlačky (4) do taveniny kovového prášku 
(3), ktorá po stuhnutí v grafitovej objímke (2) vy-
tvorí s telesom (1) razidla difúzny spoj. Roztavenie 
kovového prášku (3) sa uskutoční v indukčnom 
poli vytvorenom prostredníctvom induktora (6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) B65B 7/00, B65G 65/00, B67B 7/00 
(21) 48-2016 
(22) 29.4.2016 
(71) Molnár Zoltán, Veľká nad Ipľom, SK; 
(72) Molnár Zoltán, Veľká nad Ipľom, SK; 
(54) Ručne ovládaný dávkovač sypkých materiálov 

z veľkoobjemových vakov 
(57) Nadstavec (1) sa nasadí do voľne previsnutého hrd-

la veľkoobjemového vaku a pomocou objímky 
(6) sa zaistí z vonkajšej strany previsnutého hrdla 
veľkoobjemového vaku tak, aby nedochádzalo  
k vykĺznutiu nadstavca (1) z hrdla veľkoobjemo-
vého vaku. V nadstavci (1) je umiestnená klapka 
(2) ručne ovládaná ovládacou pákou (3), kde táto 
klapka (2) umožňuje reguláciu výsypu množstva 
sypkého materiálu alebo úplné zastavenie výsy-
pu. Zároveň posunom osi klapky (2) od osi nad-
stavca (1) vznikne samozverný efekt, ktorý za-
bezpečí, aby nedochádzalo k samovoľnému otvo-
reniu klapky (2) v nadstavci (1). Polohu ZAT-
VORENÉ istí doraz (5). Posun osi klapky (2) 
vzhľadom na os nadstavca (l) je 3 mm. Klapka 
(2) sa ovláda ručne ovládacou pákou (3), ktorá je 
umiestnená na bočnej strane nadstavca (1), kde 
poloha ovládacej páky (3) zároveň ukazuje pozí-
ciu klapky (2) - otvorená, polootvorená, zatvore-
ná. Týmto ručne ovládaným dávkovacom sypkých 
materiálov sa výsyp sypkých materiálov z veľ-
koobjemových vakov stáva regulovateľným. 
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(51) B65D 25/00, B65D 5/00 
(21) 5055-2016 
(22) 7.9.2016 
(71) Jonek Zdenko, Most pri Bratislave, SK; Bodor 

Gabriel, Most pri Bratislave, SK; 
(72) Jonek Zdenko, Most pri Bratislave, SK; Bodor 

Gabriel, Most pri Bratislave, SK; 
(54) Obal s možnosťou kontroly obsahu pri dobier-

kových a zásielkových službách 
(57) Obal s možnosťou kontroly obsahu pri dobierkových 

a zásielkových službách má uzáver (1) s vyzna-
čenou perforáciou (4), pod ktorou je umiestnený 
priehľadný materiál (2), pričom uzáver (1) je  
z vnútornej časti vybavený samolepiacou páskou 
(3) na pevné uzavretie uzáveru (2). 

 

  
 
 

(51) B65D 81/00, B65D 51/00, B65D 23/00, 
 A63H 3/00 
(21) 5050-2016 
(22) 17.8.2016 
(71) Hanuska Peter, Mgr., Bratislava, SK; 
(72) Hanuska Peter, Mgr., Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Detská fľaša s obmeniteľnými doplnkovými prv-

kami postavičiek 
(57) Detská fľaša s obmeniteľnými doplnkovými prv-

kami postavičiek má driekovú časť (1) s obmeni-
teľným prstencovým nástavcom (2) a má uzáver 
(3) hrdla s obmeniteľným ochranným vrchlíkom (4). 
Obmeniteľný prstencový nástavec (2) má drieko-
vé tvarové výstupky (5). Obmeniteľný ochranný 
vrchlík (4) má pružnú vnútornú dosadaciu časť 
priliehajúcu k uzáveru (3) hrdla a má aj vonkaj-
šiu tvarovanú úchopnú časť. 

 
 

 
 
 
 

(51) B65D 88/00, B65D 90/00 
(21) 50109-2016 
(22) 11.10.2016 
(31) CZ2016-32581 U 
(32) 18.7.2016 
(33) CZ 
(71) PPO GROUP CZ, s.r.o., Znojmo, CZ; 
(72) Knob Josef, Znojmo, CZ; Szmuc Cezary, Ing., Znoj-

mo, CZ; Herényi Andrej, Ing., Vrádište, SK; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Systém uloženia a pohybu vložných buniek  

v obaloch na prepravu tovarov 
(57) Systém pozostáva z aspoň jedného stĺpca (20),  

v ktorom sú nad sebou uložené aspoň dve pos-
chodia (10) vložných buniek (1). Tieto vložné bun-
ky (1) sú posuvne uložené pomocou pohyblivých 
prvkov (30) na protiľahlých bočných úložných ve-
deniach (41). Bočné úložné vedenia (41) sú ulo-
žené nad dnom (1.2) vložnej bunky (1) prvého - 
horného poschodia (10.1). Podľa prvého vhodné-
ho riešenia sú pohyblivé prvky (30) uložené  
v pojazdových profiloch (40), ktoré sú vytvorené 
v jednom rade na vnútorných stranách bočných 
úložných vedení (41). Podľa ďalšieho vhodného 
riešenia sú pohyblivé prvky (30) uložené v po-
jazdových profiloch (40), ktoré sú vytvorené as-
poň v dvoch radoch na vnútorných stranách boč-
ných úložných vedení (41). 

 

  
 
 

(51) B65G 65/00 
(21) 5046-2016 
(22) 9.8.2016 
(71) Žilinská univerzita, Žilina, SK; 
(72) Kohár Robert, doc. Ing., PhD., Povina, SK; Hr-

ček Slavomír, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Kraus 
Václav, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Lehocky Pa-
vel, Ing., PhD., Vranov nad Topľou, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Výsuvné, otočné a sklopné ústrojenstvo páso-

vého dopravníka 
(57) Výsuvné, otočné a sklopné ústrojenstvo pásové-

ho dopravníka pozostáva z rámu (16), na ktorom 
je prostredníctvom kĺbu (11) umiestnená otočná  
a sklopná lafeta (3) s náhonom (8) reťazového 
prevodu posuvu dopravníka (2). Na lafete (3) sú 
pripevnené vozíky (7) umiestnené v koľajniciach 
(4). Koľajnice (4) sú zospodu pripevnené na do-
pravník (2). Na lafete (3) je tiež pripevnený zá-
ves (12), na ktorom je zhora pomocou lana (13) 
pripojený pojazdný kladkostroj (14). Kladkostroj 
(14) je pohyblivo uložený v oblúkovej koľajnici  
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 (15), ktorá je spojená s rámom (16). Na lafete (3) 
je umiestnený prevodový elektromotor (10) spo-
jený s náhonom (8) reťazového prevodu. Dop-
ravník (2) je napojený na reťaz (8a) reťazového 
prevodu pomocou spojky (9). 

 
 

 
 
 

(51) B67C 11/00, B65B 39/00, B01D 29/00 
(21) 50093-2016 
(22) 12.8.2016 
(71) Jantoš Dušan, Ing., Košice, SK; 
(72) Jantoš Dušan, Ing., Košice, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Lievik na zber použitého rastlinného oleja 
(57) Lievik (1) je zložený z nalievacej nádoby (2) ku-

žeľovito vyústenej do vodiacej rúrky (3). Proti-
ľahlé steny pri dne nalievacej nádoby (2) lievika 
(1) zvierajú v najdlhšom pozdĺžnom smere uhol  
a =100° až 175° a kolmo naň v priečnom smere 
uhol |3 = 50° až 175°, pričom jeho vodiaca rúrka 
(3) má valcový tvar s vonkajším kónickým zúže-
ním pod uhlom 0 až 2° a dĺžka vodiacej rúrky (3) 
má rozmer 0,3- až 2-násobok väčšieho vonkaj-
šieho priemeru vodiacej rúrky (3) s rozmerom 15 
až 25 mm. 

 

  
 
 

(51) C12Q 1/00, C12N 15/00, G01N 21/00 
(21) 19-2016 
(22) 22.2.2016 
(71) Národné poľnohospodárske a potravinárske cen-

trum, Lužianky, SK; 
(72) Kaclíková Eva, Ing., CSc., Bratislava, SK; Siekel 

Peter, doc. RNDr., CSc., Bratislava, SK; Minaro-
vičová Jana, Ing., PhD., Slovenský Grob, SK; Pik-
nová Ľubica, RNDr., PhD., Bratislava, SK; Kuch-
ta Tomáš, RNDr., DrSc., Bratislava, SK; 

(54) Súprava chemikálií na detekciu alergénov v pot-
ravinách 

 

(57) Opísaná je súprava chemikálií na detekciu aler-
génov v potravinách, ktorá obsahuje 6 oddelene 
zabalených roztokov: tlmivý roztok s obsahom ho-
rečnatej soli, roztok deoxyribonukleotidov, roz-
tok termostabilnej DNA polymerázy, roztok oli-
gonukleotidov pre real-time PCR špecifickú pre 
alergén, roztok oligonukleotidov pre real-time PCR 
na analýzu amplifikovateľnosti a demineralizovaná 
voda molekulárno-biologickej čistoty. 

 
 

(51) C30B 15/00, C30B 29/00, C30B 17/00 
(21) 5043-2016 
(22) 13.7.2016 
(71) CEIT Materials Engineering, s.r.o., Žilina, SK; 
(72) Hoč Michal, Ing., Žilina, SK; Kajan Juraj, Ing., 

Bánovce nad Bebravou, SK; Tarjányi Norbert, doc. 
Ing., PhD., Žilina, SK; Medvedcký Štefan, prof. 
Ing., PhD., Žilina, SK; Mikita Miroslav, Ing., Mar-
tin, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob detekcie polohy kryštalizačného frontu 

monokryštálov zafíru a detekčné zariadenie 
(57) Spôsob detekcie polohy kryštalizačného frontu 

monokryštálov zafíru je založený na tom, že po-
loha kryštalizačného frontu monokryštálu zafíru 
sa deteguje meraním času odrazu vyslaného lase-
rového impulzu cez molybdénovú trubicu (6) od 
kryštalického frontu monokryštálu zafíru na roz-
hraní tavenina - kryštál v horizontálnej rovine na 
úrovni zárodku monokryštálu. 

 

  
 
 

(51) E01F 15/00 
(21) 50089-2016 
(22) 11.7.2016 
(71) sudio works s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, CZ; 
(72) Marek Zdeňek, Hukvaldy, CZ; Pilař Vladimír, Ing., 

Ostrava-Polanka nad Odrou, CZ; Konvička Mar-
tin, Ing., Ostrava-Pustkovec, CZ; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Cestné zvodidlo, vhodné najmä na použitie na 

moste 
(57) Cestné zvodidlo podľa technického riešenia po-

zostáva z radu oceľových stĺpikov (1) prepoje-
ných v spodnej časti pásom vzájomne oddeliteľ-
ne spojených oceľových zvodníc (2) a v hornej 
časti pásom vzájomne oddeliteľne spojených 
trubkových rukovätí (3). Každý stĺpik (1) je zho-
tovený z U profilu a navrchu je na upevnenie 
trubkového rukoväti (3) šikmo ukončený objím-
kovým strmeňom (4). Každý stĺpik (1) je dole 
ukončený kolmo privarenou upevňovacou príru-
bou (5) s otvormi (6), pričom v spodnej polovici 
je stĺpik (1) zboku vybavený najmenej jedným  
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 spevnením (7) a z čelnej strany vybavený defor-
mačným prvkom (8). Oceľové zvodnice (2) pre-
pojujúce stĺpiky (1) sú oddeliteľné pripojené  
k ich deformačným prvkom (8) a pás trubkových 
rukovätí (3) je vložený do objímkových strmeňov 
(4) stĺpikov (1). Cestné zvodidlo je vhodné najmä 
na použitie na moste, obsahuje rukoväť a vhodnú 
výplň medzi jednotlivými stĺpikmi, ktoré plnia 
funkciu zábradlia. 

 

  
 
 

(51) E01F 15/00 
(21) 50090-2016 
(22) 11.7.2016 
(71) sudio works s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, CZ; 
(72) Marek Zdeňek, Hukvaldy, CZ; Pilař Vladimír, Ing., 

Ostrava-Polanka nad Odrou, CZ; Konvička Martin, 
Ing., Ostrava-Pustkovec, CZ; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti 

ohybu 
(57) Nosný stĺpik cestného zvodidla zosilnený proti ohy-

bu podľa technického riešenia zhotovený z oce-
ľového U profilu, ktorý je dole ukončený kolmo 
privarenou upevňovacou prírubou (1) s otvormi 
na upevnenie nosného stĺpika k podložiu a ktorý 
je na čelnej strane vybavený deformačným prv-
kom (3). V úseku medzi prírubou (1) a defor-
mačným prvkom je na bočnej strane vybavený 
spevnením (2), tvoreným najmenej jedným priva-
reným oceľovým elementom, uzatvárajúcim U pro-
fil. Nosný stĺpik je váhovo odľahčený, pričom je 
dostatočne pevný a je vhodný na vytvorenie ces-
tného zvodidla. 

 

  
 
 
 

(51) E04B 2/00, E04B 1/00, E04C 1/00, E04C 3/00 
(21) 50085-2016 
(22) 29.6.2016 
(31) PUV 2016-32323 
(32) 26.4.2016 
(33) CZ 
(71) Xella CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna, CZ; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Kompozitná tvárnica pre stratené debnenie  

a zostava týchto tvárnic 
(57) Opísaná je kompozitná tvárnica pre stratené deb-

nenie v tvare U, kde aspoň časť (1) tvárnice v tva-
re L je z autoklávovaného pórobetónu a k tejto 
časti (1) je z bočnej strany pripevnená vertikálna 
stena (2) z tuhej samonosnej izolačnej dosky, a zos-
tava kompozitných tvárnic pre stratené debnenie. 

 

  
 
 

(51) E06B 9/00, E02B 3/00, E04H 9/00 
(21) 50046-2016 
(22) 13.4.2016 
(71) Sopkovčík Štefan, Ing., Levice, SK; 
(72) Sopkovčík Štefan, Ing., Levice, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Protipovodňová rozťahovacia zábrana 
(57) Protipovodňová rozťahovacia zábrana pozostáva 

z prvého krídla (1) a druhého krídla (2), kde prvé 
krídlo (1) má bočný fixačný profil (8), ktorý je na 
hornom konci spojený s prvým horným vodiacim 
puzdrom (4) a na dolnom konci prvým dolným 
vodiacim puzdrom (4'), pričom medzi bočným 
fixačným profilom (8), prvým horným vodiacim 
puzdrom (4) a prvým dolným vodiacim puzdrom 
(4') je pripevnená prvá membrána (6), na prvom 
krídle (1) sú upevnené aspoň dve dlhé matice  
s dlhými skrutkami (10), potom druhé krídlo (2) 
má bočný fixačný profil (9) s lôžkami (11) na 
opretie skrutiek (10), pritom bočný fixačný profil 
(9) je na hornom konci spojený s druhým horným 
vodiacim puzdrom (5) a na dolnom konci dru-
hým dolným vodiacim puzdrom (5'), pričom me-
dzi bočným profilom (9) druhým horným vodia-
cim puzdrom (5) a druhým dolným vodiacim 
puzdrom (5') je pripevnená druhá membrána (7), 
v prvom hornom vodiacom puzdrom (4) a prvom 
dolnom vodiacom profile (4') je vyhotovená po 
celej dĺžke puzdier (4, 4') pozdĺžna drážka na ve-
denie druhej membrány (7). 
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(51) F16H 1/00 
(21) 50142-2015 
(22) 23.12.2015 
(71) HYDREX, s. r. o., Hriňová, SK; 
(72) Valach Vladimír, Hriňová, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
(54) Prevodovka 
(57) Prevodovka, najmä pre transportné domiešavače 

betónu a statické betonárky, zahŕňa vstupný hria-
deľ (13), ozubené kolesá (12) druhého vnútorné-
ho planétového radu, planétový unášač (11) dru-
hého vnútorného planétového radu, ozubené ko-
lesá (10) prvého vnútorného planétového radu, 
planétový unášač (9) prvého vnútorného planéto-
vého radu, centrálne ozubené koleso (14), sféric-
ké koleso (8), skriňu (1), prírubu (27), výstupnú 
prírubu (25) a ložisko (21) na zabezpečenie pri-
chytenia a výkyvu výstupnej príruby (25). Tieto 
súčasti sú navzájom prepojené. Ložisko (21) je 
namontované v skrini (1). Vnútorné planétové 
rady sú umiestnené v skrini (1), sférické koleso 
(8) je pripevnené na výstupnú prírubu (25) vnútri 
skrine (1) a v planétovom unášači (9) prvého vnú-
torného planétového radu je planétový unášač (11) 
druhého vnútorného planétového radu. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) G01K 17/00, G01N 25/00 
(21) 5060-2016 
(22) 22.9.2016 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava 1, SK; Technická univerzita vo Zvolene, 
Zvolen, SK; Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, Banská Bystrica, SK; 

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

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

zaťaženia vzorky tepelnou radiáciou a tepelnou 
konvekciou 

(57) Kalorimeter s plynulo nastaviteľným pomerom 
zaťaženia vzorky tepelnou radiáciou a tepelnou 
konvekciou je tvorený spaľovacou trubicou (16), 
v spodnej časti ktorej je vrstva sklenených guľô-
čok (12), spodný termočlánok (14) a držiak (29) 
vzorky spriahnutý s váhou (9). Ďalej je tvorený 
tlakovou nádobou (1) s kyslíkom s redukčným 
ventilom (3) kyslíka a prietokomerom (5) s regu-
látorom prietoku kyslíka a tiež tlakovou nádobou 
(2) s dusíkom s redukčným ventilom (4) dusíka  
a prietokomerom (6) s regulátorom prietoku du-
síka, ktoré sú cez zmiešavač (7) kyslíka a dusíka 
a ohrievač (8) plynnej zmesi vyvedené do dna 
spaľovacej trubice (16). Na výškovej úrovni vzor-
ky má spaľovacia trubica (16) po bokoch umies-
tnené infračervené žiariče (11). V hornej časti má 
spaľovacia trubica (16) umiestnený horný termo-
článok (15) a po bokoch umiestnené prvé snímače 
(17) ultrazvukového prietokomera (25) spalín. Nad 
hornou časťou spaľovacej trubice (16) je umies-
tnený digestor (19) s odsávacím potrubím (28)  
s termočlánkom (20) odsávaných spalín a odsá-
vacím ventilátorom (22). Na odsávacom potrubí 
(28) sú umiestnené druhé snímače (18) ultrazvu-
kového prietokomera (25) spalín. V odsávacom 
potrubí (28) je umiestnená sonda (21) analyzáto-
ra spalín analyzátora spalín (24). 

 

  
 
 

(51) G01N 25/00, G01N 27/00, F42B 3/00 
(21) 5035-2016 
(22) 6.6.2016 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Kuracina Richard, doc. Ing., PhD., Sereď, SK; 

Szabová Zuzana, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava - Petržalka, SK; 
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(54) Jednokomorový iniciátor výbušných prachov 
a plynov 

(57) Jednokomorový iniciátor výbušných prachov a ply-
nov je tvorený základným rúrkovým telesom (1), 
ktorého vnútorný priestor vytvára otvorenú ko-
moru, pričom v stredovej časti komory je v izo-
lovaných otvoroch (7) v základnom rúrkovom te-
lese (1) vložený odporový drôt (3) zasahujúci do 
dvoch protiľahlých držiakov (2) zvonku ukotve-
ných na základnom rúrkovom telese (1). Z jednej 
strany každého držiaka (2) je zavedený prvý ko-
niec napájacieho elektrického vodiča (10) a dru-
há strana držiaka má dotláčaciu skrutku (4), pri-
čom odporový drôt (3) je v elektrickom kontakte 
s dotláčacou skrutkou (4) a priamo alebo nepria-
mo s prvým koncom napájacieho elektrického 
vodiča (10). Napájacie elektrické vodiče (10) sú 
druhými koncami vyvedené do odizolovanej svor-
kovnice (5), ktorá je zvonku prichytená o základ-
né rúrkové teleso (1). 

 

  
 
 

(51) G01N 25/00 
(21) 5037-2016 
(22) 10.6.2016 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

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

Balog Karol, prof. Ing., PhD., Ivánka pri Dunaji, 
SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zapaľovacia pec 
(57) Zapaľovacia pec na stanovenie závislosti teploty 

vzplanutia a teploty vznietenia organických látok 
a materiálov od hustoty tepelného toku prenáša-
ného tepelnou radiáciou a od koncentrácie kyslí-
ka v plynnej zmesi je vyhotovená v súlade s ISO 
871:2006, ale s vymeniteľným vnútorným val-
com (11) z kovu alebo zliatiny kovov so známou 
emisivitou. Medzi vnútorný valec (11) a vonkajší 
výhrevný valec (13) je zavedený prívod (10) plyn-
nej zmesi. Ďalej zapaľovacia zostava obsahuje 
doplňujúce zariadenia na nastavenie koncentrácie 
kyslíka v plynnej zmesi privádzanej do zapaľova-
cej pece. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) G06K 9/00, G06T 3/00 
(21) 192-2015 
(22) 2.12.2015 
(71) VILLA PRO s. r. o., Spišská Nová Ves, SK; 
(72) Demočko Daniel, Ing., Spišská Nová Ves, SK; 
(54) Kamera s predspracovaním obrazu na cloudo-

vé rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel 
(57) Kamera s predspracovaním obrazu na cloudové 

rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel pozos-
távajúca zo snímacej časti (1) spojenej s algorit-
mickou časťou (2), ktorá je ďalej spojená s blo-
kom (3) na úpravu obrázka, pričom výstup z blo-
ku (3) na úpravu obrázka je cez internet (4) pri-
pojený ku cloudovému serveru (5). 

 

  
 
 

(51) G09B 1/00, G09B 11/00, B43L 13/00 
(21) 68-2016 
(22) 9.6.2016 
(71) Šimková Mária, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(72) Šimková Mária, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(54) Súprava na výučbu geometrie pre zrakovo pos-

tihnutých 
(57) Súprava na výučbu geometrie pre zrakovo pos-

tihnutých pozostáva z rysovacej dosky (1), pra-
vítka (2) a uhlomeru (3). Komponenty obsahujú 
klasickú a reliéfnu stupnicu na odčítanie hodnôt. 
Rysovacia doska (1) obsahuje pracovné pole (4) 
vymedzené mantinelom (5). Pravítko (2) je vy-
bavené na spodnej strane drážkami (11), ktoré 
dosadajú na mantinel (5) pracovného poľa (4). 
Uhlomer (3) obsahuje ukazovateľ (12) hodnoty 
uhla, ktorý má po celej dĺžke stredovú drážku 
(13) na vedenie písacej potreby a fixáciu hodnoty 
uhla, pričom základňa uhlomeru (3) obsahuje stup-
nicu. 
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(51) G09B 19/00, G04B 19/00 
(21) 37-2016 
(22) 31.3.2016 
(71) Mazan Ondrej, Šaľa, SK; 
(72) Mazan Ondrej, Šaľa, SK; 
(54) Hodiny časovej symboliky na didaktické účely 
(57) Hodiny časovej symboliky na didaktické účely sú 

vytvorené zo základného kotúča (GP) na určenie 
celodenného času, ručičiek (H) hodín a ručičiek 
(M) minút, ďalej obsahujú kotúč (S12/24P) s 12- 
aj 24-hodinovou stupnicou na určenie denného  
a nočného času a kotúč (WTZ) svetového pás-
mového času uložených medzi základným kotú-
čom (GP) a ručičkami hodín (H) a minút (M), 
pričom všetky časti sú stredovo otočne prepojené 
oskou (Os). Základný kotúč (GP) obsahuje sym-
bol (SM) slnka a mesiaca a 24-hodinovú stupni-
cu, kotúč (S12/24P) s 12- aj 24-hodinovou stup-
nicou na určenie denného a nočného času obsa-
huje stupnicu (NT) na indikáciu doby denného  
a nočného podielu času a výčnelok (SRH) na in-
dikáciu času východu slnka a výčnelok (SSH) na 
indikáciu času západu slnka a kontrolné okienko 
(CW), kde výčnelky sú umiestnené navzájom 
protiľahlo a okienko je umiestnené v strede ob-
vodu medzi nimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) H02G 3/00 
(21) 5045-2016 
(22) 19.7.2016 
(71) PL PLASTIC s.r.o., Senec, SK; Hoka System s.r.o., 

Senec, SK; 
(72) Katona Ján, Senec, SK; Horáček Peter, Senec, SK; 

Švasta Denis, Senec, SK; Švasta René, Senec, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Detekovateľné veko inštalačnej krabice 
(57) Detekovateľné veko inštalačnej krabice je riešené 

tak, že na vnútornej strane plochého telesa (1) je 
centrálne umiestnený detekčný prvok (2), pričom 
oproti sebe orientované okrajové vnútorné časti 
plochého telesa (1) majú upínacie výstupky (3). 
Ploché teleso (1) má aspoň jeden demontážny ot-
vor (4). Detekčný prvok (2) je upevnený do fi-
xačných výstupkov (5). Detekčný prvok (2) je  
z kovu alebo z permanentného magnetu. 
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(51) H02G 3/00, F16L 3/00 
(21) 5044-2016 
(22) 19.7.2016 
(71) PL PLASTIC s.r.o., Senec, SK; Hoka System 

s.r.o., Senec, SK; 
(72) Katona Ján, Senec, SK; Horáček Peter, Senec, 

SK; Švasta Denis, Senec, SK; Švasta René, Se-
nec, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob prichytenia inštalačných vedení do 

drážky v murive a inštalačná príchytka do 
drážky v murive 

(57) Inštalačná príchytka (4) do drážky (1) v murive (2) 
pre spôsob prichytenia inštalačných vedení (3) je 
tvorená pásikom s pružnou stredovou časťou (6), 
na ktorú z oboch strán nadväzujú ramená (7) z jed-
nej strany vybavené súbormi výstupkov (5), pri-
čom stredová časť (6) má menšiu hrúbku, ako je 
hrúbka ramien (7). 

 

  
 
 
 
 
 
 

(51) H02S 40/00, H02M 7/00 
(21) 86-2016 
(22) 1.8.2016 
(71) INDUKT TECHNOLOGY a.s., Vsetín, CZ; 
(72) Krejčí Lukáš, Púchov, SK; Kochwasser Radim, 

Jablůnka, CZ; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zapojenie na pripájanie/odpájanie fotovoltic-

kých panelov k záťaži 
(57) Zapojenie na pripájanie/odpájanie fotovoltických 

panelov k záťaži pozostáva z polovodičového re-
lé (SSR) s výstupom (OUTPUT) s pripájacími/-od-
pájacími svorkami (1, 2), pričom jeho vstup (IN-
PUT) je riadiacimi svorkami (3, 4) pripojený na 
usmernený sekundárny výstup transformátora (Tr), 
ktorého primárny vstup je cez tepelnú ochranu (TP) 
a termostat (T) pripojený na ovládacie svorky (N, L) 
s napätím (AC). 

 

  
 
 

 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A23L 21/00  5026-2016 
A47G 25/00      69-2016 
A63B  5/00  5063-2016 
B22F  3/00      15-2016 
B65B  7/00      48-2016 
B65D 25/00  5055-2016 
B65D 81/00  5050-2016 

B65D 88/00  50109-2016 
B65G 65/00    5046-2016 
B67C 11/00  50093-2016 
C12Q  1/00        19-2016 
C30B 15/00    5043-2016 
E01F 15/00  50089-2016 
E01F 15/00  50090-2016 

E04B  2/00  50085-2016 
E06B  9/00  50046-2016 
F16H  1/00  50142-2015 
G01K 17/00    5060-2016 
G01N 25/00    5035-2016 
G01N 25/00    5037-2016 
G06K  9/00      192-2015 

G09B  1/00      68-2016 
G09B 19/00      37-2016 
H02G  3/00  5045-2016 
H02G  3/00  5044-2016 
H02S 40/00      86-2016 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
7657 G01N 25/00 
7658 B60R 25/00 
7659 C02F  1/00 
7660 F16B 21/00 
7661 B30B 15/00 

7662 F03G  3/00 
7663 B64C  3/00 
7664 A01G 13/00 
7665 A47C  7/00 
7666 A61K  9/00 

7667 G01F 13/00 
7668 G08B 13/00 
7669 G08B 13/00 
7670 B60C 11/00 
7671 F03B 17/00 

7672 F28D 15/00 
7673 B60S 13/00 
7674 F03B 13/00 
7675 B21B 31/00 

 
 

(51) A01G 13/00, A01G 9/00 
(11) 7664 
(21) 50005-2016 
(22) 12.1.2016 
(45) 3.1.2017 
(47) 15.11.2016 
(72) Urban Juraj, Bratislava, SK; 
(73) 3U s.r.o., Bratislava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob pestovania plodín v pôde, oddeľovací 

prvok na pestovanie plodín 
 
 

(51) A47C 7/00, A47B 83/00 
(11) 7665 
(21) 50056-2016 
(22) 4.5.2016 
(45) 3.1.2017 
(47) 16.11.2016 
(72) Podroužek Stanislav, Čadca, SK; 
(73) Podroužek Stanislav, Čadca, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Multimediálne kreslo 

 
 

(51) A61K 9/00, A61P 35/00, A61K 36/00 
(11) 7666 
(21) 24-2016 
(22) 3.3.2016 
(45) 3.1.2017 
(47) 16.11.2016 
(72) Osztoš Ladislav, Prievidza, SK; 
(73) Osztoš Ladislav, Prievidza, SK; 
(54) Liečivý prípravok na protirakovinovú liečbu 

 
 

(51) B21B 31/00 
(11) 7675 
(21) 16-2016 
(22) 10.2.2016 
(45) 3.1.2017 
(47) 2.12.2016 
(72) Papcun Marcel, Košice, SK; 
(73) U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, SK; 
(54) Zariadenie a spôsob na bezpečné otáčanie val-

cových blokov 
 
 

(51) B30B 15/00 
(11) 7661 
(21) 31-2016 
(22) 16.3.2016 
(45) 3.1.2017 
(47) 15.11.2016 
 
 

(72) Košťál Peter, Ing., PhD., Trnava, SK; Vetríková 
Nina, Ing., PhD., Piešťany Banka, SK; Bučányo-
vá Marcela, Ing., PhD., Trnava, SK; 

(73) Košťál Peter, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(54) Valivá lišta 

 
 

(51) B60C 11/00, B60C 9/00 
(11) 7670 
(21) 50095-2015 
(22) 14.10.2015 
(31) RU2015108117 
(32) 10.3.2015 
(33) RU 
(45) 3.1.2017 
(47) 16.11.2016 
(72) NIKISHIN Denis Valentinovich, Moskva, RU; 
(73) NIKISHIN GmbH, München, DE; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
(54) Snímateľný behúň pneumatiky 

 
 

(51) B60R 25/00, B62H 5/00, G08B 13/00, G08B 
25/00 

(11) 7658 
(21) 50085-2015 
(22) 2.9.2015 
(45) 3.1.2017 
(47) 15.11.2016 
(72) Šmondrk Zdenko, Mgr., Nová Baňa, SK; 
(73) Šmondrk Zdenko, Mgr., Nová Baňa, SK; Hölbling 

Leonard, Mgr., Bratislava, SK; SEDUS GROUP a. s., 
Bratislava, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Zabezpečovací systém na nemotorové doprav-

né prostriedky, najmä na bicykle 
 
 

(51) B60S 13/00 
(11) 7673 
(21) 50004-2016 
(22) 8.1.2016 
(31) 2015-31632 
(32) 12.10.2015 
(33) CZ 
(45) 3.1.2017 
(47) 25.11.2016 
(72) Suchánek Martin, Nové Město and Metují, CZ; 
(73) SUCHÁNEK INVEST s.r.o., Brno, CZ; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Zariadenie na manipuláciu s nemotorovými vo-

zidlami 
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(51) B64C 3/00, B64C 13/00 
(11) 7663 
(21) 5013-2016 
(22) 11.3.2016 
(45) 3.1.2017 
(47) 15.11.2016 
(72) Müller Jaroslav, Ing., Piešťany, SK; 
(73) Müller Jaroslav, Ing., Piešťany, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob plynulého zakrivovania strednej kriv-

ky profilu médiom obtekaných telies, mecha-
nizmus na vykonávanie tohto spôsobu a médiom 
obtekané teleso 

 
 

(51) C02F 1/00, G05B 11/00, G05D 9/00, 
 E04H 4/00, G05B 19/00 
(11) 7659 
(21) 50110-2015 
(22) 25.11.2015 
(45) 3.1.2017 
(47) 15.11.2016 
(72) Papp Tibor, Senec, SK; 
(73) ISA, s. r. o., Bratislava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Systém na ovládanie a/alebo monitorovanie ba-

zéna 
 
 

(51) F03B 13/00, F03B 7/00, F03B 11/00 
(11) 7674 
(21) 50099-2015 
(22) 19.10.2015 
(45) 3.1.2017 
(47) 28.11.2016 
(72) Müller Vladimír, Gajary, SK; 
(73) Müller Vladimír, Gajary, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Malá vodná elektráreň s vodorovnou osou otá-

čania pracovného kolesa 
 
 

(51) F03B 17/00, F03B 7/00, F03B 13/00 
(11) 7671 
(21) 50098-2015 
(22) 19.10.2015 
(45) 3.1.2017 
(47) 25.11.2016 
(72) Müller Vladimír, Gajary, SK; 
(73) Müller Vladimír, Gajary, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Systém vyvažovania plávajúceho lopatkového 

kolesa a použitie tohto systému 
 
 

(51) F03G 3/00, F03B 17/00 
(11) 7662 
(21) 5009-2016 
(22) 22.2.2016 
(45) 3.1.2017 
(47) 15.11.2016 
(72) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(73) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Hydraulická odstredivá pohonná jednotka 

 
 
 
 

(51) F16B 21/00 
(11) 7660 
(21) 50139-2015 
(22) 21.12.2015 
(45) 3.1.2017 
(47) 15.11.2016 
(72) Barna Jozef, Ing., PhD., Prešov, SK; Török Jozef, 

Ing., PhD., Žalobín, SK; Kočiško Marek, doc. Ing., 
PhD., Šarišské Bohdanovce, SK; Bortňák Pavol, 
Bc., Záhradne, SK; 

(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Obojsmerná poistka 

 
 

(51) F28D 15/00, F24H 1/00 
(11) 7672 
(21) 5015-2016 
(22) 29.9.2014 
(45) 3.1.2017 
(47) 25.11.2016 
(67) 5042-2014 
(72) Malcho Milan, prof. RNDr., PhD., Rosina, SK; 

Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD., Kotešová, SK; Gav-
las Stanislav, Ing., PhD., Kysucké Nové Mesto, SK; 

(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; Centrum 
vedecko-technických informácií SR, Bratislava, 
SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na samočinný prenos tepla so sa-

moregulovateľnou nastaviteľnou teplotou vo-
dy 

 
 

(51) G01F 13/00, G01F 1/00 
(11) 7667 
(21) 5019-2016 
(22) 1.4.2016 
(45) 3.1.2017 
(47) 16.11.2016 
(72) Ferianc Martin, Bratislava, SK; Gašpárek Miro-

slav, Púchov, SK; Stollár Filip, Nitra, SK; Dlhá 
Alžbeta, Nitra, SK; 

(73) Ferianc Martin, Bratislava, SK; Gašpárek Miro-
slav, Púchov, SK; Stollár Filip, Nitra, SK; Dlhá 
Alžbeta, Nitra, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Nástavec na PET fľašu, smart fľaša a meracia 

zostava na meranie prietoku vytečenej kvapa-
liny 

 
 

(51) G01N 25/00, G01K 13/00, G01S 3/00, 
 H04L 29/00 
(11) 7657 
(21) 197-2015 
(22) 17.12.2015 
(45) 3.1.2017 
(47) 14.11.2016 
(72) Gašpar Gabriel, Ing., Trenčín, SK; 
(73) TNtech, s.r.o., Trenčín, SK; 
(54) Systém bezdrôtového merania environmentál-

nych veličín v biologicky aktívnych materiáloch 
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(51) G08B 13/00, G08B 25/00, G08G 1/00, 
 H04N 7/00 
(11) 7668 
(21) 96-2015 
(22) 1.6.2015 
(45) 3.1.2017 
(47) 16.11.2016 
(72) Pirník Rastislav, Ing., PhD., Kysucké Nové Mes-

to, SK; Halgaš Ján, Ing., PhD., Kriváň, SK; Hru-
boš Marián, Ing., Vrútky, SK; Bubeníková Emí-
lia, Ing., PhD., Žilina, SK; Kamencay Patrik, Ing., 
PhD., Koniarovce, SK; 

(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(54) Automatizovaný systém monitorovania a strá-

ženia dopravných prostriedkov na odstavných 
plochách 

 
 

(51) G08B 13/00, G08B 25/00, G08G 1/00, 
 H04N 7/00 
(11) 7669 
(21) 97-2015 
(22) 1.6.2015 
(45) 3.1.2017 
(47) 16.11.2016 
(72) Pirník Rastislav, Ing., PhD., Kysucké Nové Mes-

to, SK; Hruboš Marián, Ing., Vrútky, SK; Halgaš 
Ján, Ing., PhD., Kriváň, SK; Holečko Peter, Ing., 
PhD., Žilina, SK; Janota Aleš, prof. Ing., PhD., 
Žilina, SK; 

(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(54) Automatizovaný systém monitorovania a strá-

ženia vyčlenených plôch 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01G 13/00  7664 
A47C  7/00  7665 
A61K  9/00  7666 
B21B 31/00  7675 
B30B 15/00  7661 

B60C 11/00  7670 
B60R 25/00  7658 
B60S 13/00  7673 
B64C  3/00  7663 
C02F  1/00  7659 

F03B 13/00  7674 
F03B 17/00  7671 
F03G  3/00  7662 
F16B 21/00  7660 
F28D 15/00  7672 

G01F 13/00  7667 
G01N 25/00  7657 
G08B 13/00  7668 
G08B 13/00  7669 
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MC2K Vymazané úžitkové vzory 
 
 

(11) 5030 
(21) 200-2007 
(22) 26.11.2007 
(54) Pečivo naplnené tekutou alebo pastovitou ná-

plňou 
 Dátum výmazu: 13.10.2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MG2K Čiastočne vymazané úžitkové vzory 
 
 

(11) 5930 
(21) 16-2011 
(22) 3.12.2007 
(54) Mechanizmus retiazkovej žalúzie 
 Dátum čiastočného výmazu: 6.10.2016 
 Nároky na ochranu sa stanovujú v tomto znení: 
 1. Mechanizmus retiazkovej žalúzie pozostáva zo 

vsuviek (101) vsunutých z 2/3 na oboch koncoch 
v ráme (112), cez ktorý prechádza priechodkou 
(102) otvorom (37) fixačná šnúra vedená otvormi 
(36) a otvormi uzatváracích dvierok (7) vs uvky 
(101) do ukončovacej medzery (35), 
na vsuvku (101) je vo výčnelku (3a) k vodiacim 
drážkam (2) upnutá klietka (103) retiazky a v nej 
uložené koliesko (104) retiazky, ktoré je otáčané 
pomocou retiazky vedenej vsuvkou (101) a kliet-
kou (103) re tiazky, cez ktorú prechádza hriadeľ 
(111), axiálne vedený naprieč rámom (112), kto-
rého priestor je ohraničeným zarážkami (5) na 
vsuvkách (101) na zamedzenie jeho vypadnutia 
pričom kolieskom (104) retiazky vedený hriadeľ 
(111) prechádza axiálne kladkou (108) navíjača, 
uloženou v lietadle (105) tvorenom pevným lôž-
kom (14), ktoré je umiestnené vo v ymedzenom 
priestore (19b) konštrukčne prispôsobenom a upev-
nenom v ráme (112) na uloženie kladky (108) 
navíjača v lôžku (14), ktorého vnútorný priestor, 
lôžko (14) a kladka (108) navíjača sú chránené 
krytkou (109) lietadla, pričom vsuvka (101) je 
jednoliaty celok s uzatváracími dvierkami (7) za-
krývajúcimi vedenie (2) r etiazky a u pínajúce sa 
kolíčkami (29) do dier (10) vsuvky (101) a horná 
diera uchytenia uzatváracích dvierok (7) je mies-
tom upevnenia fixácie, vsunutie vsuvky (101) do 
rámu (112) j e obmedzené a fixované hornou  
a prednou časťou (6) vsuvky (101), vrátane uzat-
váracích dvierok (7) vedenia, ktorými je vedený 
ovládací element žalúzie, vyznačujúci sa tým, že 
lietadlo (105) je vo svojej dolnej stene (19a) tvo-
rené piatimi otvormi na vedenie, z ktorých dva sú 
okrajové priečne otvory (18) pre vedenie rebríčka 
a tri vnútorné pozdĺžne otvory (17) pre stužku ža-
lúzie, pričom tvar a konštrukcia lietadla (105) je 
vytvorená na obojstranné uloženie v ráme (27). 

2. Mechanizmus podľa nároku 1, vyznačujúci sa 
tým, že lietadlo (105) tvoriace lôžko (14) kladky 
(108) je zhora vsadené do otvoru (19b) v r áme 
(112), ktorého základňa (33) dolieha na dno rámu 
(112) a časť (19a) lietadla (105) prechádza otvo-
rom rámu (19b), pričom lietadlo (105) je upev-
nené v hornej časti zárezmi (15a) lietadla (105)  
o hranu (15b) rámu (112) a obvodovými plocha-
mi (34) opierajúce sa o s teny rámu (112) na  za-
medzenie pohybu lietadla (105) v ráme (112). 
3. Mechanizmus podľa nároku 1 a 2, vyznačujúci 
sa tým, že kladka (108) navíjača je v lôžku (14) 
lietadla (105) v ložená zhora zúženými vnútor-
nými hranami (32) na zabránenie spätného uvoľ-
nenia, pričom klzné plochy (31) kladky (108) na-
víjača sú uložené v lôžku (14) lietadla (105)  
a dosadajú na okrajové klzné hrany (30) lôžka. 
4. Mechanizmus podľa nároku 1, 2 a 3, vyznaču-
júci sa tým, že kladka (108) navíjača na jednej 
strane po c elom obvode opatrená žliabkom (38) 
má vo vnútornej strane dva výčnelky (23) pre 
upevnenie rebríčka tak, že rebríček je upnutý  
v žliabku (38) na naklápanie lamely v rebríčku. 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
4679 06.11.2016 
4938 22.11.2016 
5291 08.11.2016 
5414 22.04.2016 
6321 05.04.2016 

6351 04.04.2016 
6380 24.04.2016 
6385 17.04.2016 
6390 11.04.2016 
6400 05.04.2016 

6409 04.04.2016 
6410 04.04.2016 
6417 27.04.2016 
6447 23.04.2016 
6513 03.04.2016 

6528 17.04.2016 
6554 26.04.2016 

 
 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
6583 G01N 21/00 
6673 D04H 13/00 
6742 A23L  2/00 

6743 A23L  2/00 
6756 A23L  5/00 
 

6855 E04C  1/00 
7319 A23L  2/00 
 

7389 G01R 22/00 
7491 G01R 22/00 

 
 

(51) A23L 2/00 
(11) 7319 
(21) 5101-2012 
(22) 13.12.2012 
(73) Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK; 

K.K.V. - UNION, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Nápoje na báze hydrolyzátu špaldy 

 
 

(51) A23L 2/00, A23L 7/00 
(11) 6743 
(21) 5100-2012 
(22) 13.12.2012 
(73) Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK; 

K.K.V. - UNION, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Špaldovo-ovocné nápoje 

 
 

(51) A23L 2/00 
(11) 6742 
(21) 5099-2012 
(22) 13.12.2012 
(73) Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK; 
(54) Sirupy dochutené fermentovanými macerátmi 

z bylín 
 
 

(51) A23L 5/00, A21D 13/00, A23G 3/00 
(11) 6756 
(21) 5098-2012 
(22) 13.12.2012 
(73) Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK; 
(54) Antokyanínové oblátky s antioxidačnými vlas-

tnosťami 
 
 

(51) D04H 13/00, D01G 1/00, D01G 25/00, B02C 17/00 
(11) 6673 
(21) 50116-2012 
(22) 14.12.2012 
 

(73) Plesník Juraj, Ing., Myjava, SK; 
(54) Chumáčovina ako konštrukčný materiál, naj-

mä pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a z a-
riadenie na jej výrobu 

 
 

(51) E04C 1/00, B82Y 30/00, C09D 5/00 
(11) 6855 
(21) 50118-2012 
(22) 20.12.2012 
(73) Mikuška Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Stavebný prvok 

 
 

(51) G01N 21/00, G01N 33/00, G01D 13/00 
(11) 6583 
(21) 5-2013 
(22) 22.1.2013 
(73) Reinberk František, Hradec Králové, CZ; Rein-

berk Zdeněk, Ing., Ph.D., Hradec Králové, CZ; 
(54) Indikačné teliesko refraktometra 

 
 

(51) G01R 22/00, G09F 3/00, G01R 11/00, G06K 19/00 
(11) 7389 
(21) 50006-2013 
(22) 24.1.2013 
(73) LOGAREX Smart Metering s.r.o., Jesenice, CZ; 
(54) Skriňa meracej časti elektromeru 

 
 

(51) G01R 22/00, G01R 11/00, H05K 5/00, 
 H05K 7/00, H02B 1/00 
(11) 7491 
(21) 50005-2013 
(22) 24.1.2013 
(73) LOGAREX Smart Metering s.r.o., Jesenice, CZ; 
(54) Závesný mechanizmus elektromeru 
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(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A23L  2/00  6742 
A23L  2/00  6743 
A23L  2/00  7319 

A23L  5/00  6756 
D04H 13/00  6673 
 

E04C  1/00  6855 
G01N 21/00  6583 
 

G01R 22/00  7389 
G01R 22/00  7491 

 
 
 
 
 
 
PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 6393 
(21) 50046-2012 
(73) ZOVOS - EKO, s.r.o., Čab, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 ZOVOS-EN, s.r.o., Čab, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 1.12.2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory (zálohy) 
 
 

(11) 6213 
(21) 5040-2011 
(73) TTS Martin, s.r.o., Príbovce, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, SK; 
 Dátum uzavretia zmluvy: 4.11.2016 
 Dátum zápisu do registra: 7.12.2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
HA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
 
 

(21) 50147-2015 
(72) Eisenreich Jan, Plzeň, CZ; Horehleď Jiří, Ing., Uher-

ské Hradiště, CZ; Baný Jaroslav, Ing., Kunovice, 
CZ; 

 Vestník č. 9/2016 - BA2K, str. 83 
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HB2K Opravy mien 
 
 

(21) 177-2015 
(71) Michalik Peter, Ing., PhD., Solivar, SK; Tech-

nická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
 Vestník č. 3/2016 - BA2K, str. 82 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

alebo prechode 

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

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

 
 
FG4Q Zapísané dizajny 
FG4Q Zapísané dizajny s odloženým zverejnením 
FG4Q Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia 
MA4Q Zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MA4Q Čiastočne zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MC4Q Vymazané zapísané dizajny 
MG4Q Čiastočne vymazané zapísané dizajny 
MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
PC4Q Prevody a prechody práv 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zálohy) 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (ukončenie zálohov) 
QB4Q Licenčné zmluvy registrované 
QC4Q Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
RL4Q Odňatie ochrany a prepis majiteľa dizajnu (na základe rozhodnutia súdu) 
TA4Q Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4Q Opravy mien 
TC4Q Zmeny mien 
TD4Q Opravy adries 
TE4Q Zmeny adries 
TF4Q Opravy dátumov 
TG4Q Opravy zatriedenia podľa Medzinárodného triedenia dizajnov 
TH4Q Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4Q Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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FG4Q Zapísané dizajny 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
28304 15/01.01 
28305 06/01.11 
28306 25/03.01 

28307 20/99.00 
28308 19/08.03 
 

28309 20/02.02 
28310 25/01.04 
 

28311 14/03.01 
28312 14/03.01 

 
 

 10 (51) 06/01.11 
(11) 28305 
(15) 5.12.2016 
(18) 12.9.2021 
(21) 5009-2016 
(22) 12.9.2016 
(72) Kotradyová Veronika, doc. Ing., PhD., Bratislava, 

SK; 
(73) Kotradyová Veronika, doc. Ing., PhD., Bratislava, 

SK; 
(54) Sedlová stolička SOMA 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je sedlová 

stolička určená na sedlové sedenie a zároveň na 
polosed - perching. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 
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1.6 

 
 

 10 (51) 14/03.01 
(11) 28311 
(15) 9.12.2016 
(18) 26.9.2021 
(21) 121-2016 
(22) 26.9.2016 
(72) Wohlfahrt Peter, doc. Ing. ArtD., Košice, SK; 
(73) Wohlfahrt Peter, doc. Ing. ArtD., Košice, SK; 
(54) Mobilný telefón s multidotykovým dispejom 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v kt orom je stelesnený dizajn, je mo-

bilný telefón, určený na hlasovú, textovú, obra-
zovú a dátovú komunikáciu. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

 
 

 10 (51) 14/03.01 
(11) 28312 
(15) 9.12.2016 
(18) 26.9.2021 
(21) 122-2016 
(22) 26.9.2016 
(72) Wohlfahrt Peter, doc. Ing. ArtD., Košice, SK; 
(73) Wohlfahrt Peter, doc. Ing. ArtD., Košice, SK; 
(54) Mobilný telefón s dotykovým displejom a tromi 

tlačidlami pod displejom 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v kt orom je stelesnený dizajn, je mo-

bilný telefón určený na hlasovú, textovú, obrazo-
vú a dátovú komunikáciu. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

 

  
1.3 

 
 

 10 (51) 15/01.01 
(11) 28304 
(15) 5.12.2016 
(18) 14.9.2021 
(21) 70-2016 
(22) 14.9.2016 
(72) Šupík Ladislav, Ing., Sereď, SK; 
(73) Šupík Ladislav, Ing., Sereď, SK; 
(54) Model prevodovky s kolesami z magnetickeho 

materialu 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je model 

prevodovky s kolesami z magnetického materiálu, 
ktorá je náhradou prevodovky s ozubenými kole-
sami, na malé výkony. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 
 
 

 10 (51) 19/08.03 
(11) 28308 
(15) 6.12.2016 
(18) 5.8.2021 
(21) 60-2016 
(22) 5.8.2016 
(72) Kubica Ľudovít, Veľká Mača, SK; 
(73) Kubica Ľudovít, Veľká Mača, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
(54) Etikety na vínové fľaše 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v ktorých je dizajn stelesnený alebo na 

ktorých je použitý, sú určené ako etikety na ví-
nové fľaše. 

(28) 4 
(55) 

  
1.1 

 

  
2.1 

 

  
3.1 
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4.1 

 
 

 10 (51) 20/02.02 
(11) 28309 
(15) 6.12.2016 
(18) 23.5.2021 
(21) 5004-2016 
(22) 23.5.2016 
(72) Fančovičová Linda, Bratislava, SK; 
(73) BRUNEL Group, s.r.o., Bratislava, SK; 
(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) CITY INFO stojan na umiestňovanie reklam-

ných prvkov 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v kt orom je dizajn stelesnený, je rek-

lamný stojan. 
(28) 8 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

 

  
3.1 

 

  
4.1 
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5.1 

 

  
6.1 

 

  
7.1 

  
8.1 

 
 

 10 (51) 20/99.00 
(11) 28307 
(15) 6.12.2016 
(18) 2.8.2021 
(21) 59-2016 
(22) 2.8.2016 
(72) Lauko Marián, Dolný Kubín, SK; 
(73) Lauko Marián, Dolný Kubín, SK; 
(54) Dekorácia na mechanickú reklamu 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako dekorácia na mechanickú reklamu. 
(28) 7 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 
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2.1 

 

  
2.2 

 

  
3.1 

  
3.2 

 

  
4.1 

 

  
4.2 
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5.1 

 

 

  
5.2 

 

  
6.1 

  
6.2 

  
7.1 

  
7.2 
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 10 (51) 25/01.04 
(11) 28310 
(15) 6.12.2016 
(18) 14.9.2021 
(21) 5010-2016 
(22) 14.9.2016 
(72) Daniel Peter, doc. Ing. arch., PhD., Bratislava, SK; 
(73) Daniel Peter, doc. Ing. arch., PhD., Bratislava, SK; 
(54) Obkladová dyhová šablóna 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je dyho-

vá šablóna 
(28) 2 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 
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2.4 

 
 

 10 (51) 25/03.01 
(11) 28306 
(15) 6.12.2016 
(18) 11.7.2021 
(21) 58-2016 
(22) 11.7.2016 
(72) Geist Róbert, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(73) Geist Róbert, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Domy posvätnej geometrie 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je obytný 

objekt (obr. D 2.1 - 2.4 a obr. D 3.1 - 3.4) určený na 
bývanie a ako polyfunkčný objekt (obr. D 1.1 - 1.4). 

(28) 3 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

 

  
1.4 

 

  
1.5 

 

  
1.6 

 

  
2.1 
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2.2 

 

  
2.3 

  
2.4 

 

 

 
2.5 

 

 
2.6 

 

  
3.1 

  
3.2 

 

 
3.3 

 

  
3.4 
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3.5 

  
3.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
06/01.11  28305 
14/03.01  28311 
14/03.01  28312 

15/01.01  28304 
19/08.03  28308 
 

20/02.02  28309 
20/99.00  28307 
 

25/01.04  28310 
25/03.01  28306 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) (11) (58) (11) (58) (11) (58) 
 
26354 02.04.2016 
26355 04.04.2016 
26359 10.04.2016 
26361 11.04.2016 
26369 02.04.2016 
26378 15.05.2016 
26385 23.04.2016 
26387 07.05.2016 
26388 09.05.2016 
26391 28.05.2016 

26393 12.06.2016 
26406 15.06.2016 
26408 22.06.2016 
26409 25.06.2016 
26415 17.07.2016 
26421 31.07.2016 
26422 31.07.2016 
26432 03.08.2016 
26439 16.08.2016 
26440 22.08.2016 

26441 22.08.2016 
26442 22.08.2016 
26443 22.08.2016 
26449 16.10.2016 
26450 16.10.2016 
26453 03.09.2016 
26454 03.09.2016 
26458 14.09.2016 
26461 19.10.2016 
26471 05.10.2016 

26489 12.10.2016 
26502 17.05.2016 
26549 13.08.2016 
27298 06.04.2016 
27636 03.04.2016 
27749 01.04.2016 
27757 11.04.2016 
27770 01.04.2016 
27879 08.04.2016 

 
 
 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) 
 
27337 12/08.03  
27346 03/01.03  
 
 

8 (51) 03/01.03 
(11) 27346 
(15) 24.7.2007 
(18) 11.12.2021 
(21) 60-2006 
(22) 11.12.2006 
(73) ARMA s. r. o., Dulovce, SK; 
(54) Výstrojová súčiastka pre ASR - taška na vý-

stroj 
 Určenie výrobku: 
 Taška na výstroj je určená na prenos výstrojo-

vých súčiastok pre profesionálnych vojakov v rám-
ci vykonávania služobnej činnosti a pri presunoch. 

 
 
 
 

 8 (51) 12/08.03 
(11) 27337 
(15) 28.5.2007 
(18) 14.11.2021 
(21) 5028-2006 
(22) 14.11.2006 
(73) Slovak Lines, a. s., Bratislava, SK; 
(54) Grafická úprava firemných dopravných pros-

triedkov - autobusov 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, predsta-

vuje grafickú úpravu autobusu (bez ohľadu na 
jeho typ a značku). Uvedená grafická úprava slú-
ži na propagáciu a zdôraznenie imidžu prihlaso-
vateľa (spoločnosti Slovak Lines, a. s.). 

 
 

 
 
(51) (11) 
 
03/01.03  27346 
12/08.03  27337 
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TC4Q Zmeny mien 
 
 

(11) 26609 
(21) 130-2002 
(73) MAUER LOCKING SYSTEMS EOOD, Varna, 

BG; 
(58) 9.12.2016 

 
 

(11) 26954 
(21) 19-2004 
(73) MAUER LOCKING SYSTEMS EOOD, Varna, 

BG; 
(58) 9.12.2016 

 
 

(11) 27481 
(21) 5006-2008 
(73) MAUER LOCKING SYSTEMS EOOD, Varna, 

BG; 
(58) 9.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Európskej únie, premenou ktorej vznikla prihláška 
národnej ochrannej známky 

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

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

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

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

nej medzinárodným zápisom 

 
 
 
Poznámka: 
Číslo uvádzané pred kódom (511) znamená verziu Medzinárodného triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triede-
nie), podľa ktorej bola prihláška ochrannej známky zatriedená v deň jej podania na úrade. Od roku 2013 sa Niceské triedenie aktualizuje kaž- 
dý rok a vstupuje do platnosti vždy 1. januára príslušného roka. Prihlášky podané v roku 2017 sa zatrieďujú podľa verzie 11. vydania triede-
nia, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2017 s označením NCL (11-2017). 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
1358-2014 
5658-2014 
1366-2015 
1990-2015 
2480-2015 
5118-2015 
5496-2015 
  180-2016 
  181-2016 
  182-2016 
  183-2016 
  188-2016 
  189-2016 
  191-2016 
  211-2016 
  424-2016 
  425-2016 
  468-2016 
  469-2016 
  679-2016 
  859-2016 
  911-2016 
  976-2016 
1119-2016 
1120-2016 
1121-2016 
1122-2016 
1220-2016 
1284-2016 
1337-2016 
1372-2016 
1387-2016 
1398-2016 
1452-2016 
1465-2016 
1469-2016 
1534-2016 
1576-2016 
1577-2016 
1578-2016 
1583-2016 
1645-2016 
1653-2016 
1654-2016 
1655-2016 
1656-2016 
1661-2016 
1662-2016 

1663-2016 
1688-2016 
1695-2016 
1730-2016 
1746-2016 
1757-2016 
1759-2016 
1761-2016 
1762-2016 
1822-2016 
1823-2016 
1837-2016 
1842-2016 
1852-2016 
1853-2016 
1855-2016 
1857-2016 
1858-2016 
1863-2016 
1875-2016 
1876-2016 
1888-2016 
1890-2016 
1891-2016 
1896-2016 
1897-2016 
1911-2016 
1937-2016 
1939-2016 
1954-2016 
1965-2016 
1966-2016 
1967-2016 
1968-2016 
1984-2016 
1985-2016 
1988-2016 
1989-2016 
1990-2016 
1991-2016 
1994-2016 
1995-2016 
2049-2016 
2090-2016 
2114-2016 
2118-2016 
2119-2016 
2120-2016 

2126-2016 
2135-2016 
2143-2016 
2148-2016 
2149-2016 
2163-2016 
2168-2016 
2184-2016 
2185-2016 
2186-2016 
2188-2016 
2190-2016 
2193-2016 
2199-2016 
2202-2016 
2203-2016 
2204-2016 
2205-2016 
2213-2016 
2214-2016 
2216-2016 
2224-2016 
2225-2016 
2226-2016 
2228-2016 
2229-2016 
2252-2016 
2258-2016 
2259-2016 
2260-2016 
2261-2016 
2263-2016 
2264-2016 
2265-2016 
2273-2016 
2274-2016 
2275-2016 
2276-2016 
2277-2016 
2278-2016 
2280-2016 
2281-2016 
2285-2016 
2287-2016 
2288-2016 
2289-2016 
2290-2016 
2292-2016 

2297-2016 
2298-2016 
2304-2016 
2312-2016 
2344-2016 
2346-2016 
2402-2016 
5284-2016 
5302-2016 
5306-2016 
5307-2016 
5314-2016 
5315-2016 
5316-2016 
5317-2016 
5318-2016 
5319-2016 
5320-2016 
5321-2016 
5322-2016 
5324-2016 
5325-2016 
5326-2016 
5327-2016 
5328-2016 
5330-2016 
5331-2016 
5332-2016 
5340-2016 
5341-2016 
5359-2016 
5360-2016 
5366-2016 
5367-2016 
5368-2016 
5369-2016 
5370-2016 
5373-2016 
5374-2016 
5379-2016 
5381-2016 
5382-2016 
5383-2016 
5406-2016 
5423-2016 
5424-2016 
5427-2016 
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(210) 1358-2014 
(220) 30.7.2014 

 10 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Adaptéry, nabíjačky, nabíjacie batérie, držia-

ky a puzdrá pre tlačiarne; terminálová tlačiareň; 
zariadenia na čítanie čiarových kódov; tlačiarne 
čiarových kódov; tlačiarne na potlač kariet; ko-
munikačné systémy založené na princípe klient/-
server vrátane softvéru pre server a softvéru pre 
klientske zariadenie umožňujúce užívateľom a za-
riadeniam vzájomne komunikovať prostredníc-
tvom káblových či bezdrôtových sietí v reálnom 
čase hlasovým spôsobom štýlom stlač a hovor 
cez IP, textovými správami, správami písanými 
rukou, obrazovými správami s integrovanými mož-
nosťami editovania, hlasovými správami, vysie-
laním hlasových správ a e-mailom; softvér a hard-
vér pre správu počítačov a sietí na použitie s pla-
tobnými zariadeniami, so zariadeniami na bez-
pečnostnú identifikáciu a s kontrolnými zariade-
niami; pevné i prenosné zariadenia a snímače zna-
kov pre rádiofrekvenčnú identifikáciu; komuni-
kačné systémy na poskytovanie bezdrôtovej in-
ternetovej konektivity, vysokorýchlostných zaria-
dení na prenos dát, základových staníc, antén, mon-
tážneho hardvéru a softvéru na monitorovanie  
a riadenie týchto systémov; softvér a hardvér pre 
správu počítačov a sietí, všetko na použitie s ria-
dením a monitorovaním osobných digitálnych 
asistentov, počítačov montovaných do vozidiel  
a elektronických osobných organizérov; softvér  
a hardvér pre správu počítačov a sietí na riadenie 
a monitorovanie mobilných telefonických zaria-
dení, zariadení pre hlasovú komunikáciu cez in-
ternetový protokol VoIP používaných na riadenie 
vzťahov s mobilnými zákazníkmi; softvér a hard-
vér pre správu počítačov a sietí na použitie pre 
mapovanie riadené GPS a pre nachádzanie sme-
rov; softvér a hardvér pre správu počítačov a sietí 
určený na použitie s prenosnými počítačmi, s čí-
tačkami RFID, so zariadeniami ovládanými hla-
som, so zariadeniami na rozpoznávanie hlasu ur-
čenými pre tiketové záznamy, spracovanie pla-
tieb, zber a overovanie osobných identifikácií, 
prideľovanie a sledovanie času, údržbu vybavenia, 
odstraňovanie porúch a opravy; softvér a hardvér 
pre správu počítačov a sietí na použitie pri pla-
tobných zariadeniach, pri zariadeniach na bez-
pečnostnú identifikáciu a pri kontrolných zaria-
deniach; softvér a hardvér pre správu počítačov  
a sietí na použitie pri prenášaní, prijímaní, zobra-
zovaní, aktualizácii a správy dát, inventarizácii  
a manipulácii s materiálom, ukladaní a vyhľadá-
vam, objednávaní, zbere a sčítaní cyklov tovaru, 
správe a sledovaní majetku a pri všeobecnom 
zbere dát; softvér a hardvér pre správu počítačov 
a sietí na riadenie a monitorovanie prenosných 
počítačov; počítačový aplikačný softvér pre mo-
bilné a prenosné telefóny; počítačové káble; po-
čítačové vybavenie; skenery; mobilné tlačiarne 
čiarových kódov; tlačiarne etikiet; optické zaria-
denia na rozpoznávanie písmen a ostatné počíta-
čové periférne zariadenia na spracovanie obchod-
ných formulárov; počítačový hardvér a komuni-
kačný softvér na prenos elektronických súborov, 
vzdialený prístup k počítaču a vzdialený prístup 
k sieti, všetko v oblastiach rozľahlých a lokálnych 
počítačových sietí; počítačový hardvér a softvér  
 

 pre riadenie dát pre zber, editovanie, organizova-
nie, modifikovanie, vytváranie záložiek, prenos, 
ukladanie a zdieľanie obrazov, hlasu, zvukových 
záznamov, tlačeného textu a dát, všetko vzaté z čia-
rových kódov, rádiofrekvenčných identifikač-
ných visačiek a prenosných počítačových a komu-
nikačných zariadení; počítačový hardvér a pre-
nosné vreckové počítače pre koncové prenosné počí-
tačové systémy na podnikanie; počítačový hard-
vér a softvér na použitie pri vytváraní, údržbe  
a správe rozľahlých a lokálnych počítačových 
sietí a pre sieťové pripojenia počítačov a pre pri-
pojenie počítačov do globálnej siete; počítačový 
hardvér a počítačový softvér systému lokalizácie 
v reálnom čase na použitie v oblasti určovania 
fyzickej lokalizácie rôznych objektov, vozidiel, 
zásob, kontajnerov, zariadení, výrobkov a osôb; 
počítačový hardvér a softvér na identifikáciu, lo-
kalizáciu a sledovanie majetku, zariadení a ľudí; 
počítačový hardvér a softvér pre systémy lokali-
zácie v reálnom čase; počítačový hardvér, vrec-
kové a prenosné počítače; počítačové operačné 
systémy a prenosné rádiové prijímače a vysiela-
če; počítačové periférne zariadenia pre prenosné 
počítačové zariadenia a pre zariadenia na mobil-
nú komunikáciu; počítačové programy a progra-
mové manuály (uložené na nosičoch), všetky predá-
vané ako jeden celok na použitie v oblasti nástro-
jov pre vývoj softvéru, systémov riadenia pre-
daja, finančných systémov, poľnohospodárskych 
systémov, predajných školení, reklamných systé-
mov, riadenia procesov, riadenia zamestnania, mo-
nitorovania životného prostredia, registrácie ob-
jednávok, diagnostiky, databázových činností, ana-
lýzy kalkulačných tabuliek, spracovania textov, 
komunikačných systémov, opravárskych a údrž-
bárskych systémov, prezentačných systémov, sys-
témov kontrol kvality; počítačové programy; soft-
vér pre návrhy tlače a tvorby štítkov, visačiek, 
kariet a náramkov s čiarovými kódmi; počítačové 
programy na riadenie tlačových operácií, údržbu 
a doplňovanie zásob; počítačové programy na 
prevádzku tlačiarní; počítačové programy použí-
vané na prenos, reprodukciu a príjem zvuku, ob-
razu, videí a dát prostredníctvom telekomunikač-
nej siete alebo systému spojenia medzi terminál-
mi a na zdokonalenie a uľahčenie používania po-
čítačových sietí a telefónnych sietí a prístupu  
k nim; počítačový softvér a manuály (uložené na 
nosičoch) predávané ako jeden celok na riadenie 
a kontrolu výrobných a distribučných stredísk  
a na inventúry skladu a obchodné operácie; počí-
tačový softvér na prístup k bezdrôtovým i káblo-
vým sieťam, serverom, aplikáciám a pracovným 
plochám a ich ochrana proti útoku, vniknutiu  
a zneužitiu; počítačový softvér pre počítačový 
systém a vývoj, rozvíjanie a správu aplikácií; 
sťahovateľný softvér pre tlačiarne; počítačový 
softvér na ovládanie tlačiarní na tlač etikiet; počí-
tačový softvér na použitie v spojení s riadením  
a prevádzkou dodávateľských reťazcov; počíta-
čový softvér na prevádzku bezdrôtových lokál-
nych počítačových sietí a na riadenie vstupných  
a výstupných operácií pri vreckových počítačoch; 
počítačový softvér pre ochranu dát a informácií 
uložených alebo prenášaných cez bezdrôtové i káb-
lové siete, servery, aplikácie a pracovné plochy 
proti útoku, vniknutiu a zneužitiu; počítačový soft- 
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 vér na záznam, správu, vyhľadávanie a ukladanie 
zákazníckych dát, kontaktných informácií, infor-
mácií o preferenciách a uspokojení zákazníka; 
počítačový softvér na riadenie a kontrolu výrob-
ných a distribučných stredísk a na operácie ria-
denia skladových inventúr; počítačový softvér na 
riadenie a monitorovanie vreckových počítačov; 
počítačový softvér v oblasti správy databáz a in-
formácií; počítačový softvér ponúkaný ako sú-
časť mobilných telefónov na prehliadanie obvyk-
le používaných aplikácií v telefóne a na prístup  
k nim; počítačový softvér na tvorbu a spracova-
nie obchodných formulárov; počítačový softvér 
na komunikačný protokol pre mobilné počítačové 
a mobilné komunikačné zariadenia; počítačový 
softvér, ktorý umožňuje a poskytuje obojsmerné 
bezdrôtové spojenie hlasom, obrazmi, zvukový-
mi záznamami, tlačenými textami a dátovou ko-
munikáciu a bezdrôtový prenos hlasu, obrazov, 
zvukových záznamov, tlačeného textu a dátových 
informácií; počítačový telefónny softvér umož-
ňujúci telefónne a komunikačné aktivity, ktoré 
možno vykonávať prostredníctvom siete; počíta-
čový telefónny softvér na zobrazovanie a aktuali-
záciu dát prijímaných zo siete; počítačový ob-
služný softvér na zabezpečovanie počítačových 
údržbových prác; konektor na spojenie tlačiarní  
a počítačov; diskové mechaniky; elektrické ko-
nektory; elektrické regulátory a zariadenia na spra-
covanie dát; elektronické užívateľské príručky 
(sťahovateľné) ; rýchle prenosové spoje na pre-
nos dát; pevné i prenosné rádiofrekvenčné identi-
fikačné a čítacie zariadenia; ručné skenery, ktoré 
automaticky identifikujú prítomnosť čiarových 
kódov a rádiofrekvenčných identifikačných visa-
čiek; ručné a integrované laserové skenery; soft-
vér a hardvér pre správu počítačov a sietí na ria-
denie a monitorovanie robustných vreckových 
osobných počítačov; rádio s integrovaným príj-
mom hlasu a dát z rozľahlej bezdrôtovej siete; li-
neárne a priestorové zobrazovače údajov a digi-
tálne kamery; čítacie zariadenia magnetických ka-
riet a čipových kariet; pamäťové zariadenia; pre-
nosné a pevné počítače a monitory pre koncové 
mobilné počítačové systémy pre firmy; prenosné 
alebo vreckové tlačiarne etikiet a obchodných 
formulárov; modemové zariadenia; bezdrôtové po-
čítačové tlačiarne (NFC); pejdžre; softvér a pre-
nosný i pevný hardvér pre rádiofrekvenčné ria-
denie počítačov a sietí, všetko na použitie pri ria-
dení a monitorovaní osobných digitálnych asis-
tentov, počítačov montovaných do vozidiel a elek-
tronických osobných organizérov; prenosné a pevné 
rádiofrekvenčné prijímače a vysielače; prenosné 
a vreckové počítače na spájanie so skenermi čia-
rových kódov a rádiofrekvenčných identifikač-
ných visačiek a operačný softvér pre ne; prenos-
né počítače s automatickými identifikujúcimi 
funkciami a operačný softvér pre ne; snímače 
tlaku a teploty; RFID tlačiarne etikiet; moduly 
RFID tlačiarní; hlavy počítačových tlačiarní; 
hlavy RFID tlačiarní; tepelné počítačové tlačiar-
ne; radary a radarové detektory; kódované čipové 
visačky (RFID); kódované etikety (RFID); čítač-
ky a kódované visačky pre systémy lokalizácie  
v reálnom čase; rádiové vysielače-prijímače a ope-
račný softvér pre ne; dosky počítačových rozhra-
ní, počítačové káble, elektrické konektory a prí- 
 

 slušné počítačové periférne zariadenia predávané 
ako jeden celok; počítačový softvér obsahujúci 
komunikačné protokoly pre vreckové mobilné 
elektronické zariadenia; prijímače a vysielače; soft-
vérové aplikácie pre telefóny s operačným sys-
témom a softvér na vývoj softvérových aplikácií 
pre telefóny s operačným systémom na tlač štít-
kov, potvrdeniek, kariet, visačiek a obchodných 
formulárov; softvér na čítanie čiarových kódov, 
čítačky čiarových kódov, zariadenia na skenova-
nie čiarových kódov na fyzickú kontrolu zásob; 
softvér pre navrhovanie, konfiguráciu, prevádzku 
a vyhľadávanie porúch komunikačných systémov; 
softvér pre navrhovanie kariet; softvér pre navr-
hovanie štítkov a konfiguráciu tlačiarní štítkov; 
softvér pre správu a ovládanie tlačiarní kariet; 
softvér umožňujúci univerzálnemu počítaču tla-
čiť a/alebo čítať čiarové kódy; softvér pre navr-
hovanie konfiguráciu, prevádzku a vyhľadávanie 
porúch systémov na lokalizáciu v reálnom čase; 
softvér pre programovanie a správu sieťových 
tlačiarní; faxové stroje; telemetrické visačky, kto-
ré prenášajú lokalizáciu objektov, vozidiel, zásob, 
kontajnerov, zariadení či výrobkov a osôb; vysie-
lacie a prijímacie rádiové prístroje; ultra široko-
pásmové (UWB) radarové systémy vrátane rada-
rov; ultra širokopásmové komunikačné systémy 
vrátane UWB vysielačov a prijímačov; generáto-
ry ultra širokopásmových signálov; zariadenia na 
spracovanie hlasu; digitálne diktovacie stroje; di-
gitálne telefónne záznamníky; bezdrôtové mosty 
v sieti typu Ethernet; hardvérové zariadenia pre 
bezdrôtové lokálne počítačové siete, počítačové 
sériové a paralelné porty, prístupové body na 
spojenie užívateľov počítačovej siete a prepínače 
počítačových sietí, elektronické radiče, elektro-
nické mini radiče a antény; tlačiarne identifikačných 
náramkov; počítačový softvér a hardvér, ktorý 
umožňuje výmenu informácií v reálnom čase  
s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a prís-
tup k týmto informáciám; počítačový softvér  
a hardvér, ktorý umožňuje zobrazovanie, analy-
zovanie, filtrovanie a riadenie dát od ľudí, zaria-
dení, strojov a vybavení; počítačový softvér a hard-
vér, ktorý umožňuje vzdialenú aktualizáciu, sprá-
vu a konfiguráciu zariadení, strojov a vybavení; 
počítačový softvér a hardvér používaný na bu-
dovanie logického toku dát; počítačový softvér  
a hardvér používaný na bezdrôtový prenos in-
formácií k zariadeniam a správu bezdrôtových 
zariadení. 
16 - Tlačené štítky; tlačené štítky s čiarovými kód-
mi; tlačené obchodné formuláre; papierové iden-
tifikačné štítky a pásky spracovateľné pomocou 
tlačiarní a laserových tlačiarní a používané zdra-
votníckymi odborníkmi; náramky z laminované-
ho papiera na použitie v zdravotníctve; čisté štít-
ky a pásky do tlačiarní; čiastočne potlačené štítky 
a pásky do tlačiarní; tlačoviny a publikácie, bro-
žúry, inštruktážne a užívateľské príručky, textové 
prezentácie a výukový materiál pre počítačový 
softvér, hardvér, systémy lokalizácie v reálnom 
čase a tlačiarne; čisté papierové štítky a pásky do 
počítačových tlačiarní; čiastočne potlačené štítky 
a pásky do počítačových tlačiarní; papierové sa-
molepiace štítky na identifikáciu pacientov; ne-
kódované laminované karty; obrázky zhotovené 
obtlačou; papierové visačky, termálny papier; po-
tvrdenky; samolepiace etikety; karty RFID. 
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35 - Obchodné konzultačné služby v oblasti tlače 
pomocou počítačov, počítačového softwaru a po-
čítačových produktov, tlačiarní, zariadení na za-
bezpečenie dát, na kontrolu prístupu, členských 
kariet, darčekových kariet, finančných kariet a ob-
chodných formulárov; obchodné konzultačné služ-
by pre výrobcov alebo prevádzkovateľov dop-
ravných terminálov týkajúce sa produktivity, efek-
tívnosti, riadenia zásob, prevádzkových postupov 
a nákupov vybavenia; služby v oblasti rozvoja pod-
nikania (marketing); pomoc pri komercionalizá-
cii produktov pri nových technológiách (podpora 
predaja pre tretie osoby); konzultačné služby pre 
obchodný management a obchodné konzultačné 
služby; obchodné služby, poskytovanie obchod-
ných formulárov pre dealerov, predajcov i pria-
mo pre zákazníkov (podpora predaja pre tretie 
osoby); služby správy počítačových databáz; ve-
denie programov stimulačných cien pre dealerov 
na podporu predaja tlačiarní, tlačených štítkov  
a materiálov (podpora predaja pre tretie osoby); 
konzultačné služby týkajúce sa poskytovania ob-
chodných formulárov; rozširovanie obchodných 
formulárov (podpora predaja pre tretie osoby); 
služby pre správu informácií, spracovanie dodá-
vok, príprava dodacích dokladov a faktúr, sledo-
vanie dokladov, balíkov a nákladu pomocou po-
čítačových sietí, intranetu a internetu; online ma-
loobchodné služby týkajúce sa mobilných telefó-
nov, systémov zberu dát čiarových kódov, mo-
bilnej počítačovej techniky a počítačového hard-
véru a softvéru; kontrola fyzických zásob (ob-
chodná administratíva). 
37 - Poradenstvo týkajúce sa opráv počítačov; in-
štalácia, údržba a opravy elektronického vybave-
nia, komunikačného vybavenia a systémov na 
zber dát čiarových kódov; opravárske služby tý-
kajúce sa tlačiarní štítkov; konzultačné služby 
spočívajúce v poradenstve a pomoci pri inštalá-
cii, modifikácii a údržbe počítačového hardvéru, 
ktorý umožňuje výmenu informácií (medzi ľuď-
mi, zariadeniami, strojmi a vybavením) a prístup 
k týmto informáciám v reálnom čase; služby 
opráv tlačiarní, záručné opravy tlačiarní. 
38 - Poskytovanie prístupu k elektronickým da-
tabázam a sieťam umožňujúcim užívateľovi po-
sielanie, prijímanie a interakciu vo vzťahu k au-
diu, textu, digitálnym obrazom, videu, elektro-
nickým herným aplikáciám a sociálnym médiám 
prostredníctvom siete; poskytovanie prístupu  
k sieťovej komunikačnej infraštruktúre s cieľom 
umožniť užívateľovi prijímať koordináty založe-
né na lokalizácii; technické poradenstvo v oblasti 
prenosu dát a rádiofrekvenčných identifikačných 
systémov (RFID); bezdrôtové telekomunikačné 
služby, služby bezdrôtových dátových správ, kto-
ré umožňujú užívateľovi okamžité posielanie a pri-
jímanie správ, elektronickej pošty a dát; bezdrô-
tové telefónne služby a elektronický prenos dát  
a dokumentov prostredníctvom komunikačných 
sietí a globálnych počítačových sietí; telekomu-
nikačné prístupové služby, poskytovanie a zamie-
tanie prístupu k elektronickým databázam a sieťam 
na ovplyvňovanie výkonových hladín pri bezdrô-
tových telekomunikačných zariadeniach. 
42 - Základný a aplikovaný výskum v oblasti fy-
ziky, chémie, aplikovaných technológií, počíta-
čového programovania, informačných technoló- 
 

gií a telekomunikácií; počítačové programovanie 
a navrhovanie databáz pre tretie osoby; počítačo-
vé služby, navrhovanie a zavádzanie, pre tretie 
osoby, lokálnych počítačových sietí, koncových 
počítačových systémov a systémov počítačového 
hardvéru a softvéru na zber, odovzdávanie a sprá-
vu obrazov, hlasu, zvukových záznamov, tlače-
ného textu a dát, všetko zbierané z čiarových kó-
dov, rádiofrekvenčných identifikačných visačiek 
a mobilných počítačových a komunikačných za-
riadení; počítačové služby, poskytovanie interak-
tívnych stránok na globálnej počítačovej sieti prí-
stupných prostredníctvom počítača, verejnej tele-
fónnej linky a bezdrôtových komunikačných za-
riadení; návrh počítačového softwaru pre tretie 
osoby; vývoj počítačového softvéru v oblasti 
transakcií cez mobilné predajné miesto; návrh 
počítačového softvérového rozhrania pre tretie 
osoby; konzultačné a návrhárske služby týkajúce 
sa počítačov v oblasti mapovania riadeného GPS 
a hľadania smerov; konzultačné a návrhárske 
služby týkajúce sa počítačov v oblasti mobilného 
riadenia vzťahov so zákazníkmi; konzultačné služ-
by týkajúce sa návrhu počítačov v oblasti mobil-
ných tiketových záznamov; konzultačné a návr-
hárske služby týkajúce sa počítačov používaných 
na prenos, prijímanie, zobrazovanie, aktualizáciu 
a správu dát, inventarizáciu a manipuláciu s ma-
teriálom, ukladanie a vyhľadávanie, zasielanie  
a objednávanie, zber a sčítanie cyklov tovaru, 
správu a sledovanie majetku, spracovanie platieb, 
zber a overovanie osobných identifikácií, roz-
poznávanie reči, prideľovanie a sledovanie času, 
všeobecný zber dát a údržbu vybavení; konzul-
tačné služby v oblasti návrhu, výberu, zavádzania 
a používania systémov počítačového hardvéru  
a softvéru týkajúceho sa systémov zberu dát čia-
rových kódov, mobilných počítačových a mobil-
ných komunikačných zariadení pre tretie osoby; 
konzultačné služby v oblasti návrhu, výberu, za-
vádzania a používania systémov počítačového 
hardvéru a softvéru pre tretie osoby; návrh a vý-
voj počítačového hardvéru, počítačového softvé-
ru na zákazku; návrh a vývoj digitálnych teleko-
munikačných systémov pre verejné i súkromné 
siete; návrh a vývoj sťahovateľného softvéru na 
sledovanie fyzického pohybu na použitie so sen-
zormi detekujúcimi pohyb; inštalácia počítačo-
vého softwaru; inštalácia počítačového softwaru 
týkajúceho sa čiarových kódov vo vzťahu k sys-
témom zberu zakódovaných dát a mobilných po-
čítačových a mobilných komunikačných zariade-
ní; služby softvéru bez možnosti stiahnutia, pos-
kytovanie dočasného používania softvéru pre 
systém lokalizácie v reálnom čase bez možnosti 
stiahnutia; poskytovanie technických informácií 
o vlastnostiach a schopnosti vzájomnej spoluprá-
ce softvéru softvérových poskytovateľov pre tre-
tie osoby týkajúce sa systémov zberu dát čiaro-
vých kódov a mobilných počítačových a mobil-
ných komunikačných zariadení; poskytovanie 
dočasného používania softvéru bez možnosti stiah-
nutia na použitie v riadení a prevádzke výroby  
a dodávok kontajnerových úložísk, logistických 
stredísk, železničných terminálov, kombinova-
ných terminálov a letísk; výskum a vývoj nových 
produktov pre tretie osoby v oblasti telekomuni-
kácií; služby poskytované odborníkmi na podpo- 
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ru výrobkov, poskytovanie technických informá-
cií a technického poradenstva v oblasti počítačov 
a telekomunikácií; technické poradenstvo a navr-
hovanie na zákazku systémov prenosu, príjmu  
a správy dát a systémov manipulácie s materiá-
lom; technické poradenstvo a návrhárske a integ-
račné služby pre systémy rádiofrekvenčnej iden-
tifikácie (RFID); plánovanie telekomunikačnej 
siete; aktualizácia počítačového softvéru pre sys-
témy zberu dát čiarových kódov; služby Softvéru 
ako služba (SAAS), hosting softvéru, ktoré umož-
ňujú výmenu informácií v reálnom čase s prístu-
pom k informáciám od ľudí, zariadení, strojov  
a vybavení a softvérové aplikácie, ktoré zabezpe-
čujú interakciu medzi týmito dátami; služby vý-
voja počítačového softvéru a počítačové konzul-
tačné služby pre obchod, vrátane, ale nie len 
vzdialeného riadenia a/alebo hosting počítačových 
aplikácií pre tretie osoby; konzultačné služby pre 
návrh, výber, zavádzanie, modifikáciu, údržbu  
a používanie systémov počítačového softvéru; tech-
nické poradenstvo týkajúce sa inštalovania počí-
tačového softvéru; služby technickej podpory, naj-
mä lokalizovanie a odstraňovanie porúch založe-
ných na diagnostike hardvérových a softvéro-
vých problémov; počítačové diagnostické služby; 
konzultačné služby spočívajúce v poradenstve  
a pomoci pri zavádzaní, inštalácii, konfigurácii, 
modifikácii a údržbe počítačového softvéru, kto-
rý umožňuje výmenu informácií v reálnom čase  
s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením a prís-
tup k týmto informáciám a aplikácie, ktoré za-
bezpečujú interakciu s týmito dátami, ako i v po-
radenstve a pomoci pri zavádzaní a konfigurácii 
počítačového hardvéru, ktorý umožňuje výmenu 
informácií v reálnom čase s ľuďmi, zariadeniami, 
strojmi a vybavením a prístup k týmto informá-
ciám a aplikácie, ktoré zabezpečujú interakciu  
s týmito dátami, ako i v poradenstve a pomoci pri 
zavádzaní a konfigurácii počítačového hardvéru, 
ktorý umožňuje výmenu informácií v reálnom 
čase s ľuďmi, zariadeniami, strojmi a vybavením 
a umožňuje prístup k týmto informáciám a umož-
ňuje použitie aplikácií, ktoré zabezpečujú inter-
akciu s týmito dátami; poskytovanie webových 
stránok obsahujúcich softvér bez možnosti stiah-
nutia umožňujúci užívateľom a softvérovým ap-
likáciám spojiť sa s ľuďmi, zariadeniami, strojmi 
a vybavením a riadiť ich a poskytovať služby pre 
správy, riadenie a pamäťové úložisko; poraden-
stvo týkajúce sa počítačových systémov, prepoji-
teľnosti počítačových sietí a navrhovania a vývo-
ja softwarových aplikácií; počítačové softwarové 
služby, vývoj, údržba, opravy a inštalovanie po-
čítačového softvéru a lokalizovanie a odstraňo-
vanie problémov počítačového softvéru; služby 
technickej podpory v oblasti diagnostiky problé-
mov počítačového softvéru; upgrade a aktualizá-
cia počítačového softvéru; navrhovanie a zákaz-
nícke úpravy počítačového softvéru a aplikač-
ných programových prostriedkov; poskytovanie 
informácií v oblasti počítačového softvéru a apli-
kačných programových prostriedkov; počítačové 
softwarové poradenstvo v oblasti počítačového 
softvéru a aplikačných programových prostried-
kov; služby podpory zamerané na počítačové 
systémy, hardvér a počítač zabezpečujúce prepo-
jiteľnosť počítačových sietí, lokalizovanie a od- 
 

straňovanie závad a diagnostiku problémov; po-
čítačové služby, poskytovanie vzdialeného riade-
nia vzdialených zariadení prostredníctvom počí-
tačových sietí pre tretie osoby. 

(540) 

  
 

(731) ZIH Corp., 3 Overlook Point, Lincolnshire, Illi-
nois 60069, US; 

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

 
 

(210) 5658-2014 
(220) 16.9.2014 

 10 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; nealkoholické nápoje. 

(540) Urpiner 
(731) Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37, 

974 05 Banská Bystrica, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1366-2015 
(220) 24.6.2015 

 10 (511) 9, 10, 35, 39, 41, 42 
(511) 9 - Liehomery; alidády; prístroje na rozbor pot-

ravín; váhy; stroje na váženie; epidiaskopy; skú-
mavky; termostaty; sklené odmerky; pravítka (me-
racie nástroje); lasery (nie na lekárske použitie); 
šošovky (optika); okuliare (optika); okuliarové šo-
šovky; výrobky očnej optiky; manometre (tlako-
mery); periskopy; ochranné masky; presné mera-
cie prístroje; nástroje na meranie; pipety; merače 
tlaku (tlakomery); ukazovatele tlaku; röntgenové 
prístroje (nie na lekárske použitie); spektroskopy; 
elektrické odpory; teplomery (nie na lekárske 
použitie); respirátory na filtráciu vzduchu; dýcha-
cie prístroje (nie na umelé dýchanie); indikátory 
teploty; presné váhy; urinometre; slnečné okulia-
re; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použitie). 
10 - Brušné pásy; hypogastrické pásy; brušné kor-
zety; pôrodnícke matrace; načúvacie pomôcky; 
naslúchadlá; chirurgické svorky;ihly na lekárske 
použitie; chirurgické šijacie ihly; pesary; nepre-
mokavé plachty na postele; plachty pre osoby pos-
tihnuté inkontinenciou; katétre; pomôcky pri doj-
čení; rádiové trubice na lekárske použitie; krúžky 
na prerezávanie zubov; podporné bandáže (orto-
pedické); chirurgické dlahy; elastické obväzy; 
galvanické pásy na lekárske použitie; röntgenové 
prístroje na lekárske použitie; toaletné misy (pos-
teľné); misky na lekárske použitie; pôrodné za-
riadenie pre rožný statok; detské fľaše; chirur-
gické nože; skalpely; zdravotná obuv; dilatátory  
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(chirurgia); pľuvadlá na lekárske použitie; katgut 
(chirurgické nite); pojazdné nosidlá; nosidlá pre 
pacientov; ortopedické pomôcky; prietržové pá-
sy; ortopedické vložky do topánok; zvieracie ka-
zajky; kanyly; rukavice na lekárske použitie; za-
riadenia na výplachy a vymývanie telesných du-
tín; popruhy na lekárske použitie; tehotenské pá-
sy; ortopedické pásy; zubárske kreslá; kastračné 
pinzety; elektricky vyhrievané vankúše na lekár-
ske použitie; ortopedická obuv; umelé zuby; chi-
rurgické špongie; chirurgické prístroje a nástroje; 
nádoby na lekárske nástroje; chirurgické nite; anes-
téziologické prístroje; chirurgické nožnice; ter-
moelektrické obklady; chirurgické kompresory; 
kvapkadlá na lekárske použitie; nože na odstra-
ňovanie kurieho oka; zariadenia na estetickú ma-
sáž; podušky na lekárske použitie; chirurgické 
nožiarske výrobky; inkubátory na lekárske použi-
tie; odmerky na lieky; škrabky na čistenie jazyka; 
špáradlá na čistenie uší; vrtáky na zubárske fréz-
ky; zubárske prístroje a nástroje; rádiologické 
clony na lekárske použitie; inhalátory; injekčné 
striekačky na lekárske použitie; vankúše proti ne-
spavosti; UV-lampy na lekárske použitie; krvné 
tlakomery; kondómy, prezervatívy; elastické pan-
čuchy na chirurgické použitie; pančuchy na kŕ-
čové žily; barly; uzávery na detské fľaše; cumle 
na detské fľaše; ortopedické vložky; ; nákolenní-
ky (ortopedické bandáže na kolená); šošovky (in-
traokulárne protézy) (chirurgické implantáty); 
vankúše proti preležaninám; spirometre (prístroje 
na meranie vdychovaného a vydychovaného vzdu-
chu); lekárske teplomery; akupunktúrne ihly; ode-
vy do operačných sál; diagnostické prístroje na 
lekárske použitie; rúška (pre nemocničný perso-
nál); lekárske nalepovacie teplomery. 
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 rek-
lamných oznamov; fotokopírovacie služby; spros-
tredkovateľne práce; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných 
kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; roz-
množovanie dokumentov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
odborné posudky efektívnosti podnikov; marke-
tingové štúdie; obchodné odhady; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; prenájom reklam-
ných materiálov; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný ale-
bo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou; 
televízna reklama; aranžovanie výkladov; rekla-
mné agentúry; poradenské služby pri riadení ob-
chodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; prieskum 
trhu; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; organizovanie obchodných alebo reklamných  
 

výstav; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; prieskum verejnej mienky; služby poskyto-
vané pri premiestňovaní podnikov; prenájom rek-
lamných plôch; podpora predaja (pre tretie oso-
by); vypracovávanie daňových priznaní; odkazo-
vacie telefónne služby (pre neprítomných pred-
platiteľov); spracovanie textov; zásielkové rek-
lamné služby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; organizovanie obchodných alebo rek-
lamných veľtrhov; on line reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre 
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné pod-
niky); vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamné-
ho času v komunikačných médiách; prehľad tlače 
(výstrižkové služby); služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); fakturácie; písanie reklam-
ných textov; zostavovanie štatistík; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie 
sponzorov; tvorba reklamných filmov; obchodný 
manažment pre športovcov; marketing; telemar-
ketingové služby; maloobchodné alebo veľkoob-
chodné služby s lekárskymi potrebami; prenájom 
predajných stánkov; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií; 
obchodné sprostredkovateľské služby;obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných trans-
akcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného pries-
toru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
navrhovanie reklamných materiálov; externé ad-
ministratívne riadenie podnikov. 
39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; doručovanie 
tovarov; skladovanie tovarov; uskladnenie tovarov; 
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom ga-
ráží; prenájom miest na parkovanie; prenájom 
vozidiel; organizovanie zájazdov; sprostredkova-
nie dopravy; informácie o skladovaní; prenájom 
skladovacích kontajnerov; rezervácie zájazdov; 
doručovanie novín a časopisov; distribúcia tova-
rov na dobierku; balenie darčekov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; pos-
kytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyu-
čovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvu-
kových nahrávok; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičovne kníh (knižnice); výchov-
nozábavné klubové služby; organizovanie a ve-
denie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie športových súťaží; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; praktický výcvik (ukáž-
ky); organizovanie a vedenie sympózií; on line vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; koučo-
vanie (školenie); odborné preškoľovanie; školské 
služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie. 
42 - Chemické analýzy; chemické služby; che-
mický výskum; navrhovanie obalov, obalové di-
zajnérstvo; aktualizovanie počítačového softvéru;  
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grafické dizajnérstvo; výskum a vývoj nových vý-
robkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu 
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba a udr-
žiavanie webových stránok (pre tretie osoby); po-
radenstvo pri tvorbe webových stránok. 

(540) HerbVitea 
(731) Herb Vitea s.r.o., Bernolákova 518/26, 972 01 

Bojnice, SK; 
 
 

(210) 1990-2015 
(220) 29.9.2015 

 10 (511) 38, 42, 45 
(511) 38 - Prenos videí, filmov, fotografii, obrázkov, 

textu, hier, obsahu vytvoreného používateľom, au-
dioobsahu a informácii prostredníctvom Interne-
tu; poskytovanie online prostriedkov na interak-
ciu s inými počítačovými používateľmi v reál-
nom čase; poskytovanie používateľského prístu-
pu k platformám na Internete; poskytovanie po-
užívateľského prístupu k portálom na Internete 
pre služby chatovania pre sociálne siete. 
42 - Tvorba počítačového softvéru; aktualizova-
nie počítačového softvéru; obnovovanie počíta-
čových databáz; hosťovanie internetových strá-
nok (webových stránok); poskytovanie interneto-
vých vyhľadávačov; poskytovanie softvéru pros-
tredníctvom internetu (SaaS); uchovávanie elek-
tronických údajov; poskytovanie digitálneho ob-
sahu na internete; prevádzkovanie multimédií  
a interaktívnych aplikácií; poskytovanie nesťaho-
vateľného softvéru pre použitie v komunikácii; 
poskytovanie služieb interaktívnej prevádzky umož-
ňujúcej používateľom zverejňovať a zdieľať ich 
vlastný obsah a obrázky online; poskytovanie do-
časného užívania nestiahnuteľného softvéru, kto-
rý umožňuje zdieľať multimediálny obsah a pri-
pomienky medzi používateľmi. 
45 - Online služby sociálnych sietí; internetové 
služby v oblasti sociálnych sietí, zoznamovania  
a nadväzovania osobných kontaktov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, zelená 
(731) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Cha-

lupku 8, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 2480-2015 
(220) 10.12.2015 

 10 (511) 3, 4, 5, 11, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
39, 40, 43 

(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne 
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; príp-
ravky na čistenie zubov; namáčacie prípravky; 
mydlá; antistatické prípravky na použitie v do-
mácnosti; farby na vlasy; odfarbovače; čistiace 
toaletné mlieka; toaletné prípravky; čistiace príp-
ravky; depilačné prípravky; dezodoranty (parfu-
méria); dezodoranty pre zvieratá chované v do-
mácnosti; prípravky na holenie; kamenec (adstrin- 
 

 gent po holení); čistiace prípravky na okná auto-
mobilov; kolínske vody; kozmetické prípravky; 
kúpeľové soli okrem liečivých kúpeľových solí; 
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kré-
my na kožu; krémy na obuv; inhalačné prípravky 
(parfumy); voňavky; laky na vlasy; kozmetické 
lepidlá; leštiace prípravky; líčidlá; odličovacie 
prípravky; kozmetické prípravky na kučeravenie 
vlasov; peroxid vodíka na kozmetické použitie; 
šampóny; terpentín (odmasťovací prípravok); to-
aletné prípravky; ústne vody (nie na lekárske po-
užitie); vody po holení; prípravky na čistenie zu-
bov. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pro-
striedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do moto-
rových vozidiel a materiály na svietenie; sviečky 
a knôty na svietenie; palivové brikety; drevené 
uhlie (palivo); konzervačné prípravky na kožu 
(oleje a tuky); ochranné prípravky na kožu (oleje 
a tuky); alkohol (palivo); mazacie oleje; mazacie 
tuky; palivové drevo; parafín; podpaľovače; uhlie 
(palivo). 
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne po-
traviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 
materiál; materiály na plombovanie zubov a na 
zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; príprav-
ky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy; dez-
infekčné prípravky; diétne látky na lekárske pou-
žitie; sušené mlieko pre dojčatá; včelia materská 
kašička (výživový doplnok); náplasti; obväzový 
materiál; liečivé rastliny; bylinkové čaje na le-
kárske použitie; liečivé cukríky; pastilky na far-
maceutické použitie; žuvačky na lekárske použi-
tie; chlieb pre diabetikov na lekárske použitie; 
liečivé nápoje; sladové mliečne nápoje na lekár-
ske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; 
diétne potraviny na lekárske použitie; dietetické; 
minerálne výživové doplnky; pesticídy; repelenty 
proti hmyzu; tabletky na chudnutie; lekárske príp-
ravky na odtučňovacie kúry; hygienické obrúsky; 
vložky na ochranu bielizne (hygienické potreby); 
menštruačné vložky; prípravky do kúpeľa na le-
kárske použitie; prenosné lekárničky (plné); mi-
nerálne vody na lekárske použitie; soli do mine-
rálnych kúpeľov; prípravky na hubenie hlodavcov; 
prípravky proti parazitom; prípravky na umýva-
nie psov; výrobky slúžiace na starostlivosť o úst-
nu dutinu na lekárske použitie; detské plienky. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, vý-
robu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vet-
ranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia; vý-
hrevné kotly; vodovodné zariadenia; vodovody; 
príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plyno-
vých zariadení a na vodovodné alebo plynové 
potrubia; zmiešavacie batérie na vodovodné pot-
rubia; baterky (svietidlá); bidety; bojlery (ohrie-
vače vody); vykurovacie telesá; drezy; elektrické 
kávovary; elektrické lampy; elektrické ohrievacie 
podušky nie na lekárske použitie; elektrické vy-
hrievacie prikrývky nie na lekárske použitie; fil-
tre na pitnú vodu; fontány; fritézy elektrické; gri-
ly (prístroje na pečenie); hriankovače; chladiace 
nádoby; chladničky; elektrické prístroje na výro-
bu jogurtov; sprchovacie kabíny; kachle; pece;  
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sporáky; kohútiky; elektrické kanvice; parné kot-
ly (nie časti strojov); vane; kúpeľňové armatúry; 
kuchynské odsávače; elektrické lampy; mraziace 
zariadenia, mrazničky; zariadenia na teplovodné 
kúrenie; ohrievače vody; ohrievače; osvetľovacie 
prístroje a zariadenia; rúry na pečenie; pisoáre; 
reťaze farebných žiaroviek; saunovacie zariade-
nia; záchodové sedadlá; splachovacie zariadenia, 
splachovače; sprchovacie kabíny; sprchy; tienidlá 
na lampy; stropné svetlá; lustre; sušičky bielizne 
(prístroje); toalety; umývadlá; elektrické svetlá na 
vianočné stromčeky; elektrické ventilátory (sto-
lové); elektrické osvetľovacie výbojky; zapaľo-
vače; žiarivky; žiarovky; prostriedky na odstra-
ňovanie zápachu (nie na osobné použitie). 
16 - Papier, kartón, lepenka; reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; strieborný pa-
pier; aritmetické tabuľky; zoraďovače, šanóny (na 
voľné listy); podložky pod pivové poháre; lístky; 
pijavý papier; priesvitný papier (pauzovací); ko-
pírovací uhľový papier; papier do záznamových 
zariadení; kartotékové lístky; hárky papiera; le-
penkové škatule na klobúky; tuby z kartónu; ka-
talógy; spevníky; obaly na doklady; papierové kor-
núty; papierové obaly na mliečne výrobky; pa-
pier do elektrokardiografov; pijaky; účtovné kni-
hy; zoznamy; figuríny z papierovej drviny; fil-
tračný papier; filtračné materiály (papier); tlačivá 
(formuláre); šablóny (kancelárske potreby); ča-
sové rozvrhy (tlačoviny); tlačoviny; tlačené pub-
likácie; príručky; stolové prestieranie z papiera; 
brožované knihy; svietivý papier; papierová drvina; 
paragóny; záložky do kníh; papierové pečate; per-
gamenový papier; dosky na spisy; šablóny na kres-
lenie a maľovanie; papierové pásky a štítky na 
zaznamenávanie počítačových programov; papier 
na rádiogramy; väzby na knihy; časopisy (perio-
diká); papierové pásky; školské potreby (papier-
nický tovar); blahoprajné pohľadnice; priesvitky 
(papiernický tovar); ročenky; papierové podbrad-
níky; lepenkové alebo papierové škatule; lepen-
kové alebo papierové obaly na fľaše; papierové 
podložky pod poháre; oznámenia (papiernický to-
var); papierové zástavy; papierové alebo plastové 
vrecká na odpadky; odličovacie papierové obrú-
sky; papierové servítky; pútače z papiera alebo 
lepenky; etikety okrem textilných; papierové fil-
tre na kávu; papierové alebo kartónové vývesné 
tabule; komiksy; kopírovací papier (papiernický 
tovar); obežníky; parafínový papier; papier do skríň 
(parfumovaný alebo neparfumovaný); papier xu-
an (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); ozdob-
né papierové mašle; papierové alebo plastové ab-
sorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; 
papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo 
fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; le-
táky; knihárske potreby; fotografie; papiernický 
tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; potreby pre umel-
cov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske 
potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie 
pomôcky (okrem prístrojov); plastové obaly, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské 
typy tlačové písmo; štočky; albumy; atlasy; kni-
hy; noviny; baliaci papier; pásky do písacích 
strojov; blahoprajné pohľadnice; útržkové bloky; 
poznámkové zošity; brožúry; viskózové fólie na 
balenie; fólie z regenerovanej celulózy na bale- 
 

nie; periodiká; tuš; kancelárske dierkovače; spi-
sové obaly (papiernický tovar); listový papier; 
etikety okrem textilných; zemské glóbusy; gra-
fické reprodukcie; grafiky; gumy na gumovanie; 
modelovacie hmoty; navlhčovacie hubky (kance-
lárske potreby); atramenty; kalendáre; kancelár-
ske potreby okrem nábytku; kancelárske sponky; 
papierové vreckovky; ceruzky; lepiace pásky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ma-
liarske plátna; maliarske stojany; mapy; nože na 
papier (kancelárske potreby); obálky (papiernic-
ký tovar); obaly (papiernický tovar); orezávacie 
strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); 
toaletný papier; papierové obrúsky (prestieranie); 
papierové obrusy; pastelky; plagáty; nákresy; poh-
ľadnice; poštové známky; písacie potreby (súp-
ravy na písanie); perá (kancelárske potreby); ry-
sovacie pravítka; papierové podložky na stôl (an-
glické prestieranie); písacie stroje (elektrické aj 
neelektrické); papierové alebo plastové vrecká na 
balenie; papierové utierky; rysovacie potreby; 
zošity; zošívačky (kancelárske potreby); skicáre; 
školské potreby (papiernický tovar); štetce; balia-
ce plastové fólie; papierové alebo plastové vrec-
ká a tašky na balenie. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem štet-
cov pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; 
čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo 
okrem stavebného (surovina alebo polotovar); vý-
robky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; kanvy; cukorničky; čaj-
níky; čajové súpravy (stolový riad); dávkovače 
mydla; dávkovače toaletného papiera; demižóny; 
klietky pre zvieratá chované v domácnosti; drô-
tenky na čistenie; džbány; figuríny (sošky) z por-
celánu, keramiky, kameniny alebo zo skla; formy 
na pečenie (kuchynské náradie); formy na prí-
pravu jedál; formy na zákusky a koláče; grily, 
rošty (potreby na opekanie); handry na čistenie; 
misy; špongie na umývanie; kuchynské hrnce; 
hrebene; chladiace fľaše; schránky na chlieb; ke-
fy; zubné kefky; kávové súpravy (stolový riad); 
vedrá; kvetináče; nádoby na odpadky, koše na sme-
ti; kuchynský riad; lisy na ovocie pre domácnosť, 
nie elektrické; šejkre, ručné mixéry; ručné mlyn-
čeky pre domácnosť; mopy; naberačky; lieviky; 
dentálne nite; nočníky; obaly na mydlá; otvárače 
na fľaše (elektrické aj neelektrické); panvice; va-
rechy; hrnčeky; špáradlá; lapače hmyzu; pasce na 
potkany; pasce na myši; koreničky; podnosy (tác-
ne); porcelán; neelektrické kuchynské potreby; 
toaletné pomôcky; sušiaky na bielizeň; žehliace 
dosky; pudrenky; rukavice pre domácnosť; jedá-
lenské súpravy (riad); likérové súpravy; soľnič-
ky; lopatka a zmetáčik na omrvinky; stojany na 
vajíčka; strúhadlá pre domácnosť; svietniky; šál-
ky; kade, putne; šľahače (nie elektrické); kuchyn-
ské mlynčeky, nie elektrické; papierové tácky; 
papierové taniere; taniere; kuchynské plastové ná-
doby; koše pre domácnosť; košíky na chlieb pre 
domácnosť; tepelnoizolačné nádoby (termosky); 
tlakové hrnce (nie elektrické); krištáľ (výrobky  
z krištáľového skla); porcelánový riad; hlinený 
riad; bytové akváriá; kufríky alebo tašky na toa-
letné potreby; kuchynské dosky na krájanie. 
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29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-
ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, kompóty; vajcia; 
mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje  
a tuky; džemy; marmelády; konzervované ovo-
cie; paradajkový pretlak; ovocné pretlaky; vývary 
(bujóny); záhradné konzervované bylinky (chu-
ťové prísady); konzervovaná cibuľa; konzervo-
vaná šošovica; datle; konzervovaná fazuľa; kon-
zervovaný hrach; hrozienka sušené; huspenina; 
pečienka; potravinársky olivový olej; ľanový olej 
na prípravu jedál; kukuričný olej; potravinársky 
kostný olej; kokosový olej; jogurt; kandizované 
ovocie; klobásy, salámy, párky; mäsové konzer-
vy; konzervy s rybami; konzervovaná zelenina; 
kôrovce ( neživé); krevety (neživé); kyslá kapusta; 
langusty (neživé); konzervované hľuzovky; loso-
sy (neživé); spracované mandle; margarín; maslo; 
mäso; mäkkýše (neživé); mliečne nápoje (s vy-
sokým obsahom mlieka); mliečne koktaily; mlieč-
ne výrobky; mlieko; syry; tukové nátierky na 
chlieb; tavené syrové výrobky (mliečne výrobky); 
syrové korbáčiky (mliečne výrobky); solené po-
traviny; konzervované olivy; spracované lieskové 
orechy; spracované arašidy; spracované škrupi-
nové ovocie; pečeňová paštéta; morské raky (ne-
živé); ryby (neživé); ovocné šaláty; zeleninové ša-
láty; sardinky (neživé); slede (neživé); slanina; 
smotana (mliečne výrobky); sušené vajcia; šľa-
hačka; šunka; údeniny; konzervované šampiňó-
ny; konzervované hríby; sušené hríby; potravi-
nárska želatína; zemiakové placky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; ta-
pioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); 
koreniny; konzumný ľad; bonbóny (cukrovinky); 
cukríky; cukrovinky; čokoláda; čokoládové ná-
poje; torty; pečivo (rožky); jemné pečivo; kreke-
ry (slané pečivo); pečivo s mäsovou náplňou; 
chlieb; chuťové prísady; kakaové nápoje; kandis 
(na povrch cukroviniek); mliečna ovsená kaša; 
kávové náhradky; kávové nápoje; keksy; krúpy 
(potraviny); kukuričná krupica; pšeničná krupica; 
kuchynská soľ; mletá kukurica; pražená kukuri-
ca; prášok do pečiva; lístkové cesto; majonézy; 
pirôžky s mäsom (pečivo s náplňou); koláče s pln-
kou; pirohy ako mrazené polotovary; perníky; 
melasa; müsli; muškátové orechy; nové korenie; 
sójová omáčka; omáčky na cestoviny; paradajková 
omáčka; oblátky; kukuričné vločky; obilninové 
vločky; ovsené vločky; paprika (koreniny); čierne 
korenie; pizza; pizza v prášku; bábovka v prášku; 
torty v prášku; škrob (potraviny); pralinky; prí-
chute do potravín (okrem éterických esencií a esen-
ciálnych olejov); pudingy; ságo; sendviče; škori-
ca (koreniny); sucháre; sušienky; šafran (korenie); 
cestá na jedlá; cestá na koláče; cestoviny; vanilín 
(vanilková náhradka); vanilka (príchuť); zákusky, 
koláče; dressingy na šaláty (chuťové prísady); ša-
látové zálievky; zázvor (koreniny); žemle (pekár-
ske výrobky); žuvačky; kečup; parené buchty 
(hotové jedlá); halušky (hotové jedlá); knedle (ho-
tové jedlá); palacinky (hotové jedlá); lokše (ho-
tové jedlá); čajové nápoje; mliečne čokoládové 
nápoje; mliečne kakaové nápoje. 
 
 

31 - Plody zŕn a poľnohospodárske, záhradnícke 
a lesné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; 
semená; rastliny a živé kvety; krmivo pre zviera-
tá; slad; čerstvé arašidy; čerstvé zemiaky; čerstvé 
záhradné bylinky; čerstvá cibuľa; citrusové ovo-
cie; čakanka; čerstvá fazuľa; čerstvý hlávkový 
šalát; čerstvé hríby; čerstvý hrach; čerstvé hroz-
no; úžitkové domáce zvieratá; krmivo pre zviera-
tá; nápoje pre zvieratá chované v domácnosti; 
prípravky na výkrm zvierat; prípravky na výkrm 
zvierat; úžitkové domáce zvieratá; kŕmne zmesi 
na výkrm hospodárskych zvierat; čerstvé gašta-
ny; sušené kvety na dekoráciu; čerstvé uhorky; 
škrupinové ovocie; čerstvý pór; živé ryby; seme-
ná na siatie; nespracovaný konzumný sezam; čer-
stvá tekvica; vianočné stromčeky. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; neal-
koholické nápoje; mixované ovocné alebo zele-
ninové nápoje; zeleninové džúsy (nápoje); neal-
koholické ovocné výťažky; prášky na prípravu 
šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; 
sirupy na prípravu nápojov; prípravky na výrobu 
sýtenej vody; prípravky na výrobu likérov; sódo-
vá voda ( sifón); minerálne vody (nápoje); sýtené 
vody; sirupy na výrobu limonád; nealkoholické 
sladové nápoje; stolové vody; srvátkové nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); alkoholo-
vé extrakty (tinktúry); liehové esencie; aperitívy; 
brandy; destilované nápoje; likéry; digestiva (lie-
hoviny a likéry); džin; alkoholické mušty; koktai-
ly; liehoviny; medovina; rum; saké; víno; vodka; 
whisky. 
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky; cigaretové 
filtre; bloky, zväzky cigaretových papierikov; ci-
garetové špičky; cigarety; čističe na fajky; ciga-
ry; dózy na tabak; fajky; zásobníky plynu do za-
paľovačov; popolníky pre fajčiarov; šnupavý ta-
bak; tabatierky; tabatierky na cigarety; tabatierky 
na cigary; zapaľovače pre fajčiarov; zápalky. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 
obchodná administratíva; kancelárske práce; rek-
lama; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácii; marketingové štúdie; pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; odborné obchodné alebo pod-
nikateľské poradenstvo; obchodné poradenstvo 
týkajúce sa franšízy; výber zamestnancov pomo-
cou psychologických testov. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; 
realitné služby; prenájom nehnuteľností; správa 
nehnuteľností; finančné služby týkajúce sa fran-
šízy. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest; prenájom miest na parkovanie. 
40 - Konzervovanie potravín a nápojov. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie; 
kaviarne; bufety (rýchle občerstvenie). 
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(540) 

  
 

(591) červená (Pantone 185), zelená (Pantone 361) 
(731) Agence EMOTIONS, s.r.o., Kvačalova 10, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Šiška Milan, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5118-2015 
(220) 2.3.2015 
(310) 520063 
(320) 13.2.2015 
(330) CZ 

 10 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papier, lepenka, tlačoviny; periodické a ne-

periodické publikácie, časopisy, knihy, katalógy, 
kalendáre, fotografie, plagáty; reklamné a orien-
tačné tabule z papiera alebo lepenky; informačné, 
reklamné a propagačné letáky, plagáty, prospek-
ty, mapy, sprievodcovia. 
35 - Reklamná činnosť; reklamná činnosť v od-
bore energetiky; rozširovanie reklamných a in-
zertných materiálov (periodických a neperiodic-
kých tlačovín, najmä novín, časopisov, prospek-
tov, letákov, katalógov, reklamnej literatúry, bro-
žúr v tlačenej podobe a na nosných médiách po 
elektronickej sieti internet); odborné poradenstvo 
v oblasti reklamy; odborné poradenstvo v oblasti 
reklamnej činnosti v odbore energetiky; poskyto-
vanie obchodných a podnikateľských informácií; 
organizovanie komerčných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie veľtrhov pre obchodné a rek-
lamné účely. 
41 - Vydávanie periodických a neperiodických 
publikácií vrátanie katalógov v tlačenej podobe, 
ako aj prostredníctvom siete internet (okrem rek-
lamných); poskytovanie on-line elektronických 
publikácií (bez možnosti stiahnutia); organizova-
nie a vedenie sympózií, konferencií, kongresov  
a seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav, zábavných súťaží; organizovanie 
a riadenie školení; praktický výcvik; vzdelávacia 
osvetová činnosť v odbore energetiky; odborné 
poradenstvo v oblasti vzdelávania (osvetovej čin-
nosti) v odbore energetiky. 

(540) 

  
 

(731) JMM CS spol. s r.o., Střížkovská 434/31, 180 00 
Praha 8, CZ; 

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

(210) 5496-2015 
(220) 17.9.2015 

 10 (511) 1, 3, 4, 7, 9, 12, 17, 35, 37 
(511) 1 - Chladiace zmesi do motorov vozidiel. 

3 - Leštiace vosky na automobily; detergenty (nie 
na použitie vo výrobnom procese a na lekárske 
použitie) na automobily; leštiace prípravky na au-
tomobily; šampóny pre automobily; čistiace príp-
ravky na automobily; vône (osviežovače vzdu-
chu) do automobilov; čistiace tekuté prípravky na 
okná automobilov; čistiace prípravky na disky 
kolies; čistiace prípravky na pneumatiky. 
4 - Mazadlá; motorové palivá; motorové oleje; pre-
vodové oleje; mazacie oleje; nechemické prísady 
do motorových palív a motorových olejov; hyd-
raulické oleje; mazacie tuky. 
7 - Vzduchové filtre do motorov; alternátory; pies-
tne krúžky; žeraviace sviečky do dieselových 
motorov; vstrekovače motorových palív; karbu-
rátory; kompresory; hlavy valcov (časti motorov); 
štartéry motorov; piesty valcov; katalyzátory do 
motorov; piesty motorov; navijaky; zapaľovacie 
sviečky do spaľovacích motorov; nakopávacie štar-
téry motocyklov. 
9 - Elektrické akumulátory pre vozidlá; alarmy; 
zosilňovače; tachometre dopravných prostried-
kov; reproduktory; tachografy vozidiel; termosta-
ty; ukazovatele hladiny benzínu; autorádiá; rých-
lomery, tachometre; otáčkomery; zabezpečovacie 
zariadenia proti odcudzeniu; navigačné prístroje 
vozidiel (palubné počítače); stroboskopy. 
12 - Pozemné vozidlá; automobily; prípojné vo-
zidlá; motocykle; závesné tlmiče na pozemné vo-
zidlá; tlmiace pružiny na pozemné vozidlá; ťažné 
zariadenia pozemných vozidiel; automobilové ka-
poty; automobilové podvozky; torzné tyče po-
zemných vozidiel; blatníky pozemných vozidiel; 
náboje kolies automobilov; podvozky pozem-
ných vozidiel; nárazníky pozemných vozidiel; 
motory motocyklov; elektrické motory do pozem-
ných vozidiel; spojky pozemných vozidiel; ná-
pravy pozemných vozidiel; čapy náprav pozem-
ných vozidiel; ozubené kolesá a ozubené prevody 
do pozemných vozidiel; brzdy pozemných vozi-
diel; motory pozemných vozidiel; prevodovky do 
pozemných vozidiel; voľnobežky do pozemných 
vozidiel; čelné sklá pozemných vozidiel; spätné 
zrkadlá pozemných vozidiel, motocyklov; sedad-
lá na motocykle; sedadlá automobilov; podvozky 
automobilov; turbíny do pozemných vozidiel; au-
tomobilové karosérie; nárazníky automobilov; 
tlmiče automobilov; klaksóny automobilov; brz-
dové čeľuste na pozemné vozidlá; hnacie reťaze 
do pozemných vozidiel; prevodové remene do po-
zemných vozidiel; volanty pozemných vozidiel; 
prevodové hriadele do pozemných vozidiel; brz-
dové platničky na automobily; automobilové brz-
dové kotúče; spojlery na pozemné vozidlá, stierače 
pozemných vozidiel, automobilov; motocyklové 
reťaze; motocyklové rámy; riadidlá na motocyk-
le; motocyklové motory; motocyklové stojany 
(súčasti motocyklov); okenné tabule na okná au-
tomobilov; radiace páky pozemných vozidiel. 
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17 - Plastové výplňové hmoty pre automobilový 
priemysel; plastové hadice pre automobilový prie-
mysel; plastové izolačné pásky pre automobilový 
priemysel; plastové tesnenia pozemných vozi-
diel; plastové spojovacie hadice na chladiče au-
tomobilov. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby s tovar-
mi uvedenými v triedach 1, 3, 4, 7, 9, 12 a 17 
tohto zoznamu; maloobchodné služby s tovarmi 
v triedach 1, 3, 4, 7, 9, 12 a 17 tohto zoznamu; 
marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); 
reklama; rozširovanie reklamných oznamov. 
37 - Opravy a údržba motorových vozidiel; opra-
vy a údržba prípojných vozidiel; opravy a údržba 
častí a súčastí motorových vozidiel; opravy a údrž-
ba častí a súčastí prípojných vozidiel. 

(540) 

  
 

(591) žltá, čierna, biela 
(731) Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 19000 Praha 9, 

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

SK; 
 
 

(210) 180-2016 
(220) 1.2.2016 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama a marketing; reklama vrátane on- 

-line reklamy na počítačovej sieti; rozhlasová  
a televízna reklama; poskytovanie reklamného 
priestoru; obchodný manažment, obchodná sprá-
va; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prie-
skum trhu; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; informačné a poradenské služby v oblasti 
taríf a poplatkov; predplácanie informačných 
mediálnych balíkov; obstarávanie zmlúv pre tre-
tie osoby; prenájom reklamného času v komuni-
kačných médiách; služby podpory predaj pros-
tredníctvom komunikačných médií (pre tretie oso-
by); marketingové poradenstvo; poradenstvo v ob-
lasti reklamy. 
38 - On-line poskytovanie diskusných fór zame-
raných na nadväzovanie kontaktov na sociálnych 
sieťach; počítačové komunikačné služby; posky-
tovanie on-line diskusných fór; prenos multime-
diálneho obsahu prostredníctvom internetu; počí-
tačový prenos správ, informácií a obrazov; tele-
komunikačné služby poskytované prostredníc-
tvom platforiem a portálov na internete a iných 
médiách; služby poskytované elektronickými ta-
buľami [telekomunikačné služby]; kontinuálny 
prenos dát televízneho vysielania prostredníc-
tvom internetu; vysielanie káblových televíznych 
programov; káblové a satelitné prenosové služby; 
vysielanie videozáznamov; vysielanie rádiových 
a televíznych programov; televízne a rozhlasové 
vysielanie; zvukové vysielanie , obrazové vysie-
lanie a multimediálne vysielanie prostredníctvom 
internetu a iných komunikačných sietí; vysielanie 
videozáznamov; vysielanie televíznych progra- 
 

mov; vysielanie televíznych programov prostred-
níctvom internetu; satelitné vysielanie; prenos roz-
hlasových a televíznych programov prostredníc-
tvom satelitu; prenos rozhlasových a televíznych 
programov; káblové vysielanie televíznych prog-
ramov; satelitné prenosy televíznych programov; 
poskytovanie informácií o televíznom vysielaní; 
poskytovanie informácií v oblasti mediálnych 
komunikácií prostredníctvom počítačov; on-line 
služby zasielania správ; poskytovanie prístupu do 
databáz; prenos audio a video materiálov pros-
tredníctvom internetu; prenos informácií a obra-
zov pomocou počítača; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete zamerané na nadväzovanie 
kontaktov na sociálnych sieťach; elektronické, 
zobrazovacie tabule [telekomunikačné služby]; 
služby vysielania cez internet. 
41 - Organizovanie hudobných súťaží; organizo-
vanie hudobnej zábavy; organizovanie divadel-
ných predstavení; organizovanie kultúrnych pred-
stavení; organizovanie kultúrnych výstav; orga-
nizovanie zábavy; poskytovanie filmov a televíz-
nych programov bez možnosti prevzatia pros-
tredníctvom televíznych kanálov, kde diváci pla-
tia len za videné televízne prenosy; poskytovanie 
filmov a televíznych programov bez možnosti 
prevzatia prostredníctvom platenej televízie; pos-
kytovanie filmov a televíznych programov bez 
možnosti prevzatia prostredníctvom služby videa 
na objednávku; poskytovanie informácií o tele-
víznych programoch; poskytovanie informácií 
týkajúcich sa zábavy; poskytovanie on-line zábavy; 
poskytovanie televíznych spravodajských prog-
ramov; poskytovanie zábavných multimediálnych 
programov prostredníctvom televíznych, vysiela-
cích, bezdrôtových a on-line služieb; poskytova-
nie zábavných služieb on-line prostredníctvom 
počítačovej databázy alebo internetu; premietanie 
kinematografických filmov; požičiavanie video-
nahrávok; požičiavanie videozáznamov; prezen-
tácia filmov; prezentácia hudobných predstavení; 
reportérske služby; tvorba dokumentárnych prog-
ramov; filmové štúdia; tvorba hraných hier; tvor-
ba hudobných šou; tvorba živých televíznych 
programov; rozhlasová zábava; služby knižníc; 
organizovanie športových podujatí; poskytovanie 
informácií v oblasti športu; služby v oblasti zá-
bavy vo forme filmov; služby video zábavy; zá-
bava formou televíznych súťažných relácií; služ-
by nahrávania, úpravy a tvorby zvukových na-
hrávok a videonahrávok; služby fotografov; tele-
vízna zábava; výchova; vzdelávanie; zábava; zá-
bava poskytovaná prostredníctvom káblovej tele-
vízie; zábava poskytovaná prostredníctvom glo-
bálnej komunikačnej siete; zábava prostredníc-
tvom bezdrôtového televízneho vysielania; zába-
va prostredníctvom digitálnych nahrávok (pod-
castov); zábavné parky; zábavné centrá (služby); 
elektronická edičná činnosť v malom (dtp služby); 
elektronické publikovanie textov a tlačovín, ok-
rem vydávanie reklamných textový; on-line pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); on-line vydávanie elektronic-
kých kníh a periodík; publikovanie pomocou 
elektronických prostriedkov (okrem vydávania rek-
lamných textov); multimediálne vydávanie časo-
pisov, denníkov a novín (okrem vydávania rek-
lamných textov); multimediálne vydávanie kníh;  
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publikačné služby (okrem vydávania reklamných 
textov); písanie textov (okrem reklamných); vy-
dávanie textov okrem reklamných textov; písanie 
blogov; poskytovanie služieb nahrávacích štúdií 
(video nahrávanie); vydávanie kníh; vydávanie 
novín, periodík, katalógov a brožúr (okrem rek-
lamných a náborových); organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená, modrá 
(731) CET 21 spol. s r.o., Křiženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha 5, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 181-2016 
(220) 1.2.2016 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama a marketing; reklama vrátane on- 

-line reklamy na počítačovej sieti; rozhlasová a te-
levízna reklama; poskytovanie reklamného pries-
toru; obchodný manažment, obchodná správa; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum tr-
hu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
informačné a poradenské služby v oblasti taríf  
a poplatkov; predplácanie informačných mediál-
nych balíkov; obstarávanie zmlúv pre tretie oso-
by; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; služby podpory predaj prostredníctvom 
komunikačných médií (pre tretie osoby); marke-
tingové poradenstvo; poradenstvo v oblasti rek-
lamy. 
38 - On-line poskytovanie diskusných fór zame-
raných na nadväzovanie kontaktov na sociálnych 
sieťach; počítačové komunikačné služby; posky-
tovanie on-line diskusných fór; prenos multime-
diálneho obsahu prostredníctvom internetu; počí-
tačový prenos správ, informácií a obrazov; tele-
komunikačné služby poskytované prostredníc-
tvom platforiem a portálov na internete a iných 
médiách; služby poskytované elektronickými ta-
buľami [telekomunikačné služby]; kontinuálny pre-
nos dát televízneho vysielania prostredníctvom 
internetu; vysielanie káblových televíznych prog-
ramov; káblové a satelitné prenosové služby; vy-
sielanie videozáznamov; vysielanie rádiových a te-
levíznych programov; televízne a rozhlasové vy-
sielanie; zvukové vysielanie , obrazové vysiela-
nie a multimediálne vysielanie prostredníctvom 
internetu a iných komunikačných sietí; vysielanie 
videozáznamov; vysielanie televíznych progra-
mov; vysielanie televíznych programov prostred-
níctvom internetu; satelitné vysielanie; prenos 
rozhlasových a televíznych programov prostred-
níctvom satelitu; prenos rozhlasových a televíz-
nych programov; káblové vysielanie televíznych 
programov; satelitné prenosy televíznych prog-
ramov; poskytovanie informácií o televíznom vy-
sielaní; poskytovanie informácií v oblasti mediál-
- 

nych komunikácií prostredníctvom počítačov; 
on-line služby zasielania správ; poskytovanie prís-
tupu do databáz; prenos audio a video materiálov 
prostredníctvom internetu; prenos informácií a ob-
razov pomocou počítača; poskytovanie priestoru 
na diskusiu na internete zamerané na nadväzova-
nie kontaktov na sociálnych sieťach; elektronic-
ké, zobrazovacie tabule [telekomunikačné služ-
by]; služby vysielania cez internet. 
41 - Organizovanie hudobných súťaží; organizo-
vanie hudobnej zábavy; organizovanie divadel-
ných predstavení; organizovanie kultúrnych pred-
stavení; organizovanie kultúrnych výstav; orga-
nizovanie zábavy; poskytovanie filmov a televíz-
nych programov bez možnosti prevzatia pros-
tredníctvom televíznych kanálov, kde diváci pla-
tia len za videné televízne prenosy; poskytovanie 
filmov a televíznych programov bez možnosti 
prevzatia prostredníctvom platenej televízie; pos-
kytovanie filmov a televíznych programov bez 
možnosti prevzatia prostredníctvom služby videa 
na objednávku; poskytovanie informácií o tele-
víznych programoch; poskytovanie informácií 
týkajúcich sa zábavy; poskytovanie on-line zábavy; 
poskytovanie televíznych spravodajských prog-
ramov; poskytovanie zábavných multimediál-
nych programov prostredníctvom televíznych, 
vysielacích, bezdrôtových a on-line služieb; pos-
kytovanie zábavných služieb on-line prostredníc-
tvom počítačovej databázy alebo internetu; pre-
mietanie kinematografických filmov; požičiava-
nie videonahrávok; požičiavanie videozáznamov; 
prezentácia filmov; prezentácia hudobných pred-
stavení; reportérske služby; tvorba dokumentár-
nych programov; filmové štúdia; tvorba hraných 
hier; tvorba hudobných šou; tvorba živých tele-
víznych programov; rozhlasová zábava; služby 
knižníc; organizovanie športových podujatí; pos-
kytovanie informácií v oblasti športu; služby v ob-
lasti zábavy vo forme filmov; služby video zába-
vy; zábava formou televíznych súťažných relácií; 
služby nahrávania, úpravy a tvorby zvukových 
nahrávok a videonahrávok; služby fotografov; te-
levízna zábava; výchova; vzdelávanie; zábava; 
zábava poskytovaná prostredníctvom káblovej te-
levízie; zábava poskytovaná prostredníctvom 
globálnej komunikačnej siete; zábava prostredníc-
tvom bezdrôtového televízneho vysielania; zába-
va prostredníctvom digitálnych nahrávok (pod-
castov); zábavné parky; zábavné centrá (služby); 
elektronická edičná činnosť v malom (dtp služ-
by); elektronické publikovanie textov a tlačovín, 
okrem vydávanie reklamných textový; on-line 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); on-line vydávanie elektronic-
kých kníh a periodík; publikovanie pomocou 
elektronických prostriedkov (okrem vydávania rek-
lamných textov); multimediálne vydávanie časo-
pisov, denníkov a novín (okrem vydávania rek-
lamných textov); multimediálne vydávanie kníh; 
publikačné služby (okrem vydávania reklamných 
textov); písanie textov (okrem reklamných); vy-
dávanie textov okrem reklamných textov; písanie 
blogov; poskytovanie služieb nahrávacích štúdií 
(video nahrávanie); vydávanie kníh; vydávanie 
novín, periodík, katalógov a brožúr (okrem rek-
lamných a náborových); organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 
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(540) Policie Modrava 
(731) CET 21 spol. s r.o., Křiženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha 5, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 182-2016 
(220) 1.2.2016 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama a marketing; reklama vrátane on- 

-line reklamy na počítačovej sieti; rozhlasová  
a televízna reklama; poskytovanie reklamného 
priestoru; obchodný manažment, obchodná sprá-
va; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pries-
kum trhu; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; informačné a poradenské služby v oblasti 
taríf a poplatkov; predplácanie informačných 
mediálnych balíkov; obstarávanie zmlúv pre tre-
tie osoby; prenájom reklamného času v komuni-
kačných médiách; služby podpory predaj pros-
tredníctvom komunikačných médií (pre tretie oso-
by); marketingové poradenstvo; poradenstvo v ob-
lasti reklamy. 
38 - On-line poskytovanie diskusných fór zame-
raných na nadväzovanie kontaktov na sociálnych 
sieťach; počítačové komunikačné služby; posky-
tovanie on-line diskusných fór; prenos multime-
diálneho obsahu prostredníctvom internetu; počí-
tačový prenos správ, informácií a obrazov; tele-
komunikačné služby poskytované prostredníc-
tvom platforiem a portálov na internete a iných 
médiách; služby poskytované elektronickými ta-
buľami [telekomunikačné služby]; kontinuálny pre-
nos dát televízneho vysielania prostredníctvom in-
ternetu; vysielanie káblových televíznych prog-
ramov; káblové a satelitné prenosové služby; vy-
sielanie videozáznamov; vysielanie rádiových  
a televíznych programov; televízne a rozhlasové 
vysielanie; zvukové vysielanie , obrazové vysie-
lanie a multimediálne vysielanie prostredníctvom 
internetu a iných komunikačných sietí; vysielanie 
videozáznamov; vysielanie televíznych progra-
mov; vysielanie televíznych programov prostred-
níctvom internetu; satelitné vysielanie; prenos 
rozhlasových a televíznych programov prostred-
níctvom satelitu; prenos rozhlasových a televíz-
nych programov; káblové vysielanie televíznych 
programov; satelitné prenosy televíznych prog-
ramov; poskytovanie informácií o televíznom 
vysielaní; poskytovanie informácií v oblasti me-
diálnych komunikácií prostredníctvom počíta-
čov; on-line služby zasielania správ; poskytova-
nie prístupu do databáz; prenos audio a video 
materiálov prostredníctvom internetu; prenos in-
formácií a obrazov pomocou počítača; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete zamerané 
na nadväzovanie kontaktov na sociálnych sie-
ťach; elektronické, zobrazovacie tabule [teleko-
munikačné služby]; služby vysielania cez internet. 
41 - Organizovanie hudobných súťaží; organizo-
vanie hudobnej zábavy; organizovanie divadelných 
predstavení; organizovanie kultúrnych predsta-
vení; organizovanie kultúrnych výstav; organizo-
vanie zábavy; poskytovanie filmov a televíznych 
programov bez možnosti prevzatia prostredníc-
tvom televíznych kanálov, kde diváci platia len 
za videné televízne prenosy; poskytovanie filmov  
 

a televíznych programov bez možnosti prevzatia 
prostredníctvom platenej televízie; poskytovanie 
filmov a televíznych programov bez možnosti 
prevzatia prostredníctvom služby videa na ob-
jednávku; poskytovanie informácií o televíznych 
programoch; poskytovanie informácií týkajúcich 
sa zábavy; poskytovanie on-line zábavy; posky-
tovanie televíznych spravodajských programov; 
poskytovanie zábavných multimediálnych prog-
ramov prostredníctvom televíznych, vysielacích, 
bezdrôtových a on-line služieb; poskytovanie zá-
bavných služieb on-line prostredníctvom počíta-
čovej databázy alebo internetu; premietanie ki-
nematografických filmov; požičiavanie videonah-
rávok; požičiavanie videozáznamov; prezentácia 
filmov; prezentácia hudobných predstavení; re-
portérske služby; tvorba dokumentárnych prog-
ramov; filmové štúdia; tvorba hraných hier; tvor-
ba hudobných šou; tvorba živých televíznych 
programov; rozhlasová zábava; služby knižníc; 
organizovanie športových podujatí; poskytovanie 
informácií v oblasti športu; služby v oblasti zá-
bavy vo forme filmov; služby video zábavy; zá-
bava formou televíznych súťažných relácií; služ-
by nahrávania, úpravy a tvorby zvukových na-
hrávok a videonahrávok; služby fotografov; tele-
vízna zábava; výchova; vzdelávanie; zábava; zá-
bava poskytovaná prostredníctvom káblovej tele-
vízie; zábava poskytovaná prostredníctvom glo-
bálnej komunikačnej siete; zábava prostredníc-
tvom bezdrôtového televízneho vysielania; zába-
va prostredníctvom digitálnych nahrávok (pod-
castov); zábavné parky; zábavné centrá (služby); 
elektronická edičná činnosť v malom (dtp služby); 
elektronické publikovanie textov a tlačovín, okrem 
vydávanie reklamných textový; on-line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line vydávanie elektronických 
kníh a periodík; publikovanie pomocou elektro-
nických prostriedkov (okrem vydávania reklam-
ných textov); multimediálne vydávanie časopi-
sov, denníkov a novín (okrem vydávania reklam-
ných textov); multimediálne vydávanie kníh; pub-
likačné služby (okrem vydávania reklamných tex-
tov); písanie textov (okrem reklamných); vydá-
vanie textov okrem reklamných textov; písanie blo-
gov; poskytovanie služieb nahrávacích štúdií (vi-
deo nahrávanie); vydávanie kníh; vydávanie no-
vín, periodík, katalógov a brožúr (okrem reklam-
ných a náborových); organizovanie a vedenie vzde-
lávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) Zdravé jádro 
(731) CET 21, spol. s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha 5, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 183-2016 
(220) 1.2.2016 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama a marketing; reklama vrátane on-

line reklamy na počítačovej sieti; rozhlasová a te-
levízna reklama; poskytovanie reklamného pries-
toru; obchodný manažment, obchodná správa; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum 
trhu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
informačné a poradenské služby v oblasti taríf  
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 a poplatkov; predplácanie informačných mediál-
nych balíkov; obstarávanie zmlúv pre tretie oso-
by; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; služby podpory predaj prostredníctvom 
komunikačných médií (pre tretie osoby); marke-
tingové poradenstvo; poradenstvo v oblasti rek-
lamy. 
38 - On-line poskytovanie diskusných fór zame-
raných na nadväzovanie kontaktov na sociálnych 
sieťach; počítačové komunikačné služby; posky-
tovanie on-line diskusných fór; prenos multime-
diálneho obsahu prostredníctvom internetu; počí-
tačový prenos správ, informácií a obrazov; tele-
komunikačné služby poskytované prostredníctvom 
platforiem a portálov na internete a iných mé-
diách; služby poskytované elektronickými tabu-
ľami [telekomunikačné služby]; kontinuálny pre-
nos dát televízneho vysielania prostredníctvom 
internetu; vysielanie káblových televíznych prog-
ramov; káblové a satelitné prenosové služby; vy-
sielanie videozáznamov; vysielanie rádiových  
a televíznych programov; televízne a rozhlasové 
vysielanie; zvukové vysielanie , obrazové vysiela-
nie a multimediálne vysielanie prostredníctvom 
internetu a iných komunikačných sietí; vysielanie 
videozáznamov; vysielanie televíznych progra-
mov; vysielanie televíznych programov prostred-
níctvom internetu; satelitné vysielanie; prenos 
rozhlasových a televíznych programov prostred-
níctvom satelitu; prenos rozhlasových a televíz-
nych programov; káblové vysielanie televíznych 
programov; satelitné prenosy televíznych prog-
ramov; poskytovanie informácií o televíznom vy-
sielaní; poskytovanie informácií v oblasti mediá-
lnych komunikácií prostredníctvom počítačov; 
on-line služby zasielania správ; poskytovanie prís-
tupu do databáz; prenos audio a video materiálov 
prostredníctvom internetu; prenos informácií  
a obrazov pomocou počítača; poskytovanie prie-
storu na diskusiu na internete zamerané na nad-
väzovanie kontaktov na sociálnych sieťach; elek-
tronické, zobrazovacie tabule [telekomunikačné 
služby]; služby vysielania cez internet. 
41 - Organizovanie hudobných súťaží; organizo-
vanie hudobnej zábavy; organizovanie divadel-
ných predstavení; organizovanie kultúrnych pred-
stavení; organizovanie kultúrnych výstav; orga-
nizovanie zábavy; poskytovanie filmov a televíz-
nych programov bez možnosti prevzatia pros-
tredníctvom televíznych kanálov, kde diváci pla-
tia len za videné televízne prenosy; poskytovanie 
filmov a televíznych programov bez možnosti 
prevzatia prostredníctvom platenej televízie; pos-
kytovanie filmov a televíznych programov bez 
možnosti prevzatia prostredníctvom služby videa 
na objednávku; poskytovanie informácií o tele-
víznych programoch; poskytovanie informácií 
týkajúcich sa zábavy; poskytovanie on-line zába-
vy; poskytovanie televíznych spravodajských 
programov; poskytovanie zábavných multime-
diálnych programov prostredníctvom televíznych, 
vysielacích, bezdrôtových a on-line služieb; pos-
kytovanie zábavných služieb on-line prostredníc-
tvom počítačovej databázy alebo internetu; pre-
mietanie kinematografických filmov; požičiava-
nie videonahrávok; požičiavanie videozáznamov; 
prezentácia filmov; prezentácia hudobných pred-
stavení; reportérske služby; tvorba dokumentár- 
 

nych programov; filmové štúdia; tvorba hraných 
hier; tvorba hudobných šou; tvorba živých tele-
víznych programov; rozhlasová zábava; služby 
knižníc; organizovanie športových podujatí; pos-
kytovanie informácií v oblasti športu; služby  
v oblasti zábavy vo forme filmov; služby video 
zábavy; zábava formou televíznych súťažných 
relácií; služby nahrávania, úpravy a tvorby zvu-
kových nahrávok a videonahrávok; služby foto-
grafov; televízna zábava; výchova; vzdelávanie; 
zábava; zábava poskytovaná prostredníctvom 
káblovej televízie; zábava poskytovaná prostred-
níctvom globálnej komunikačnej siete; zábava 
prostredníctvom bezdrôtového televízneho vysie-
lania; zábava prostredníctvom digitálnych nahrá-
vok (podcastov); zábavné parky; zábavné centrá 
(služby); elektronická edičná činnosť v malom 
(dtp služby); elektronické publikovanie textov  
a tlačovín, okrem vydávanie reklamných textový; 
on-line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie 
elektronických kníh a periodík; publikovanie po-
mocou elektronických prostriedkov (okrem vy-
dávania reklamných textov); multimediálne vy-
dávanie časopisov, denníkov a novín (okrem vy-
dávania reklamných textov); multimediálne vy-
dávanie kníh; publikačné služby (okrem vydáva-
nia reklamných textov); písanie textov (okrem rek-
lamných); vydávanie textov okrem reklamných 
textov; písanie blogov; poskytovanie služieb na-
hrávacích štúdií (video nahrávanie); vydávanie 
kníh; vydávanie novín, periodík, katalógov a bro-
žúr (okrem reklamných a náborových); organizo-
vanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) Drazí sousedé 
(731) CET 21, spol. s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha 5, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 188-2016 
(220) 1.2.2016 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama a marketing; reklama vrátane on-

line reklamy na počítačovej sieti; rozhlasová a te-
levízna reklama; poskytovanie reklamného pries-
toru; obchodný manažment, obchodná správa; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum 
trhu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
informačné a poradenské služby v oblasti taríf  
a poplatkov; predplácanie informačných mediál-
nych balíkov; obstarávanie zmlúv pre tretie oso-
by; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; služby podpory predaj prostredníctvom 
komunikačných médií (pre tretie osoby); marke-
tingové poradenstvo; poradenstvo v oblasti rek-
lamy. 
38 - On-line poskytovanie diskusných fór zame-
raných na nadväzovanie kontaktov na sociálnych 
sieťach; počítačové komunikačné služby; posky-
tovanie on-line diskusných fór; prenos multime-
diálneho obsahu prostredníctvom internetu; počí-
tačový prenos správ, informácií a obrazov; tele-
komunikačné služby poskytované prostredníc-
tvom platforiem a portálov na internete a iných 
médiách; služby poskytované elektronickými ta-
buľami [telekomunikačné služby]; kontinuálny pre- 
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nos dát televízneho vysielania prostredníctvom 
internetu; vysielanie káblových televíznych prog-
ramov; káblové a satelitné prenosové služby; vy-
sielanie videozáznamov; vysielanie rádiových  
a televíznych programov; televízne a rozhlasové 
vysielanie; zvukové vysielanie , obrazové vysiela-
nie a multimediálne vysielanie prostredníctvom 
internetu a iných komunikačných sietí; vysielanie 
videozáznamov; vysielanie televíznych progra-
mov; vysielanie televíznych programov prostred-
níctvom internetu; satelitné vysielanie; prenos 
rozhlasových a televíznych programov prostred-
níctvom satelitu; prenos rozhlasových a televíz-
nych programov; káblové vysielanie televíznych 
programov; satelitné prenosy televíznych prog-
ramov; poskytovanie informácií o televíznom vy-
sielaní; poskytovanie informácií v oblasti mediál-
nych komunikácií prostredníctvom počítačov; 
on-line služby zasielania správ; poskytovanie prís-
tupu do databáz; prenos audio a video materiálov 
prostredníctvom internetu; prenos informácií a ob-
razov pomocou počítača; poskytovanie priestoru 
na diskusiu na internete zamerané na nadväzova-
nie kontaktov na sociálnych sieťach; elektronic-
ké, zobrazovacie tabule [telekomunikačné služ-
by]; služby vysielania cez internet. 
41 - Organizovanie hudobných súťaží; organizo-
vanie hudobnej zábavy; organizovanie divadelných 
predstavení; organizovanie kultúrnych predsta-
vení; organizovanie kultúrnych výstav; organizo-
vanie zábavy; poskytovanie filmov a televíznych 
programov bez možnosti prevzatia prostredníc-
tvom televíznych kanálov, kde diváci platia len 
za videné televízne prenosy; poskytovanie filmov 
a televíznych programov bez možnosti prevzatia 
prostredníctvom platenej televízie; poskytovanie 
filmov a televíznych programov bez možnosti 
prevzatia prostredníctvom služby videa na ob-
jednávku; poskytovanie informácií o televíznych 
programoch; poskytovanie informácií týkajúcich 
sa zábavy; poskytovanie on-line zábavy; posky-
tovanie televíznych spravodajských programov; 
poskytovanie zábavných multimediálnych prog-
ramov prostredníctvom televíznych, vysielacích, 
bezdrôtových a on-line služieb; poskytovanie zá-
bavných služieb on-line prostredníctvom počíta-
čovej databázy alebo internetu; premietanie ki-
nematografických filmov; požičiavanie videonah-
rávok; požičiavanie videozáznamov; prezentácia 
filmov; prezentácia hudobných predstavení; re-
portérske služby; tvorba dokumentárnych prog-
ramov; filmové štúdia; tvorba hraných hier; tvor-
ba hudobných šou; tvorba živých televíznych 
programov; rozhlasová zábava; služby knižníc; 
organizovanie športových podujatí; poskytovanie 
informácií v oblasti športu; služby v oblasti zá-
bavy vo forme filmov; služby video zábavy; zá-
bava formou televíznych súťažných relácií; služ-
by nahrávania, úpravy a tvorby zvukových na-
hrávok a videonahrávok; služby fotografov; tele-
vízna zábava; výchova; vzdelávanie; zábava; zá-
bava poskytovaná prostredníctvom káblovej tele-
vízie; zábava poskytovaná prostredníctvom glo-
bálnej komunikačnej siete; zábava prostredníc-
tvom bezdrôtového televízneho vysielania; zába-
va prostredníctvom digitálnych nahrávok (pod-
castov); zábavné parky; zábavné centrá (služby); 
elektronická edičná činnosť v malom (dtp služby);  
 

elektronické publikovanie textov a tlačovín, ok-
rem vydávanie reklamných textový; on-line pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); on-line vydávanie elektronic-
kých kníh a periodík; publikovanie pomocou elek-
tronických prostriedkov (okrem vydávania rek-
lamných textov); multimediálne vydávanie časo-
pisov, denníkov a novín (okrem vydávania rek-
lamných textov); multimediálne vydávanie kníh; 
publikačné služby (okrem vydávania reklamných 
textov); písanie textov (okrem reklamných); vy-
dávanie textov okrem reklamných textov; písanie 
blogov; poskytovanie služieb nahrávacích štúdií 
(video nahrávanie); vydávanie kníh; vydávanie 
novín, periodík, katalógov a brožúr (okrem rek-
lamných a náborových); organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) Gympl s (r)učením omezeným 
(731) CET 21 spol. s r.o., Křiženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha 5, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 189-2016 
(220) 1.2.2016 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama a marketing; reklama vrátane on- 

-line reklamy na počítačovej sieti; rozhlasová a te-
levízna reklama; poskytovanie reklamného pries-
toru; obchodný manažment, obchodná správa; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; in-
formačné a poradenské služby v oblasti taríf a pop-
latkov; predplácanie informačných mediálnych 
balíkov; obstarávanie zmlúv pre tretie osoby; pre-
nájom reklamného času v komunikačných médiách; 
služby podpory predaj prostredníctvom komuni-
kačných médií (pre tretie osoby); marketingové 
poradenstvo; poradenstvo v oblasti reklamy. 
38 - On-line poskytovanie diskusných fór zame-
raných na nadväzovanie kontaktov na sociálnych 
sieťach; počítačové komunikačné služby; posky-
tovanie on-line diskusných fór; prenos multime-
diálneho obsahu prostredníctvom internetu; počí-
tačový prenos správ, informácií a obrazov; tele-
komunikačné služby poskytované prostredníc-
tvom platforiem a portálov na internete a iných 
médiách; služby poskytované elektronickými ta-
buľami [telekomunikačné služby]; kontinuálny pre-
nos dát televízneho vysielania prostredníctvom in-
ternetu; vysielanie káblových televíznych prog-
ramov; káblové a satelitné prenosové služby; vy-
sielanie videozáznamov; vysielanie rádiových a te-
levíznych programov; televízne a rozhlasové vy-
sielanie; zvukové vysielanie, obrazové vysielanie 
a multimediálne vysielanie prostredníctvom in-
ternetu a iných komunikačných sietí; vysielanie 
videozáznamov; vysielanie televíznych progra-
mov; vysielanie televíznych programov prostred-
níctvom internetu; satelitné vysielanie; prenos 
rozhlasových a televíznych programov prostred-
níctvom satelitu; prenos rozhlasových a televíz-
nych programov; káblové vysielanie televíznych 
programov; satelitné prenosy televíznych prog-
ramov; poskytovanie informácií o televíznom vy-
sielaní; poskytovanie informácií v oblasti mediál-
nych komunikácií prostredníctvom počítačov; on- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 165 
 

-line služby zasielania správ; poskytovanie prís-
tupu do databáz; prenos audio a video materiálov 
prostredníctvom internetu; prenos informácií a ob-
razov pomocou počítača; poskytovanie priestoru 
na diskusiu na internete zamerané na nadväzova-
nie kontaktov na sociálnych sieťach; elektronic-
ké, zobrazovacie tabule [telekomunikačné služ-
by]; služby vysielania cez internet. 
41 - Organizovanie hudobných súťaží; organizo-
vanie hudobnej zábavy; organizovanie divadelných 
predstavení; organizovanie kultúrnych predstave-
ní; organizovanie kultúrnych výstav; organizova-
nie zábavy; poskytovanie filmov a televíznych 
programov bez možnosti prevzatia prostredníc-
tvom televíznych kanálov, kde diváci platia len 
za videné televízne prenosy; poskytovanie filmov 
a televíznych programov bez možnosti prevzatia 
prostredníctvom platenej televízie; poskytovanie 
filmov a televíznych programov bez možnosti 
prevzatia prostredníctvom služby videa na ob-
jednávku; poskytovanie informácií o televíznych 
programoch; poskytovanie informácií týkajúcich 
sa zábavy; poskytovanie on-line zábavy; posky-
tovanie televíznych spravodajských programov; 
poskytovanie zábavných multimediálnych prog-
ramov prostredníctvom televíznych, vysielacích, 
bezdrôtových a on-line služieb; poskytovanie zá-
bavných služieb on-line prostredníctvom počíta-
čovej databázy alebo internetu; premietanie ki-
nematografických filmov; požičiavanie videonah-
rávok; požičiavanie videozáznamov; prezentácia 
filmov; prezentácia hudobných predstavení; repor-
térske služby; tvorba dokumentárnych progra-
mov; filmové štúdia; tvorba hraných hier; tvorba 
hudobných šou; tvorba živých televíznych prog-
ramov; rozhlasová zábava; služby knižníc; orga-
nizovanie športových podujatí; poskytovanie in-
formácií v oblasti športu; služby v oblasti zábavy 
vo forme filmov; služby video zábavy; zábava 
formou televíznych súťažných relácií; služby na-
hrávania, úpravy a tvorby zvukových nahrávok  
a videonahrávok; služby fotografov; televízna 
zábava; výchova; vzdelávanie; zábava; zábava pos-
kytovaná prostredníctvom káblovej televízie; zá-
bava poskytovaná prostredníctvom globálnej ko-
munikačnej siete; zábava prostredníctvom bez-
drôtového televízneho vysielania; zábava pros-
tredníctvom digitálnych nahrávok (podcastov); zá-
bavné parky; zábavné centrá (služby); elektro-
nická edičná činnosť v malom (dtp služby); elek-
tronické publikovanie textov a tlačovín, okrem 
vydávanie reklamných textový; on-line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line vydávanie elektronických 
kníh a periodík; publikovanie pomocou elektro-
nických prostriedkov (okrem vydávania reklam-
ných textov); multimediálne vydávanie časopisov, 
denníkov a novín (okrem vydávania reklamných 
textov); multimediálne vydávanie kníh; publikač-
né služby (okrem vydávania reklamných textov); 
písanie textov (okrem reklamných); vydávanie tex-
tov okrem reklamných textov; písanie blogov; 
poskytovanie služieb nahrávacích štúdií (video nah-
rávanie); vydávanie kníh; vydávanie novín, perio-
dík, katalógov a brožúr (okrem reklamných a ná-
borových); organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou. 
 
 

(540) Doktoři z Počátků 
(731) CET 21 spol. s r.o., Křiženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha 5, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 191-2016 
(220) 1.2.2016 

 10 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama a marketing; reklama vrátane on- 

-line reklamy na počítačovej sieti; rozhlasová  
a televízna reklama; poskytovanie reklamného 
priestoru; obchodný manažment, obchodná sprá-
va; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pries-
kum trhu; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; informačné a poradenské služby v oblasti 
taríf a poplatkov; predplácanie informačných 
mediálnych balíkov; obstarávanie zmlúv pre tre-
tie osoby; prenájom reklamného času v komuni-
kačných médiách; služby podpory predaj pros-
tredníctvom komunikačných médií (pre tretie 
osoby); marketingové poradenstvo; poradenstvo 
v oblasti reklamy. 
38 - On-line poskytovanie diskusných fór zame-
raných na nadväzovanie kontaktov na sociálnych 
sieťach; počítačové komunikačné služby; posky-
tovanie on-line diskusných fór; prenos multime-
diálneho obsahu prostredníctvom internetu; počí-
tačový prenos správ, informácií a obrazov; tele-
komunikačné služby poskytované prostredníc-
tvom platforiem a portálov na internete a iných 
médiách; služby poskytované elektronickými ta-
buľami [telekomunikačné služby]; kontinuálny pre-
nos dát televízneho vysielania prostredníctvom 
internetu; vysielanie káblových televíznych prog-
ramov; káblové a satelitné prenosové služby; vy-
sielanie videozáznamov; vysielanie rádiových a te-
levíznych programov; televízne a rozhlasové vy-
sielanie; zvukové vysielanie , obrazové vysielanie 
a multimediálne vysielanie prostredníctvom in-
ternetu a iných komunikačných sietí; vysielanie 
videozáznamov; vysielanie televíznych progra-
mov; vysielanie televíznych programov prostred-
níctvom internetu; satelitné vysielanie; prenos 
rozhlasových a televíznych programov prostred-
níctvom satelitu; prenos rozhlasových a televíz-
nych programov; káblové vysielanie televíznych 
programov; satelitné prenosy televíznych prog-
ramov; poskytovanie informácií o televíznom vy-
sielaní; poskytovanie informácií v oblasti mediál-
nych komunikácií prostredníctvom počítačov; 
on-line služby zasielania správ; poskytovanie 
prístupu do databáz; prenos audio a video mate-
riálov prostredníctvom internetu; prenos infor-
mácií a obrazov pomocou počítača; poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete zamerané na 
nadväzovanie kontaktov na sociálnych sieťach; 
elektronické, zobrazovacie tabule [telekomuni-
kačné služby]; služby vysielania cez internet. 
41 - Organizovanie hudobných súťaží; organizo-
vanie hudobnej zábavy; organizovanie divadelných 
predstavení; organizovanie kultúrnych predstave-
ní; organizovanie kultúrnych výstav; organizova-
nie zábavy; poskytovanie filmov a televíznych 
programov bez možnosti prevzatia prostredníc-
tvom televíznych kanálov, kde diváci platia len  
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za videné televízne prenosy; poskytovanie filmov 
a televíznych programov bez možnosti prevzatia 
prostredníctvom platenej televízie; poskytovanie 
filmov a televíznych programov bez možnosti 
prevzatia prostredníctvom služby videa na ob-
jednávku; poskytovanie informácií o televíznych 
programoch; poskytovanie informácií týkajúcich 
sa zábavy; poskytovanie on-line zábavy; posky-
tovanie televíznych spravodajských programov; 
poskytovanie zábavných multimediálnych prog-
ramov prostredníctvom televíznych, vysielacích, 
bezdrôtových a on-line služieb; poskytovanie zá-
bavných služieb on-line prostredníctvom počíta-
čovej databázy alebo internetu; premietanie ki-
nematografických filmov; požičiavanie videonah-
rávok; požičiavanie videozáznamov; prezentácia 
filmov; prezentácia hudobných predstavení; re-
portérske služby; tvorba dokumentárnych prog-
ramov; filmové štúdia; tvorba hraných hier; tvor-
ba hudobných šou; tvorba živých televíznych 
programov; rozhlasová zábava; služby knižníc; 
organizovanie športových podujatí; poskytovanie 
informácií v oblasti športu; služby v oblasti zá-
bavy vo forme filmov; služby video zábavy; zá-
bava formou televíznych súťažných relácií; služ-
by nahrávania, úpravy a tvorby zvukových na-
hrávok a videonahrávok; služby fotografov; tele-
vízna zábava; výchova; vzdelávanie; zábava; zá-
bava poskytovaná prostredníctvom káblovej tele-
vízie; zábava poskytovaná prostredníctvom glo-
bálnej komunikačnej siete; zábava prostredníc-
tvom bezdrôtového televízneho vysielania; zába-
va prostredníctvom digitálnych nahrávok (pod-
castov); zábavné parky; zábavné centrá (služby); 
elektronická edičná činnosť v malom (dtp služby); 
elektronické publikovanie textov a tlačovín, ok-
rem vydávanie reklamných textový; on-line pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); on-line vydávanie elektronic-
kých kníh a periodík; publikovanie pomocou elek-
tronických prostriedkov (okrem vydávania rek-
lamných textov); multimediálne vydávanie časo-
pisov, denníkov a novín (okrem vydávania rek-
lamných textov); multimediálne vydávanie kníh; 
publikačné služby (okrem vydávania reklamných 
textov); písanie textov (okrem reklamných); vy-
dávanie textov okrem reklamných textov; písanie 
blogov; poskytovanie služieb nahrávacích štúdií 
(video nahrávanie); vydávanie kníh; vydávanie 
novín, periodík, katalógov a brožúr (okrem rek-
lamných a náborových); organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) Kriminálka Anděl 
(731) CET 21 spol. s r.o., Křiženeckého nám. 1078/5, 

152 00 Praha 5, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 211-2016 
(220) 8.2.2016 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Mäso; klobásy, salámy, párky; paštéty; ryby 

(neživé); hydinové mäso; divina (mäso); mäsové 
výťažky; potravinárske oleje tuky. 

(540) DAK 
(731) Danish Crown A/S, Marsvej 43, DK-8960 Ran-

ders SØ, DK; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 424-2016 
(220) 26.2.2016 

 10 (511) 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Sťahovateľné počítačové softvérové apliká-

cie; mobilné softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
nahraté počítačové programy; počítačové prog-
ramy (sťahovateľné); počítačový softvér. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; ko-
merčné informačné kancelárie; analýzy nákla-
dov; prenájom reklamných plôch; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských kontaktných 
informácií; optimalizácia internetových vyhľadá-
vačov na podporu predaja; optimalizácia obcho-
dovania na webových stránkach; reklama; mar-
keting; marketingový prieskum; obchodné spros-
tredkovateľské služby. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačov. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom počítačov; poskytovanie užívateľ-
ského prístupu do svetovej počítačovej siete. 
39 - Doručovacie služby; kuriérske služby (sprá-
vy alebo tovar); doručovanie tovarov. 
41 - Mimoškolská vzdelávacia činnosť. 
42 - Počítačové programovanie; aktualizovanie 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti ná-
vrhu a vývoja počítačového hardvéru; inštalácia 
počítačového softvéru; údržba počítačového sof-
tvéru; požičiavanie počítačového softvéru; návrh 
počítačových systémov; tvorba a udržiavanie we-
bových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo  
v oblasti počítačových programov a technológií; 
ochrana počítačov proti počítačovým vírusom. 

(540) 

  
 

(731) Casperise s.r.o., Sásovská cesta 16/A, 974 11 Ban-
ská Bystrica, SK; 

(740) Ing. Ernest Mišura - EMERO, Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 425-2016 
(220) 26.2.2016 
(310) 528108 
(320) 18.1.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 6, 9, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 6 - Oceľové stožiare; kovové dopravné značky 

okrem svetelných a mechanických; kovové želez-
ničné návestidlá okrem svetelných a mechanických. 
9 - Vysokofrekvenčné prístroje; prístroje a ná-
stroje na meranie; meracie prístroje; optické prí-
stroje a nástroje; signalizačné, kontrolné a zách-
ranné prístroje a nástroje; elektrické a elektronic-
ké kamerové a detekčné systémy; prístroje na 
nahrávanie, prenos a reprodukciu audiovizuál-
nych záznamov; zariadenia na spracovanie úda-
jov; počítače; periférne zariadenia počítačov; 
centrálne procesorové jednotky (počítačový hard-
vér); kódované magnetické karty; nahraté počíta-
čové programy; počítačové operačné programy 
(nahraté); počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); prerušovače, prepínače a radiče člán- 
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kov; odbočovače a vypínače; časové spínače (nie 
hodinárske); automatické časové spínače (nie ho-
dinárske); diaľkové ovládače; elektrické zariade-
nia na diaľkové ovládanie železničných uzlov; 
elektrodynamické zariadenia pre elektrické za-
riadenia na diaľkové ovládanie železničných uz-
lov; elektronické zariadenia pre elektrické zaria-
denia na diaľkové ovládanie železničných uzlov; 
diaľkové riadenie signalizácie; prístroje na distri-
búciu elektrického prúdu; automatické prístroje 
na distribúciu elektrického prúdu; transformáto-
ry; indikátory strát elektrickej energie; hmlová 
signalizácia (okrem výbušnej); zvukové výstraž-
né znamenia v hmle (nevýbušné); železničné sve-
telné alebo mechanické návestidlá signalizačné 
návestné lampáše; blikavé svetlá (svetelné signá-
ly); budíkové návestidlá (železničné návestidlá); 
clonkové návestidlá (železničné návestidlá); dvo-
jité vlákna (žiarovky); žiarovky; Fresnelove šo-
šovky; reflexné dosky (signalizačné) pre želez-
ničnú dopravu; elektrické batérie (články); stráž-
ca napätia batérie; záložné napájacie zdroje baté-
rií; elektrické zásuvky; bleskoistky; dorazy (elek-
trické relé); zväzky elektrických káblov; káblové 
chráničky (elektrotechnika); odrušovače (elektro-
technika); svetelné alebo mechanické signalizačné 
panely; poistky; elektrické ističe; rozvodné pane-
ly (elektrina); riadiace panely (elektrotechnika); 
spínacie panely; kontrolné panely; rozvodné pul-
ty (elektrina); rozvodné skrine; rádiotelefónne 
zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; vysiela-
če (telekomunikácia); prenosné krátkovlnné vy-
sielačky; bezpečnostné zariadenia pre železnicu  
a železničnú dopravu; svetelná signalizácia; sve-
telné značenie; reléové dosky (elektrotechnika) 
na riadenie železničnej dopravy; indikačné dosky 
(elektrotechnika) na riadenie železničnej dopra-
vy; rozvádzače (elektrotechnika); automatické roz-
vádzače pre vysoké napätie (elektrotechnika); roz-
vodné skrine pre železničné zabezpečovacie za-
riadenia (elektrotechnika); spínacie skrine pre že-
lezničné zabezpečovacie zariadenia (elektrotech-
nika); prípojové vonkajšie skrine (elektrotechnika); 
elektrické relé; návestné radiče; zbernice (elek-
trotechnika); tienidlá pre železničné návestidlá. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné 
opravy; demolácie stavieb; dopravná železničná 
výstavba; práce s autožeriavmi (stavebníctvo); 
zemné a výkopové práce(stavebníctvo); vykoná-
vanie pretlakov pod komunikáciami a traťami 
(stavebníctvo); inštalácia mechanických, elektric-
kých a elektronických železničných zabezpečo-
vacích zariadení; údržba mechanických, elektric-
kých a elektronických železničných zabezpečo-
vacích zariadení; inštalácia telekomunikačných 
zariadení; údržba telekomunikačných zariadení; 
inštalácie vonkajšej kabeláže; inštalácie vnútor-
nej kabeláže. 
39 - Odborné poradenstvo v oblasti dopravy. 
40 - Brúsenie kovov; leštenie kovov; galvanizácie; 
kovoobrábanie. 
41 - Vzdelávanie v oblasti oznamovacej, zabezpe-
čovacej, požiarnej a signalizačnej techniky; vzde-
lávanie v oblasti zavádzania a uplatňovania noriem 
a manažmentu kvality; publikačné služby (okrem 
vydávania reklamných textov). 
 
 
 

42 - Vývoj a výskum nových zabezpečovacích, 
signalizačných a oznamovacích zariadení pre že-
lezničnú dopravu; odborné poradenstvo v oblasti 
návrhu a vývoja oznamovacej, signalizačnej a za-
bezpečovacej techniky; expertízy a inžinierska čin-
nosť v oblasti dopravy, oznamovacej, signalizačnej  
a zabezpečovacej techniky; vývoj počítačových 
programov na riadenie dopravy; inštalácie a údrž-
ba počítačových programov na riadenie dopravy; 
prenájom počítačového softvéru; geodézia (ze-
memeračstvo); dopravné merania; projektová čin-
nosť v oblasti dopravy (projektovanie elektrických, 
elektronických, signalizačných a oznamovacích 
zariadení vrátane zaistenia vykonania potrebných 
skúšok a certifikácii). 

(540) 

  
 

(731) AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Pra-
ha 10, CZ; 

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

(210) 468-2016 
(220) 2.3.2016 

 10 (511) 1, 2, 3, 5, 35 
(511) 1 - Chemické avivážne prípravky na priemyselné 

použitie; hnojivá; umelé živice (suroviny); deter-
genty na použitie vo výrobnom procese; kovové 
mydlá na priemyselné použitie. 
2 - Farby pre priemysel, remeselnú a umeleckú 
výrobu a na použitie v domácnosti; farbivá pre 
priemysel, remeselnú a umeleckú výrobu a na po-
užitie v domácnosti; fermeže pre priemysel, re-
meselnú a umeleckú výrobu a na použitie v do-
mácnosti; laky pre priemysel, remeselnú a ume-
leckú výrobu a na použitie v domácnosti; prírodné 
živice pre priemysel, remeselnú a umeleckú výrobu 
a na použitie v domácnosti; potravinárske farbi-
vá; farbivá na farbenie odevov v domácnosti. 
3 - Aromatické látky (esenciálne oleje); avivážne 
prípravky na použitie v domácnosti; bieliace príp-
ravky; pracie prostriedky; detergenty (nie na po-
užitie vo výrobnom procese a na lekárske použi-
tie); namáčacie prípravky na použitie v domác-
nosti; mydlá; depilačné prípravky; dezodoranty 
na osobnú potrebu; odfarbovače na použitie  
v domácnosti; farby na vlasy; farby na fúzy; koz-
metické farby; mydlá na holenie; odfarbovače; 
kozmetické prípravky; kozmetické krémy; krémy 
na kožu; krémy na obuv; leštidlá na obuv; kon-
zervačné prípravky na kožu (leštidlá); kozmetic-
ké ceruzky; čistiace prípravky; kozmetické farby; 
kozmetické taštičky; kozmetické prípravky na obo-
čie; ceruzky na obočie; kúpeľové peny; medici-
nálne mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; 
šampóny; voňavky; voňavkárske výrobky; lesky 
na pery; rúže na pery; laky na nechty; odlakova-
če; laky na vlasy; skrášľovacie masky (kozmetické 
prípravky); kozmetické prípravky na opaľovanie; 
toaletné prípravky; toaletné vody; ústne vody 
(nie na lekárske použitie); čistiace, umývacie  
a leštiace prípravky; škrob na bielizeň; depilačné 
vosky; kozmetické a toaletné tampóny na tvár;  
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prípravky na čistenie zubov; prípravky na odstra-
ňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); pú-
der (kozmetika); vata na kozmetické použitie; lí-
čidlá; čistiace toaletné mlieka; kozmetické príp-
ravky na starostlivosť o pleť; vlasové vody; va-
tové tyčinky na kozmetické použitie; leštiace 
vosky; obuvnícke vosky; vosky na obuv; vosky 
používané pri praní; kozmetické prípravky pre 
domáce zvieratá; parfumy. 
5 - Dezodoranty, nie telové alebo pre zvieratá; 
menštruačné tampóny; hygienické tampóny na-
pustené farmaceutickými prípravkami; menštru-
ačné vložky; bylinkové čaje na lekárske použitie; 
herbicídy; repelenty proti hmyzu; hojivé náplasti; 
terapeutické prípravky do kúpeľa; liečivé kúpe-
ľové soli; náplasti na lekárske použitie (leuko-
plast); menštruačné nohavičky; prípravky na ni-
čenie myší; prípravky proti parazitom; prípravky 
proti poteniu nôh; obväzový materiál; potraviny 
pre dojčatá; vitamínové prípravky; vonné soli; 
prípravky proti poteniu. 
35 - Marketing; prieskum verejnej mienky; prie-
skum trhu; vzťahy s verejnosťou; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; predvá-
dzanie tovaru na reklamné účely a podporu pre-
daja; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných tex-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; te-
levízna reklama; reklama; podpora predaja (pre 
tretie osoby); poskytovanie obchodných alebo rek-
lamných informácií; poskytovanie multimediál-
nych obchodných alebo reklamných informácií; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; obchodné sprostredkovateľské služby. 

(540) 

  
 

(591) vodná modrá 
(731) Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica, 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 469-2016 
(220) 2.3.2016 

 10 (511) 1, 2, 3, 5, 35 
(511) 1 - Chemické avivážne prípravky na priemyselné 

použitie; hnojivá; umelé živice (suroviny); deter-
genty na použitie vo výrobnom procese; kovové 
mydlá na priemyselné použitie. 
2 - Farby pre priemysel, remeselnú a umeleckú 
výrobu a na použitie v domácnosti; farbivá pre 
priemysel, remeselnú a umeleckú výrobu a na po-
užitie v domácnosti; fermeže pre priemysel, re-
meselnú a umeleckú výrobu a na použitie v do-
mácnosti; laky pre priemysel, remeselnú a ume-
leckú výrobu a na použitie v domácnosti; prírod-
né živice pre priemysel, remeselnú a umeleckú 
výrobu a na použitie v domácnosti; potravinárske 
farbivá; farbivá na farbenie odevov v domácnosti. 
 
 

3 - Aromatické látky (esenciálne oleje); avivážne 
prípravky na použitie v domácnosti; bieliace príp-
ravky; pracie prostriedky; detergenty (nie na po-
užitie vo výrobnom procese a na lekárske použi-
tie); namáčacie prípravky na použitie v domác-
nosti; mydlá; depilačné prípravky; dezodoranty na 
osobnú potrebu; odfarbovače na použitie v do-
mácnosti; farby na vlasy; farby na fúzy; kozme-
tické farby; mydlá na holenie; odfarbovače; 
kozmetické prípravky; kozmetické krémy; krémy 
na kožu; krémy na obuv; leštidlá na obuv; kon-
zervačné prípravky na kožu (leštidlá); kozmetic-
ké ceruzky; čistiace prípravky; kozmetické farby; 
kozmetické taštičky; kozmetické prípravky na 
obočie; ceruzky na obočie; kúpeľové peny; me-
dicinálne mydlá; kozmetické prípravky do kúpe-
ľa; šampóny; voňavky; voňavkárske výrobky; les-
ky na pery; rúže na pery; laky na nechty; odlako-
vače; laky na vlasy; skrášľovacie masky (kozme-
tické prípravky); kozmetické prípravky na opa-
ľovanie; toaletné prípravky; toaletné vody; ústne 
vody (nie na lekárske použitie); čistiace, umýva-
cie a leštiace prípravky; škrob na bielizeň; depi-
lačné vosky; kozmetické a toaletné tampóny na 
tvár; prípravky na čistenie zubov; prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); 
púder (kozmetika); vata na kozmetické použitie; 
líčidlá; čistiace toaletné mlieka; kozmetické prí-
pravky na starostlivosť o pleť; vlasové vody; va-
tové tyčinky na kozmetické použitie; leštiace 
vosky; obuvnícke vosky; vosky na obuv; vosky 
používané pri praní; kozmetické prípravky pre 
domáce zvieratá; parfumy. 
5 - Dezodoranty, nie telové alebo pre zvieratá; 
menštruačné tampóny; hygienické tampóny na-
pustené farmaceutickými prípravkami; menštru-
ačné vložky; bylinkové čaje na lekárske použitie; 
herbicídy; repelenty proti hmyzu; hojivé náplasti; 
terapeutické prípravky do kúpeľa; liečivé kúpe-
ľové soli; náplasti na lekárske použitie (leuko-
plast); menštruačné nohavičky; prípravky na ni-
čenie myší; prípravky proti parazitom; prípravky 
proti poteniu nôh; obväzový materiál; potraviny 
pre dojčatá; vitamínové prípravky; vonné soli; 
prípravky proti poteniu. 
35 - Marketing; prieskum verejnej mienky; prie-
skum trhu; vzťahy s verejnosťou; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; predvá-
dzanie tovaru na reklamné účely a podporu pre-
daja; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných tex-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; te-
levízna reklama; reklama; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); poskytovanie obchodných alebo rek-
lamných informácií; poskytovanie multimediál-
nych obchodných alebo reklamných informácií; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; obchodné sprostredkovateľské služby. 

(540) 
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(731) Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica, 
SK; 

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

 
 

(210) 679-2016 
(220) 31.3.2016 

 10 (511) 35, 41, 45 
(511) 35 - Televízna reklama; rozhlasová reklama; per-

sonálne poradenstvo; poradenstvo pro organizo-
vaní riadení obchodnej činnosti. 
41 - Pózovanie modelov výtvarným umelcom; 
produkcia filmov (nie reklamných); tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; informácie  
o možnostiach zábavy; koučovanie (školenie); 
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; plánovanie  
a organizovanie večierkov; organizovanie súťaží 
krásy; televízna zábava; rozhlasová zábava. 
45 - Online služby sociálnych sieti; zoznamova-
cie služby. 

(540) 

  
 

(591) sivá, čierna, červená, biela 
(731) Němcová Katarína, Horná Lehota 203, 976 81 

Podbrezová, SK; 
 
 

(210) 859-2016 
(220) 19.4.2016 

 10 (511) 16, 35, 36 
(511) 16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; 

brožúry; prospekty; ročenky; tlačivá (formuláre); 
knihy; kalendáre; reklamné tabule z papiera, kar-
tónu alebo lepenky; pútače z papiera alebo le-
penky; papierové alebo kartónové vývesné tabu-
le; papiernický tovar; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); mar-
ketingové služby; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); obchodné sprostredkovateľské služby; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; obchodné od-
hady; prieskum trhu. 
36 - Poisťovníctvo; poisťovacie služby; spros-
tredkovanie poistenia; uzatváranie poistných zmlúv; 
životné poistenie; zdravotné poistenie; úrazové 
poistenie; poistenie majetku; poistenie zodpoved-
nosti za škodu; správa poistných portfólií; vypra-
covávanie poistných portfólií; konzultačné služ-
by v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; 
likvidácie poistných udalostí; expertízy poistných 
rizík; riadenie poistných rizík; posudzovanie po-
istných nárokov; oceňovanie poistných nárokov; 
urovnávanie poistných nárokov; služby v oblasti  
 

vyrovnania a úhrady poistných škôd; investičné 
služby; finančné služby v oblasti investícií; inves-
tovanie do fondov; správa investícií; správa inves-
tičných portfólií; vypracovávanie investičných 
portfólií; investičný manažment; garancie, záruky, 
kaucie; peňažníctvo; finančníctvo; finančné in-
formácie; finančné poradenstvo; finančné odhady 
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, neh-
nuteľnosti); finančné služby súvisiace so sporením; 
služby sporiteľní; sporiace programy v oblasti 
poistenia. 

(540) Poistené. Garantované. 
 Vybavené. 
(731) Groupama Biztosító Zrt., Erzsébet királyné út- 

ja 1/C, 1146 Budapešť, HU; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 911-2016 
(220) 28.4.2016 

 10 (511) 3, 5, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 41 
(511) 3 - Voňavkárske výrobky; voňavky; kolínske vo-

dy; toaletné vody; dezodoranty (parfuméria); de-
zodoračné mydlá; mydlá na holenie; prípravky na 
holenie. 
5 - Prípravky proti poteniu. 
9 - Slnečné okuliare; šnúrky na okuliare; okulia-
re; rámy na okuliare; ochranné prilby na športo-
vanie; podložky pod myš; tašky na notebooky; 
obaly na notebooky; puzdrá na smartfóny; kryty 
na smartfóny; obaly na mobilné telefóny; cyklis-
tické prilby; potápačské šnorchle; chrániče zubov 
na športovanie; chrániče hlavy na športovanie. 
14 - Hodinky; remienky na náramkové hodinky; 
prívesky (klenotnícke výrobky); náušnice; príve-
sky na kľúče (bižutéria). 
18 - Dáždniky; slnečníky; tašky; plecniaky; špor-
tové tašky; cestovné tašky; batohy; peňaženky; 
kľúčenky (kožená galantéria); obaly na kreditné 
karty (náprsné tašky). 
21 - Demižóny; džbány; fľaše; chladiace fľaše; 
kanvice (nie elektrické); kanvičky; kanvy; kara-
fy; krčahy; misky (domáce potreby); misy; pohá-
re, šálky, hrnčeky na pitie; pivové poháre; hrnče-
ky; papierové alebo plastové poháre; sklené ná-
doby; sklenené poháre; šálky; taniere; termosky; 
vázy; kameninové alebo sklenené umelecké pred-
mety; kuchynský riad na podávanie jedál; porcelán. 
24 - Textílie; nažehľovacie textílie; kúpeľňové tex-
tílie (okrem oblečenia); posteľné pokrývky; pre-
šívané posteľné pokrývky; obliečky na matrace; 
cestovné deky; posteľná bielizeň; bytový textil; 
textilné uteráky; posteľné pokrývky a prikrývky; 
obliečky na vankúše. 
25 - Odevy; športové odevy; tričká; tielka (odevy); 
džínsy, džínsové bundy; džínsové sukne; nohavi-
ce; krátke nohavice; kožené nohavice; saká; ko-
žené saká; bermudy; sukne; šaty; svetre; mikiny; 
teplákové súpravy; tepláky; roláky; vesty; kabá-
ty; kožené kabáty; bundy; kožené bundy; vetrov-
ky; košele; polokošele; blúzky; šály, šatky; plavky; 
ponožky; podkolienky; pančuchy; pulóvre; py-
žamá; rukavice; spodná bielizeň; pokrývky hlavy; 
čiapky priliehavé čiapky; klobúky; opasky (časti 
odevov); obuv topánky na šport; pánske spodky; 
župany; kúpacie plášte. 
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28 - Lyže; lyžiarske viazanie; lyžiarske palice; 
lyžiarske prilby; vosky na lyže; obaly na lyže; oba-
ly na snoubordy; snežnice; skejtbordy; snoubor-
dy; viazanie na snoubordy; korčule; kolieskové 
korčule; hokejky; tenisové rakety; tenisové siete; 
tenisové loptičky; bedmintonové rakety; bedmin-
tonové košíky; lopty na hranie; lopty pre športy; 
plutvy na plávanie; stoly na stolný tenis; športové 
a telocvičné potreby; hracie rukavice (športové 
potreby); chrániče chrbta (športové potreby); chrá-
niče na kolená (športové potreby); chrániče na 
zápästia (športové potreby); chrániče na píšťaly 
(športové potreby); chrániče na lakte (športové 
potreby); stroje na telesné cvičenia. 
32 - Vody (nápoje); minerálne a sýtené vody a iné 
nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné 
džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; 
nealkoholické koktaily; limonády; nealkoholické 
ovocné nápoje; zeleninové džúsy (nápoje); ovoc-
né džúsy; sirupy na výrobu nápojov; prípravky 
na výrobu nápojov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ob-
lečením, obuvou, galantériou a pokrývkami hla-
vy; obchodné sprostredkovateľské služby; rek-
lamné agentúry; prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; marketing; 
organizovanie módnych prehliadok na podporu 
predaja; obchodné rady a informácie spotrebite-
ľom; organizovanie komerčných alebo reklam-
ných veľtrhov; organizovanie komerčných alebo 
reklamných výstav; reklama; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); rozširovanie vzoriek tovarov; zásielkové rek-
lamné služby. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športových 
a kultúrnych podujatí. 

(540) IGNORANT 
(731) Rexa Lucián, Kukučínova 24/12, 972 12 Nedože-

ry-Brezany, SK; 
 
 

(210) 976-2016 
(220) 5.5.2016 

 10 (511) 38, 41, 45 
(511) 38 - Telekomunikačné služby; poskytovanie prí-

stupu do internetových databáz za účelom budo-
vania, vývoja a udržiavania kontaktných sieti  
v súkromnej oblasti; komunikačné služby pros-
tredníctvom internetu; poskytovanie užívateľské-
ho prístupu do svetovej počítačovej siete; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete; posky-
tovanie diskusných fór online; telekomunikačné 
služby v internetových kaviarňach; poskytovanie 
prístupu do databáz na počítačových sieťach; 
prenos elektronických dokumentov a údajov pros-
tredníctvom počítačov na internete; prenos (sme-
rovanie) zvuku, obrazu, grafiky alebo údajov pros-
tredníctvom počítačových sietí; telefonická ko-
munikácia; faxové prenosy; elektronická pošta; 
hlasová odkazová služba; služby spravodajských 
agentúr prostredníctvom internetu; spájanie in-
ternetových domén a e-mailových adries na počí-
tačových sieťach (telekomunikačné služby); rádio-
vá komunikácia; prenos signálu prostredníctvom 
satelitu; poskytovanie užívateľského prístupu do  
 

 svetovej počítačovej siete pre stiahnutie počíta-
čového softvéru, počítačových programov a in-
formácii; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; komunikácia mobil-
nými telefónmi; služby prenosu textových správ 
a hlasovej pošty prostredníctvom mobilných tele-
fónov. 
41 - Zábava; športová a kultúrna činnosť; pora-
denstvo pre účastníkov voľnočasových aktivít; 
koučovanie osôb bez partnerov; koučovanie osôb 
bez partnerov vo veciach partnerských vzťahov 
(vzdelávanie); poskytovanie informácií v oblasti 
zábavy, hudby a vzdelávania prostredníctvom in-
ternetu; online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania) pre mobilné telefóny; on-
line poskytovanie počítačových hier z počítačo-
vých sietí pre mobilné telefóny; online poskyto-
vanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania) 
pre mobilné telefóny; tvorba zábavných progra-
mov; organizovanie kultúrnych a spoločenských 
podujatí (zábava); vydávanie textov (okrem rekla-
mných). 
45 - Služby zoznamovacích agentúr; služby zoz-
namovacích agentúr prostredníctvom internetu; 
služby zoznamovacích agentúr formou sprostred-
kovania stretnutí medzi cudzími osobami v ob-
lasti trávenia voľného času; poradenstvo v oblasti 
partnerstva; poradenstvo v oblasti partnerstva pros-
tredníctvom internetu; psychologické analýzy par-
tnerstiev (nie na lekárske účely); psychologické 
analýzy partnerstiev prostredníctvom internetu (nie 
na lekárske účely); psychologické testy osobnosti 
(nie na lekárske účely); psychologické testy osob-
nosti prostredníctvom internetu (nie na lekárske 
účely); zostavovanie horoskopov. 

(540) 

  
 

(731) Affinitas GmbH, Kohlfurter Strasse 41/43, 10999 
Berlin, DE; 

(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1119-2016 
(220) 19.5.2016 

 10 (511) 9, 35, 38, 41, 43, 45 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-

né); počítačový softvér (nahraté počítačové prog-
ramy); počítačové hry (softvér); sťahovateľné ob-
razové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); magnetické 
nosiče údajov; optické nosiče údajov. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných 
textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktu-
alizovanie reklamných materiálov; prenájom rek-
lamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; príprava a realizácia mediálnych a reklam- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2017 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 171 
 

ných projektov a koncepcií; podpora predaja (pre 
tretie osoby); predvádzanie tovaru; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
marketing; marketingový prieskum; prieskum tr-
hu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; komerčné informačné kan-
celárie; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné spros-
tredkovateľské služby; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach. 
38 - Poskytovanie diskusných fór online; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete; tele-
komunikačné služby; bezdrôtové vysielanie; roz-
hlasové vysielanie; televízne vysielanie; posiela-
nie správ; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych sú-
borov; kontinuálny prenos dát (streaming); ko-
munikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; elektronická pošta; poskytovanie prístupu 
do databáz; spravodajské kancelárie. 
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; 
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie  
o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach 
rekreácie; vzdelávanie; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie; 
školenia; publikačné služby (okrem vydávania rek-
lamných textov); písanie textov; vydávanie textov 
(okrem reklamných); formátovanie textov (nie na 
reklamné účely); vydávanie tlačených publikácií; 
vydávanie kníh; on-line vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); fo-
tografovanie; fotografické reportáže; reportérske 
služby; tvorba rozhlasových a televíznych prog-
ramov; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; online poskytovanie videozáz-
namov (bez možnosti kopírovania); online pos-
kytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopí-
rovania); online poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; organizovanie športových 
súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvo-
rivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie súťaží krásy; or-
ganizovanie živých vystúpení; organizovanie a ve-
denie koncertov; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; organizovanie plesov; organizovanie mód-
nych prehliadok na zábavné účely; organizovanie 
lotérií; diskotéky (služby); nočné kluby (zábava). 
 
 
 

43 - Reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; 
bary (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); 
poskytovanie informácií týkajúcich sa prípravy 
jedál a nápojov; poskytovanie informácií o služ-
bách reštaurácií; poskytovanie informácií o baro-
vých službách. 
45 - Online služby sociálnych sietí. 

(540) Dnes jem 
(731) Čačala Daniel, Hospodárska 71, 917 01 Trnava, SK; 

Šlosár Kamil, Komenského 128, 065 44 Plaveč, 
SK; Zahradnik Igor, Antická 6, 851 10 Bratislava, 
SK; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1120-2016 
(220) 19.5.2016 

 10 (511) 9, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-

né); počítačový softvér (nahraté počítačové prog-
ramy); počítačové hry (softvér); sťahovateľné ob-
razové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); magnetické 
nosiče údajov; optické nosiče údajov. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných 
textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktu-
alizovanie reklamných materiálov; prenájom rek-
lamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; príprava a realizácia mediálnych a reklam-
ných projektov a koncepcií; podpora predaja (pre 
tretie osoby); predvádzanie tovaru; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
marketing; marketingový prieskum; prieskum tr-
hu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; komerčné informačné kan-
celárie; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné spros-
tredkovateľské služby; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach. 
38 - Poskytovanie diskusných fór online; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete; tele-
komunikačné služby; bezdrôtové vysielanie; roz-
hlasové vysielanie; televízne vysielanie; posiela-
nie správ; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych 
súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); ko-
munikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; elektronická pošta; poskytovanie prístupu do 
databáz; spravodajské kancelárie. 
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41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zába-
va; informácie o výchove a vzdelávaní; informá-
cie o možnostiach zábavy; informácie o možnos-
tiach rekreácie; vzdelávanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vy-
učovanie; školenia; publikačné služby (okrem 
vydávania reklamných textov); písanie textov; 
vydávanie textov (okrem reklamných); formáto-
vanie textov (nie na reklamné účely); vydávanie 
tlačených publikácií; vydávanie kníh; on-line vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); fotografovanie; fotografické 
reportáže; reportérske služby; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; služby agentúr po-
núkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; re-
zervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; on-
line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); online poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); online poskyto-
vanie počítačových hier (z počítačových sietí); or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; organizovanie športových súťaží; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie semi-
nárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie a vedenie sympózií; or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie a vedenie kon-
certov; plánovanie a organizovanie večierkov; or-
ganizovanie plesov; organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; organizovanie lotérií; 
diskotéky (služby); nočné kluby (zábava). 
45 - Online služby sociálnych sietí; poskytovanie 
informácií o móde; poskytovanie informácií v ob-
lasti služieb prenájmu odevov a obuvi. 

(540) Dnes nosím 
(731) Čačala Daniel, Hospodárska 71, 917 01 Trnava, SK; 

Šlosár Kamil, Komenského 128, 065 44 Plaveč, 
SK; Zahradnik Igor, Antická 6, 851 10 Bratislava, 
SK; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1121-2016 
(220) 19.5.2016 

 10 (511) 9, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-

né); počítačový softvér (nahraté počítačové prog-
ramy); počítačové hry (softvér); sťahovateľné ob-
razové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); magnetické 
nosiče údajov; optické nosiče údajov. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných 
textov; spracovanie textov; vydávanie reklam-
ných textov; grafická úprava tlačovín na reklam-
né účely; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; príprava a realizácia mediálnych a reklam- 
 

ných projektov a koncepcií; podpora predaja (pre 
tretie osoby); predvádzanie tovaru; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
marketing; marketingový prieskum; prieskum tr-
hu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; komerčné informačné kan-
celárie; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné spros-
tredkovateľské služby; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach. 
38 - Poskytovanie diskusných fór online; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete; tele-
komunikačné služby; bezdrôtové vysielanie; roz-
hlasové vysielanie; televízne vysielanie; posiela-
nie správ; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych 
súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); ko-
munikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; elektronická pošta; poskytovanie prístupu 
do databáz; spravodajské kancelárie. 
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; 
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie  
o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach 
rekreácie; vzdelávanie; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie; 
školenia; publikačné služby (okrem vydávania 
reklamných textov); písanie textov; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie 
na reklamné účely); vydávanie tlačených publi-
kácií; vydávanie kníh; on-line vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania); fotografovanie; fotografické reportáže; re-
portérske služby; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; služby agentúr ponúkajúcich vstu-
penky na zábavné podujatia; rezervácie vstupe-
niek na zábavné predstavenia; online poskytova-
nie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); online poskytovanie počíta-
čových hier (z počítačových sietí); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; organi-
zovanie športových súťaží; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie súťaží krásy; organizovanie živých vystú-
pení; organizovanie a vedenie koncertov; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; organizovanie ple-
sov; organizovanie módnych prehliadok na zábav-
né účely; organizovanie lotérií; diskotéky (služ-
by); nočné kluby (zábava). 
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45 - Online služby sociálnych sietí; poskytovanie 
informácií o móde; poskytovanie informácií v ob-
lasti služieb prenájmu odevov a obuvi. 

(540) Dnes obúvam 
(731) Čačala Daniel, Hospodárska 71, 917 01 Trnava, SK; 

Šlosár Kamil, Komenského 128, 065 44 Plaveč, 
SK; Zahradnik Igor, Antická 6, 851 10 Bratislava, 
SK; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1122-2016 
(220) 19.5.2016 

 10 (511) 9, 35, 38, 39, 41, 43, 45 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-

né); počítačový softvér (nahraté počítačové prog-
ramy); počítačové hry (softvér); sťahovateľné ob-
razové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); magnetické 
nosiče údajov; optické nosiče údajov. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných 
textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktu-
alizovanie reklamných materiálov; prenájom rek-
lamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; príprava a realizácia mediálnych a reklam-
ných projektov a koncepcií; podpora predaja (pre 
tretie osoby); predvádzanie tovaru; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; predvádzanie (služby modeliek) na rek-
lamné účely a podporu predaja; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
marketing; marketingový prieskum; prieskum tr-
hu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; komerčné informačné kancelárie; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostred-
kovateľské služby; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach. 
38 - Poskytovanie diskusných fór online; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete; tele-
komunikačné služby; bezdrôtové vysielanie; roz-
hlasové vysielanie; televízne vysielanie; posiela-
nie správ; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych 
súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); ko-
munikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; elektronická pošta; poskytovanie prístupu 
do databáz; spravodajské kancelárie. 
39 - Doprava, preprava; sprostredkovanie dopra-
vy; poskytovanie informácií o cestovaní; posky-
tovanie informácií o cestovných trasách; posky- 
 

tovanie informácií o doprave; poskytovanie in-
formácií o preprave; rezervácie dopravy; rezer-
vácie zájazdov; rezervácie miesteniek na cesto-
vanie; prenájom vozidiel; poskytovanie informá-
cií v oblasti služieb prenájmu vozidiel; balenie 
tovarov; doručovacie služby (správy alebo tovar). 
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zába-
va; informácie o výchove a vzdelávaní; informá-
cie o možnostiach zábavy; informácie o možnos-
tiach rekreácie; vzdelávanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vy-
učovanie; školenia; publikačné služby (okrem vy-
dávania reklamných textov); písanie textov; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); formátova-
nie textov (nie na reklamné účely); vydávanie 
tlačených publikácií; vydávanie kníh; on-line vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); fotografovanie; fotografické 
reportáže; reportérske služby; tvorba rozhlasových 
a televíznych programov; tvorba divadelných 
alebo iných predstavení; služby agentúr ponúka-
júcich vstupenky na zábavné podujatia; rezervá-
cie vstupeniek na zábavné predstavenia; online 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); online poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); online poskytovanie 
počítačových hier (z počítačových sietí); organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie súťaží krásy; organizovanie živých vystú-
pení; organizovanie a vedenie koncertov; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; organizovanie 
plesov; organizovanie módnych prehliadok na 
zábavné účely; organizovanie lotérií; diskotéky 
(služby); nočné kluby (zábava). 
43 - Hotelierske služby; rezervácie ubytovania  
v hoteloch; penzióny; turistické ubytovne; posky-
tovanie informácií o službách dočasného ubyto-
vania; poskytovanie informácií týkajúcich sa re-
zervácie dočasného ubytovania. 
45 - Online služby sociálnych sietí. 

(540) Dnes cestujem 
(731) Čačala Daniel, Hospodárska 71, 917 01 Trnava, SK; 

Šlosár Kamil, Komenského 128, 065 44 Plaveč, 
SK; Zahradnik Igor, Antická 6, 851 10 Bratislava, 
SK; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1220-2016 
(220) 31.5.2016 

 10 (511) 5, 25, 29, 30, 35, 41, 43, 44 
(511) 5 - Výživové doplnky; vitamínové prípravky; 

bielkovinové výživové doplnky; výživové vlák-
niny; minerálne výživové doplnky; výživové do-
plnky z ľanových semien; výživové doplnky  
z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných 
klíčkov; výživové doplnky z kvasníc; včelia ma-
terská kašička (výživový doplnok); propolisové 
výživové doplnky; peľové výživové doplnky; en-
zýmové výživové doplnky; glukózové výživové  
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 doplnky; lecitínové výživové doplnky; alginátové 
výživové doplnky; kazeínové výživové doplnky; 
proteínové výživové doplnky; bielkovinové pot-
raviny na lekárske použitie; bielkovinové príp-
ravky na lekárske použitie; posilňujúce prípravky 
(toniká); minerálne vody na lekárske použitie; 
soli minerálnych vôd; soli do minerálnych kúpe-
ľov; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; 
liečivé cukríky; liečivé nápoje; liečivé čaje; lieči-
vé rastliny; liečivé korene; sušené mlieko pre 
dojčatá; potraviny pre dojčatá; farmaceutické 
prípravky; želatína na lekárske použitie; ľanové 
semená na farmaceutické použitie; diétne potra-
viny na lekárske použitie; lekárske prípravky na 
odtučňovacie kúry; vedľajšie produkty spracova-
nia obilnín na diétne alebo lekárske použitie; po-
travinové alebo krmivové prípravky so stopový-
mi prvkami. 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; tričká; špor-
tové tričká, dresy; tielka; športové tielka; mikiny; 
športové oblečenie; vrchné ošatenie; gamaše; le-
gíny; legínsy; športové nohavice; sukne; sukňové 
kostýmy; nohavice; kravaty; košele; košele s krát-
kym rukávom; šály; čelenky (oblečenie); šatky 
na krk; šály uviazané pod krkom; ozdobné vrec-
kovky (časti odevov); dámske šaty; kostýmy, ob-
leky; saká; vesty; konfekcia (odevy); zvrchníky; 
kabáty; krátke kabátiky; bundy; parky (teplé krát-
ke kabáty s kapucňou); peleríny; pončá; plážové 
oblečenie; plavky; spodná bielizeň; spodná bieli-
zeň pohlcujúca pot; pyžamá; župany; svetre; pu-
lóvre; pleteniny (oblečenie); oblečenie; topánky; 
športová obuv; vysoká obuv; šnurovacie topán-
ky; topánky na šport; papuče; sandále; dreváky; 
plážová obuv; plátenná obuv; pančuchy; pančuš-
kové nohavice; ponožky; opasky (časti odevov); 
opasky na doklady a peniaze (časti odevov); ko-
žušiny (oblečenie); čiapky; šilty (pokrývky hla-
vy); priliehavé čiapky; klobúky; baretky; kožené 
odevy; odevy z imitácií kože; nepremokavé ode-
vy; hotové podšívky (časti odevov); vrecká na 
odevy; rukavice (oblečenie). 
29 - Ovocné šaláty; zeleninové šaláty; zeleninové 
šťavy na prípravu jedál; ovocné rôsoly; ovocná 
dreň; ovocné chuťovky; spracované škrupinové 
ovocie; bielkoviny na prípravu jedál; mliečne vý-
robky; mliečne koktaily; srvátka; kefír (mliečny 
nápoj); jogurt; sójové mlieko (náhradka mlieka); 
potravinárska želatína; výťažky z rias na potravi-
nárske použitie; mleté mandle; mandľové mlieko 
na prípravu jedál; spracované arašidy; ochutené 
orechy; spracované lieskové orechy; lúpané sl-
nečnicové semená; lúpané semená; kokosový olej; 
spracovaný peľ (potravina); tahini (nátierka zo se-
zamových jadier); hummus (cícerová kaša); ope-
kané morské riasy; aloa pravá (potraviny); mlie-
ko obohatené bielkovinami; ľanový olej na prí-
pravu jedál; baklažánová pasta; pasta z tekvico-
vej dužiny; ryžové mlieko (náhradka mlieka); su-
šené mlieko; potravinárske oleje; kandizované 
ovocie; kokosový tuk; zemiakové vločky; nízko-
tučné zemiakové lupienky. 
30 - Obilninové vločky; obilninové chuťovky; obil-
né klíčky (potraviny); müsli; cereálne tyčinky; 
cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; 
ovsené vločky; ovsené potraviny; kukuričné vloč-
ky; instantná kukuričná kaša (s vodou alebo s mlie-
kom); kukuričná krupica; kukuričné pukance;  
 

kukuričné placky (tortilly); ľanové semená (po-
traviny); mleté orechy; ryžové chuťovky; ryžové 
koláče; sucháre; sušienky, keksy; rastlinné príp-
ravky (kávové náhradky); prípravky z obilnín; 
cigória (kávová náhradka); čaj; kvety a listy rast-
lín (náhradky čaju); chuťové prísady; slad (pot-
raviny); chalva; melasa; melasový sirup; palmo-
vý cukor; sladké drievko (cukrovinky); koreniny; 
konzervované záhradné bylinky (chuťové prísa-
dy); vínny kameň na prípravu jedál; pasta zo só-
jových bôbov (chuťové prísady); propolis; včelia 
kašička (požívatiny); jogurty mrazené (mrazené 
potraviny). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vý-
živovými doplnkami s ostatnými tovarmi uvede-
nými v triedach 5, 25, 29 a 30 tohto zoznamu; 
maloobchodné služby s pekárenskými výrobka-
mi; podpora predaja (pre tretie osoby); rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); reklama; rozširova-
nie reklamných oznamov; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklam-
ného času v komunikačných médiách; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie 
reklamných textov; zásielkové reklamné služby; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; mar-
keting; telemarketingové služby; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; lepenie plagá-
tov; prenájom reklamných plôch; prenájom rek-
lamných materiálov; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; tvorba reklamných filmov; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; správa počítačových súbo-
rov; administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; analýzy nákladov; obchodné odhady; 
služby porovnávania cien; zásobovacie služby pre 
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; aranžovanie výkladov; prenájom predaj-
ných stánkov; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 35, 41, 43 a 44 tohto zoz-
namu; poskytovanie rád a informácií o uvede-
ných službách prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu alebo verbálne. 
41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); výchovnozábavné klubové služby; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); praktický 
výcvik (ukážky); kurzy telesného cvičenia; pos-
kytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; pre-
nájom športových plôch; prenájom tenisových 
kurtov; služby poskytované prázdninovými tá-
bormi (zábava); tábory na športové sústredenia; 
organizovanie športových súťaží; meranie času 
na športových podujatiach; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; organizo-
vanie živých vystúpení; koučovanie (školenie);  
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vyučovanie; individuálne vyučovanie; školské služ-
by (vzdelávanie); organizovanie a vedenie vzde-
lávacích fór s osobnou účasťou; vzdelávanie; ško-
lenia; organizovanie a vedenie sympózií; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; vydávanie kníh; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; korešpondenč-
né vzdelávacie kurzy; odborné preškoľovanie; 
online poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
online vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); požičiavanie kinematografických filmov; 
premietanie kinematografických filmov; zábava; 
vydávanie textov (okrem reklamných); formáto-
vanie textov (nie na reklamné účely); informácie 
o výchove a vzdelávaní; poskytovanie rád a in-
formácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackba-
ry); závodné jedálne; bary (služby); bufety (rých-
le občerstvenie); služby prípravy jedál a nápojov; 
kaviarne; služby čajovní; reštaurácie (jedálne); 
ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; prená-
jom automatov na pitnú vodu; dodávanie hoto-
vých jedál a nápojov na objednávku (ketering); 
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); hote-
lierske služby; prenájom prechodného ubytova-
nia; rezervácie prechodného ubytovania; rezervá-
cie ubytovania v hoteloch; prázdninové tábory 
(ubytovacie služby); penzióny; motely (služby); 
turistické ubytovne; prenájom zariadení na výdaj 
nápojov; požičiavanie prístrojov na varenie a pe-
čenie; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a ná-
pojového skla; prenájom prenosných stavieb; pos-
kytovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 
44 - Zdravotné poradenstvo; poradenské služby  
v oblasti zdravotných a kozmetických problémov; 
zdravotnícka a kozmetická starostlivosť o ľudské 
telo; zdravotnícka starostlivosť; zdravotné stredi-
ská (služby); zotavovne; zotavovne pre rekonva-
lescentov; lekárske diagnostické služby; lekárske 
služby; lekárske poradenstvo pre zdravotne pos-
tihnuté osoby; ošetrovateľské služby; masáže; sau-
na (služby); soláriá (služby); salóny krásy; ter-
málne kúpele (služby); parné kúpele; verejné kú-
pele (na hygienické účely); poskytovanie zaria-
dení na vírivé kúpele; terapeutické služby; aroma-
terapeutické služby; telemedicínske služby; fy-
zioterapia; farmaceutické poradenstvo; alternatív-
na medicína; služby chiropraktikov; prenájom 
zdravotníckeho vybavenia; lekárnické služby (príp-
rava predpísaných liekov); poskytovanie rád a in-
formácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu alebo ver-
bálne. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) modrá, zelená 
(731) Sokol Jaroslav, Ing., Ploské 166, 044 44 Ploské, 

SK; Klenovič Sláva, Ing., Slnečnicová 22, 044 20 
Malá Ida, SK; Sopko Milan, Ing., Slnečnicová 22, 
044 20 Malá Ida, SK; 

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

(210) 1284-2016 
(220) 10.6.2016 

 10 (511) 24, 25, 41 
(511) 24 - Nažehľovacie textílie; čalúnnické textílie; 

tkaniny; sieťovina; textilné materiály; textílie; 
konopné tkaniny; konopné plátno; bavlnené tex-
tílie; posteľné pokrývky; prešívané posteľné pok-
rývky; obliečky na matrace; cestovné deky; prik-
rývky; prikrývky pre batoľatá; textílie na bieli-
zeň; plachty; utierky na riad; flanel (textílie); flauš 
(textílie); textilné vrecká na umývanie; hodvábne 
tkaniny na tlačové vzory; potlačený kartún; džer-
sej (pleteniny); jutové textílie; vlnené textílie; 
ľanové textílie; bavlnené textílie; bambusové tex-
tílie; hodvábne textílie; posteľná bielizeň; bytový 
textil; textilné uteráky; povlaky na matrace (pos-
teľná bielizeň); textilné vreckovky; obliečky na 
vankúše; textilné uteráky na tvár; posteľné pok-
rývky a prikrývky; obliečky na vankúše. 
25 - Obuv; topánky; sandále; obuv na kúpanie; 
baretky; vysoká obuv; čižmy; potné vložky; šnu-
rovacie topánky; vložky do topánok; plátenná obuv; 
futbalová obuv (kopačky); gymnastické cvičky; 
papuče; plážová obuv; dreváky; sandále; topánky 
na šport; športová obuv; vychádzková obuv; ly-
žiarska obuv; „valenky“ (ruské plstené čižmy); člen-
kové topánky; odevy; oblečenie; nohavice; džín-
sy; sukne; šatové sukne; šaty; tričká; košele; ko-
šele s krátkym rukávom; svetre; pulóvre; vesty; 
legínsy; oblečenie pre bábätká; dupačky; body  
s krátkym rukávom (spodná bielizeň); body s dl-
hým rukávom (spodná bielizeň); body bez ruká-
vov; cyklistické oblečenie; pletené krátke kabáti-
ky; rúcha; kombinézy na vodné lyžovanie; kom-
binézy (oblečenie); pleteniny (oblečenie); koše-
ľové sedlá; nepremokavé odevy; legíny; športové 
tričká, dresy; plážové oblečenie; pyžamá; kabáti-
ky; uniformy; bundy; saká; závoje; plavky (pán-
ske); plavky; kúpacie plášte; telocvičné úbory; 
odevy z imitácií kože; kožené odevy; maškarné 
kostýmy; nohavicové sukne; pončá; župany; čiap-
ky; pleteniny; goliere (časti odevov); pánske spod-
ky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná 
bielizeň); kapucne (časti odevov); šilty; opasky 
(časti odevov); pletené šatky; klobúky; pokrývky 
hlavy; spodná bielizeň pohlcujúca pot; kostýmy-, 
obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bie-
lizeň); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); 
kravaty; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); 
šatky, šály; závoje; pánske spodky; podprsenky; 
kúpacie čiapky; podbradníky, nie papierové; če-
lenky (oblečenie); spodničky; kombiné (spodná bie- 
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lizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; šály 
uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; saron-
gy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavi-
ce; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; 
športové tielka; ponožky pohlcujúce pot; panču-
chy; pančuchy absorbujúce pot; pančuškové no-
havice; gamaše. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy; telesná výchova; prenájom dekorácií na 
predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych 
a rekreáciu; pózovanie modelov výtvarným umel-
com; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; informácie o vý-
chove a vzdelávaní; informácie o možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; služby poskytované prázdnino-
vými tábormi (zábava); turistické prehliadky so 
sprievodcom; organizovanie živých vystúpení; 
detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie špor-
tových súťaží; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; praktický výcvik (ukážky); informácie  
o možnostiach rekreácie; požičiavanie športové-
ho výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
požičiavanie hračiek; organizovanie a vedenie 
seminárov; tábory na športové sústredenia; me-
ranie času na športových podujatiach; organizo-
vanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); orga-
nizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia; organizovanie plesov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); 
karaoke služby; fotografické reportáže; fotogra-
fovanie; úprava fotografií; prekladateľské služby. 

(540) 

  
 

(591) hnedá (R88, G63, B33), zelená (R149, G161, B1) 
(731) Miškovová Zuzana, Ing., Toryská 512/6, 040 11 

Košice - Západ, SK; 
 
 

(210) 1337-2016 
(220) 14.6.2016 

 10 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); mag-

netické nosiče údajov; optické nosiče údajov; 
magnetické disky; optické disky; pružné disky; 
audiovizuálne kompaktné disky; USB kľúče; po-
čítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné ob-
razové súbory. 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; ča-
sopisy (periodiká); brožúry; noviny; obežníky; 
ročenky; katalógy; albumy; fotografie (tlačovi-
ny); prospekty; letáky; plagáty; pohľadnice; ka-
lendáre; knihy; záložky do kníh; reklamné tabule 
z papiera, kartónu alebo lepenky; pútače z papie-
ra alebo lepenky; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; papiernický tovar; písacie potreby; 
kancelárske potreby okrem nábytku. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; online reklama na počí- 
 

tačovej komunikačnej sieti; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; písanie reklamných textov; 
spracovanie textov; vydávanie reklamných tex-
tov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklam-
ných materiálov; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; prenájom rek-
lamného času v komunikačných médiách; lepe-
nie plagátov; podpora predaja (pre tretie osoby); 
predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja; organizovanie módnych prehliadok 
na podporu predaja; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; marketing; mar-
ketingový prieskum; prieskum trhu; poskytova-
nie obchodných alebo podnikateľských informá-
cií; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; analýzy nákla-
dov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; personálne poradenstvo; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mien-
ky; obchodné odhady; obchodné sprostredkova-
teľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s elektronickými publikáciami (sťahova-
teľnými), s magnetickými nosičmi údajov, s op-
tickými nosičmi údajov, s magnetickými diskami, 
s optickými diskami, s pružnými diskami, s audio-
vizuálnymi kompaktnými diskami, s USB kľúč-
mi, s počítačovými softvérovými aplikáciami 
(sťahovateľnými), so sťahovateľnými hudobnými 
súbormi, so sťahovateľnými obrazovými súbon-
ni, s tlačovinami, s tlačenými publikáciami, s pe-
riodikami, s časopismi (periodikami), s brožúrami, 
s novinami, s obežníkmi, s ročenkami, s katalóg-
mi, s albumami, s fotografiami (tlačovinami),  
s prospektami, s letákmi, s plagátmi, s pohľadni-
cami, s kalendármi, s knihami, so záložkami do 
kníh, s reklamnými tabuľami z papiera, kartónu 
alebo lepenky, s pútačmi z papiera alebo lepen-
ky, s papierovými alebo kartónovými vývesnými 
tabuľami, s papiernickým tovarom, s písacími 
potrebami, s kancelárskymi potrebami okrem ná-
bytku; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
služby predplácania novín a časopisov (pre tretie 
osoby); zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre tretie osoby); prehľad 
tlače (výstrižkové služby). 
41 - Publikačné služby okrem vydávania reklam-
ných textov; písanie textov; vydávanie textov (ok-
rem reklamných); formátovanie textov (nie na 
reklamné účely); vydávanie tlačovín; vydávanie 
tlačených publikácií; vydávanie kníh; on-line vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); fotografovanie; fotogra-
fické reportáže; reportérske služby; tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; tvorba diva-
delných alebo iných predstavení; zábava; tele- 
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vízna zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; organizovanie športových sú-
ťaží; organizovanie a vedenie kolokvií; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie semi-
nárov; organizovanie a vedenie sympózií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; 
plánovanie a organizovanie večierkov; organizo-
vanie plesov; organizovanie módnych prehliadok 
na zábavné účely; informácie o výchove a vzde-
lávaní; informácie o možnostiach zábavy; infor-
mácie o možnostiach rekreácie; praktický výcvik 
(ukážky); vzdelávanie; vyučovanie; školenia; po-
radenské služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 41 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) STAR production, s.r.o., Dr. Vladíma Clementi-

sa 10, 821 02 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1372-2016 
(220) 21.6.2016 

 10 (511) 36, 43, 44 
(511) 36 - Finančné analýzy; bankové služby priamo  

k zákazníkom (home banking); bankovníctvo; 
sprostredkovanie na burze cenných papierov; vy-
dávanie cenín; úschova cenností; vydávanie ces-
tovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčtová-
vanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); col-
né deklarácie (finančné služby); daňové odhady 
(služby); riadenie dôchodkových fondov; elek-
tronický prevod kapitálu; finančné informácie; 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poraden-
stvo; finančné riadenie; finančné záruky; služby 
v oblasti finančníctva; finančný lízing; finančné 
záručné služby; bankové hypotéky; informácie  
o poistení; kapitálové investície; kapitálové in-
vestície; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním 
pohľadávok; konzultačné služby v oblasti pois-
ťovníctva; finančné konzultačné služby; kurzové 
záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné 
služby); správa nájomných domov; finančné od-
hady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); prenájom nehnuteľností; správa 
nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; 
uzatváranie proti automobilovým nehodám; da-
ňové odhady (služby); oceňovanie numizmatických 
zbierok; oceňovanie šperkov; oceňovanie staro-
žitností; oceňovanie umeleckých diel; oceňova-
nie známok; organizovanie dobročinných zbie-
rok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; 
platenie splátok; zdravotné poistenie; poistenie  
v námornej preprave; životné poistenie; uzatvá-
ranie poistiek; aktuárske služby (poistno-mate-
matické); poradenstvo v oblasti poistenia; zálož-
né pôžičky; pôžičky (finančné úvery); prenájom  
 

 bytov (iných ako hotelových izieb a iných ako 
dočasné ubytovanie); prenájom fariem; prenájom 
kancelárskych priestorov; elektronický prevod ka-
pitálu; realitné kancelárie; služby sporiteľní; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); sprostredko-
vanie poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo); 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; spracovanie platieb debetnými kartami; 
úverové agentúry; uzatváranie poistiek proti po-
žiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných 
papierov; vydávanie kreditných kariet; záložne; 
organizovanie dobročinných zbierok; zmenáren-
ské služby. 
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackba-
ry); detské jasle; domovy dôchodcov; hotelierske 
služby; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; 
kaviarne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; 
motely (služby); penzióny; prenájom prechodné-
ho ubytovania; ubytovanie pre zvieratá; ubytova-
cie služby prázdninových táborov; prenájom 
prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; 
prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového 
skla; prenájom turistických stanov; rezervácie uby-
tovania v hoteloch; dodávanie hotových jedál na 
objednávku do domu (ketering); samoobslužné 
reštaurácie; reštauračné (stravovacie služby); re-
zervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie 
prechodného ubytovania; turistické ubytovne; 
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prená-
jom prechodného ubytovania. 
44 - Aranžovanie kvetov; aromaterapeutické služ-
by; služby chiropraktikov; plastická chirurgia; 
chov zvierat; detoxikácia toxikomanov; farmace-
utické poradenstvo; fyzioterapia; letecké alebo 
pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľno-
hospodárskych chemikálií; implantovanie vlasov; 
kadernícke salóny; krvné banky (služby); parné 
kúpele (turecké kúpele); verejné kúpele (na hy-
gienické účely); lekárske služby; liečenie stro-
mov; manikúra; masáže; nemocnice (služby); ni-
čenie buriny; ničenie škodcov (v poľnohospodár-
stve, záhradníctve a lesníctve); služby optikov; 
ošetrovateľské služby; služby pôrodných asisten-
tiek; prenájom poľnohospodárskych nástrojov  
a zariadení; psychologické služby; rastlinné škôl-
ky; salóny krásy; sanatóriá; starostlivosť o čistotu 
zvierat chovaných v domácnosti; zubné lekárstvo; 
sanatóriá; tetovanie; údržba trávnikov; umelé op-
lodňovanie; sociálne útulky (hospice); zhotovo-
vanie vencov; veterinárna pomoc; umelé oplod-
ňovanie; záhradkárske služby; služby záhradných 
architektov; záhradníctvo; zdravotné strediská; 
zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne 
pre rekonvalescentov; česanie a úprava zvierat. 

(540) 

  
 

(591) bordová (Pantone 187C), žltá (Pantone 1235C), 
oranžová (Pantone 158C) 

(731) DPD Services, a.s., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, 
SK; 
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(210) 1387-2016 
(220) 21.6.2016 

 10 (511) 9, 20, 45 
(511) 9 - Identifikačné magnetické náramky; magne-

tické kódované karty; elektronicky kódované či-
pové karty; magneticky kódované identifikačné 
náramky. 
20 - Nekovové identifikačné štítky; identifikačné 
náramky (nekovové); plastové náramky; plastové 
štítky; plastové prívesky; plastové prívesky na kľú-
če; plastové krúžky na kľúče; plastové karty na 
otváranie dverí (nekódované, nie magnetické). 
45 - Straty a nálezy; poskytovanie služieb v sú-
vislosti s označením a následným vrátením stra-
tených a nájdených predmetov (straty a nálezy); 
bezpečnostné služby; bezpečnostné služby na och-
ranu majetku; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; 
prenájom bezpečnostných schránok. 

(540) 

  
 

(731) VRÁŤ MA, s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava, 
SK; 

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

(210) 1398-2016 
(220) 23.6.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Zmrzlina; zmrzlinové rolády; zmrzlinové (mra-

zené) koláče; zmrzlinové (mrazené) torty; zmrz-
linové tyčinky; zmrzlinové lízanky; zmrzliny vo 
forme sendviča; mrazené jogurty (ako zmrzliny); 
šerbety (zmrzliny); dezerty obsahujúce zmrzlinu; 
zmrzliny v prášku; ovocné želé (cukrovinky); ko-
láče; sušienky; mrazené dezerty (koláče); cukro-
vinkové cukrárske ozdoby na koláče, dezerty  
a zmrzliny; cukrovinky; čokoládové polevy; ovoc-
né omáčky; ľadové čokoládové nápoje; ľadové ča-
jové nápoje; ľadové kakaové nápoje; ľadové ká-
vové nápoje; mrazené ovocné pyré (omáčky). 

(540) 

  
 

(591) biela, červená, modrá, čierna 
(731) Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów"KORAL" - 

Józef Koral sp. j., ul. Fabryczna 5, 34-600 Lima-
nowa, PL; 

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

 

(210) 1452-2016 
(220) 1.7.2016 

 10 (511) 36, 43, 44 
(511) 36 - Finančné analýzy; bankové služby priamo  

k zákazníkom (home banking); bankovníctvo; spros-
tredkovanie na burze cenných papierov; vydáva-
nie cenín; úschova cenností; vydávanie cestov-
ných šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie 
vzájomných pohľadávok a záväzkov); colné de-
klarácie (finančné služby); daňové odhady (služ-
by); riadenie dôchodkových fondov; elektronický 
prevod kapitálu; finančné informácie; finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníc-
tvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finan-
čné riadenie; finančné záruky; služby v oblasti 
finančníctva; finančný lízing; finančné záručné 
služby; bankové hypotéky; informácie o poistení; 
kapitálové investície; kapitálové investície; kan-
celárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; 
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; fi-
nančné konzultačné služby; kurzové záznamy na 
burze; likvidácia podnikov (finančné služby); sprá-
va nájomných domov; finančné odhady a oceňo-
vanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľ-
nosti); prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľ-
ností; sprostredkovanie nehnuteľností; uzatvára-
nie proti automobilovým nehodám; daňové od-
hady (služby); oceňovanie numizmatických zbie-
rok; oceňovanie šperkov; oceňovanie starožitnos-
tí; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie 
známok; organizovanie dobročinných zbierok; 
organizovanie zbierok; overovanie šekov; plate-
nie splátok; zdravotné poistenie; poistenie v ná-
mornej preprave; životné poistenie; uzatváranie 
poistiek; aktuárske služby (poistno-matematic-
ké); poradenstvo v oblasti poistenia; záložné pô-
žičky; pôžičky (finančné úvery); prenájom bytov 
(iných ako hotelových izieb a iných ako dočasné 
ubytovanie); prenájom fariem; prenájom kance-
lárskych priestorov; elektronický prevod kapitá-
lu; realitné kancelárie; služby sporiteľní; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); sprostredko-
vanie poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo); 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; spracovanie platieb debetnými kartami; 
úverové agentúry; uzatváranie poistiek proti po-
žiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných 
papierov; vydávanie kreditných kariet; záložne; 
organizovanie dobročinných zbierok; zmenáren-
ské služby. 
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackba-
ry); detské jasle; domovy dôchodcov; hotelierske 
služby; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; 
kaviarne; poskytovanie pozemkov pre kempingy; 
motely (služby); penzióny; prenájom prechodné-
ho ubytovania; ubytovanie pre zvieratá; ubytova-
cie služby prázdninových táborov; prenájom 
prednáškových sál; prenájom prenosných sta-
vieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápo-
jového skla; prenájom turistických stanov; rezer-
vácie ubytovania v hoteloch; dodávanie hotových 
jedál na objednávku do domu (ketering); samo-
obslužné reštaurácie; reštauračné (stravovacie služ-
by); rezervácie ubytovania v penziónoch; rezer-
vácie prechodného ubytovania; turistické uby-
tovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
prenájom prechodného ubytovania. 
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44 - Aranžovanie kvetov; aromaterapeutické 
služby; služby chiropraktikov; plastická chirur-
gia; chov zvierat; detoxikácia toxikomanov; far-
maceutické poradenstvo; fyzioterapia; letecké 
alebo pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľ-
nohospodárskych chemikálií; implantovanie vla-
sov; kadernícke salóny; krvné banky (služby); 
parné kúpele (turecké kúpele); verejné kúpele (na 
hygienické účely); lekárske služby; liečenie stro-
mov; manikúra; masáže; nemocnice (služby); ni-
čenie buriny; ničenie škodcov (v poľnohospodár-
stve, záhradníctve a lesníctve); služby optikov; 
ošetrovateľské služby; služby pôrodných asisten-
tiek; prenájom poľnohospodárskych nástrojov  
a zariadení; psychologické služby; rastlinné škôl-
ky; salóny krásy; sanatóriá; starostlivosť o čistotu 
zvierat chovaných v domácnosti; zubné lekár-
stvo; sanatóriá; tetovanie; údržba trávnikov; ume-
lé oplodňovanie; sociálne útulky (hospice); zho-
tovovanie vencov; veterinárna pomoc; umelé oplod-
ňovanie; záhradkárske služby; služby záhradných 
architektov; záhradníctvo; zdravotné strediská; 
zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne 
pre rekonvalescentov; česanie a úprava zvierat. 

(540) Alzheimer Home Avalon 
(731) DPD Services, a.s., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 1465-2016 
(220) 6.7.2016 

 10 (511) 9, 16, 35, 37 
(511) 9 - Počítačový hardvér; počítačový softvér (na-

hraté počítačové programy; periférne zariadenia 
počítačov; časti a súčasti počítačového hardvéru; 
počítače; prenosné počítače; mikropočítače; no-
tebooky; laptopy (prenosné počítače); polovodi-
če; mikroprocesory; integrované obvody; súpra-
vy počítačových čipov; počítačový hardware pre 
počítačové siete; adaptéry počítačových sietí; po-
čítačové klávesnice; počítačové myši; monitory 
(počítačový hardvér); dosky s plošnými spojmi 
na video; videopásky; videokazety; prístroje na-
hrávanie, prenos, reprodukciu zvuku alebo obra-
zu; prístroje na skúšanie a kalibrovanie počítačo-
vých súčiastok, satelitné prijímače; časti a súčasti 
satelitných prijímačov; zariadenia na príjem digi-
tálneho vysielania; čipové karty na dekódovanie 
digitálneho vysielania; televízne dekódéry; počí-
tačové programy na riadenie počítačových sietí; 
počítačové pomocné programy; systémový soft-
vér na prevádzku počítačov; počítačové progra-
my na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, 
prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekom-
primovanie údajov; počítačové programy na vy-
tváranie webových stránok; počítačové programy 
na prístup a používanie internetu; zariadenia na 
spracovanie údajov; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; nahraté nosiče zvukových 
nahrávok; kompaktné disky; počítačové tlačiarne; 
telefóny; faxy; fotokopírovacie stroje (fotografic-
ké, elektrostatické alebo termické); vedecké prí-
stroje a nástroje; navigačné prístroje a nástroje; 
geodetické prístroje a nástroje; prístroje na bez-
drôtovú telegrafiu; fotoaparáty; digitálne fotoapa-
ráty; fotoelektrické bunky, fotobunky; puzdrá na  
 

 fotografické prístroje; prístroje na sušenie foto-
grafií (sušičky); prístroje na leštenie fotografií (leš-
tičky); tmavé komory (fotografia); lampy do tma-
vých komôr (fotografia); fotometre, pamäťové 
médiá pre digitálne fotoaparáty (karty s integro-
vanými obvodmi); fotografické filtre; odkvapká-
vacie misky na fotografické použitie; spúšte uzá-
vierok (fotografia); stabilizátory na osvetľovacie 
prístroje; statívy na fotoaparáty; filtre UV lúčov 
(fotografovanie), zväčšovacie prístroje (fotografia); 
prístroje a nástroje na meranie a váženie; signali-
začné prístroje a nástroje; záchranné a vyučova-
cie prístroje a nástroje; prístroje na záznam a rep-
rodukciu hovoreného slova; rozhlasové prijíma-
če; televízne prijímače; telekomunikačné vysie-
lače; gramofóny; magnetofóny ; registračné pok-
ladnice; počítacie stroje; meracie prístroje a ná-
stroje; meracie prístroje so záznamovými prvka-
mi; merače elektriny; elektrické meracie prístroje; 
nahraté počítačové programy operačných systémov. 
16 - Skartovačky (kancelárske potreby). 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby s tovar-
mi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; obchodné sprostred-
kovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 
9 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; reklama; 
podpora predaja (pre tretie osoby); inzercia; roz-
širovanie reklamných alebo inzertných materiá-
lov; vydávanie reklamných textov; rozhlasová 
reklama; sekretárske služby; zostavovanie štatis-
tík; televízna reklama; spracovanie textov; úč-
tovníctvo; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; odborné obchodné poradenstvo; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; rozmno-
žovanie ( kopírovanie) dokumentov; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; prieskum trhu, prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení; zbieranie úda-
jov do počítačovej databázy; prepisovanie správ 
(kancelárske práce); písanie na stroji. 
37 - Údržba, inštalácia a opravy kancelárskych 
strojov a zariadení; odrušovanie elektrických prí-
strojov, informácie o opravách; opravy a inštalá-
cie elektrických spotrebičov. 

(540) DREAMSKY 
(731) SAPRO, s. r. o., Konská 455, 739 61 Třinec, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(210) 1469-2016 
(220) 30.8.2012 

 10 (511) 1 
(511) 1 - Chemické výrobky na použitie v poľnohos-

podárstve a záhradníctve; prípravky na reguláciu 
rastu rastlín. 

(540) OPTIMUS 
(641) 011152402, 30.08.2012 
(731) ADAMA Agan Ltd, Northern Industrial Zone, 

Ashdod 7710201, IL; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(210) 1534-2016 
(220) 14.7.2016 

 10 (511) 16, 25, 26, 28, 35, 41 
(511) 16 - Ceruzky; papierové baliace materiály; papie-

rové darčekové balenia; papierové darčekové 
škatule; darčekové tašky; kartónové nádoby; kar-
tónové nádoby na balenie; kartónové obaly; kar-
tónové škatule; lepenkové alebo papierové škatu-
le; papierové darčekové tašky na víno; papierové 
darčekové tašky; papierové nákupné tašky; pa-
pierové obálky pre balenie; plastové nákupné 
tašky; plastové darčekové obaly; papierové alebo 
plastové vrecká a tašky na balenie; blokové zá-
pisníky (papiernický tovar); bloky (papiernický 
tovar); skicáre; diáre (papiernický tovar); držiaky 
na dokumenty (papiernický tovar); šanóny; kan-
celárske potreby; nálepky a samolepky na kance-
lárske použitie alebo pre domácnosť; nástenné 
kalendáre; obaly a puzdrá na dokumenty (papier-
nický tovar); papiernický tovar a písacie potreby; 
papierové etikety; písacie kancelárske potreby; 
poznámkové bloky; poznámkové kartičky; poz-
námkové zošity (papiernický tovar); puzdrá na 
dokumenty; samolepiace papierové štítky; samo-
lepiace poznámkové papiere; puzdrá na perá; 
skicáre a náčrtníky; školské potreby (papiernický 
tovar); stojany na dokumenty (kancelárske potre-
by); stojany na papier (kancelárske potreby); sto-
jany na poznámkové bloky; stojany na stolové 
kalendáre; stolové kalendáre; stolové podložky  
s kalendárom (papiernický tovar); stolové poz-
námkové podložky (papiernický tovar); vreckové 
diáre; vreckové; vreckové zápisníky; zaraďovače 
(kancelárske potreby); záznamníky (papiernický 
tovar); zošity; zvýrazňovače (kancelárske potre-
by); pastelky; perá (kancelárske potreby); písacie 
súpravy (papiernický tovar); súpravy ceruziek; 
súpravy pier; adresáre a zoznamy (tlačoviny); bro-
žúry; buletiny s prehľadom správ (tlačoviny); bul-
letiny (tlačoviny); časopisy (periodiká); denníky 
(noviny); diáre s koženým obalom; tlačivá (for-
muláre); vizitky; kalendáre; letáky; lístky; moti-
vačné karty (tlačoviny); nálepky na autá (papier-
nický tovar); noviny; novinové komiksy (tlačo-
viny); odborné časopisy s tematikou obchodu  
a priemyslu; oznámenia (papiernický tovar); tla-
čené periodické publikácie; periodiká; plagáty; 
plánovače (tlačené materiály); prospekty (tlačo-
viny); reklamné letáky; tlačené reklamné publi-
kácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; tlačené pozvánky; tlačené príručky; tla-
čené programy podujatí; tlačené tlačové vyhláse-
nia; tlačené správy pre spotrebiteľov; tlačené ško-
liace materiály; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; papierové zástavy; maľovanky (kni-
hy); mestské adresáre; zápisníky. 
25 - Oblečenie; obuv; odevy; pokrývky hlavy; 
čelenky (oblečenie); čiapky; čiapky so šiltom; 
golfové čiapky; klobúky; pokrývky hlavy so šil-
tom; šilty (pokrývky hlavy); športové čiapky; 
bermudy (šortky); bežecké oblečenie; spodná bie-
lizeň; body (oblečenie); body pre bábätká; bunda 
(blouson); teplé bundy s kapucňou; bundy, saká; 
dámske odevy; detské nohavice; detské obleče-
nie; detské overaly; dievčenské odevy; domáce 
oblečenie; pokrývky hlavy pre deti; bundy s ka-
pucňou; krátke nohavice; mikiny; mikiny s ka-
pucňou; nohavice; oblečenie na voľný čas; oble- 
 

čenie pre bábätká; overaly, kombinézy (oblečenie); 
pánske odevy; pánske ponožky; pánske nohavice 
po kolená (pumpky); plavky; pracovné odevy; pu-
lóvre (oblečenie); pyžamá; rukavice; šály; šaty; 
šortky; športové oblečenie; teplákové bundy (mi-
kiny); tepláky; tielka; tričká; tričká s potlačou; 
tričká so šortkami (súpravy); župany; vetrovky. 
26 - Nášivky, aplikácie (galantérny tovar); na-
žehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galanté-
ria) ; odznaky na odevy okrem odznakov z drahých 
kovov; spony a pracky (odevné doplnky); štarto-
vé čísla; textilné menovky na označovanie ode-
vov (galantéria). 
28 - Športové potreby; fitlopty; futbalové lopty; 
lopty (športové potreby); športové hry; detské 
hračky; detské lopty; hračky; hry; nafukovacie 
balóny; spoločenské hry; hračky, hry; stavebnice. 
35 - Služby predplácania novín (pre tretie oso-
by); aktualizovanie reklamných materiálov; aktu-
alizovanie reklamných informácií v počítačových 
databázach; exteriérová reklama; inzertné služby; 
lepenie plagátov; marketingové odhady (okrem 
finančných); organizovanie reklamných podujatí; 
organizovanie reklamných prezentácií tovarov  
a služieb; organizovanie reklamných súťaží; 
podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom rek-
lamných plôch; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; predvádzanie tovarov; 
prenájom reklamných materiálov; príprava au-
diovizuálnych prezentácií na reklamné použitie; 
reklama; marketing; reklama na transparentoch 
(baneroch); online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna 
reklama; rozmiestňovanie reklamy (pre tretie oso-
by); uvádzanie výrobkov na trh; vydávanie rek-
lamných textov; vyhľadávanie sponzorov; vzťa-
hy s verejnosťou; zbieranie reklamných informá-
cií (pre tretie osoby); poradenské služby v oblasti 
vzťahov s verejnosťou; predvádzanie tovaru; rek-
lamné služby prostredníctvom reklamy na baló-
noch; organizovanie bochdných alebo reklam-
ných výstav; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; správa spotrebiteľských ver-
nostných programov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom ( letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom; on line poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov 
a služieb; počítačové on-line objednávkové služ-
by; poskytovanie spotrebiteľských informácií; 
obchodná administratíva; riadenie ľudských zdro-
jov; nábor zamestnancov; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; spracovanie 
údajov on-line; adresovanie obálok; hospodárske 
(ekonomické) predpovede; informačné služby  
v oblasti obchodu; obchodné informácie a pries-
kumy; obchodné informačné služby poskytované 
online z počítačovej databázy alebo z internetu; 
obchodné štatistické analýzy; obchodné odhady; 
obchodný prieskum; poskytovanie obchodných 
informácií; prieskum trhu; obchodné analýzy; 
príprava obchodných prieskumov; vedenie ob-
chodných prieskumov; vedenie prieskumov trhu; 
zbieranie a usporadúvanie podnikových alebo 
obchodných údajov; analýza reakcií spotrebite-
ľov; marketingový prieskum; interpretácia úda-
jov z prieskumu trhu; prieskum verejnej mienky;  
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realizovanie rozhovorov za účelom prieskumu tr-
hu; reklamné analýzy; zhromažďovanie informá-
cií týkajúcich sa štúdií o prieskume trhu; zhro-
mažďovanie informácií v oblasti analýzy trhu; 
zhromažďovanie informácií v oblasti prieskumu 
trhu; zostavovanie štatistík; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov do po-
čítačových databázach; zhromažďovanie obchod-
ných štatistík; organizovanie a vedenie obchod-
ných konferencií. 
41 - Vzdelávanie, zábavná a športová činnosť; mul-
timediálne vydávanie časopisov, denníkov a no-
vín; multimediálne vydávanie tlačených materiá-
lov; písanie blogov; písanie príhovorov na iné 
ako reklamné účely; písanie textov okrem reklam-
ných; vydávanie textov okrem reklamných; písa-
nie textov; požičiavanie časopisov; požičiavanie 
novín; on line vydávanie elektronických časopi-
sov; vydávanie vzdelávacích textov; vydávanie 
vzdelávacích tlačovín; vydávanie tlačovín (okrem 
reklamných); vydávanie dokumentov v oblasti 
výučby, vedy, verejného práva a spoločenských 
záležitostí; online vydávanie elektronických no-
vín ; online vydávanie elektronických publikácií; 
vydávanie elektronických textov (okrem reklam-
ných); vydávanie kalendárov; on line vydávanie 
elektronických kníh; vydávanie letákov (okerm 
reklamných); vydávanie novín; on-line vydáva-
nie multimediálnych materiálov; vydávanie tla-
čených vzdelávacích materiálov; vydávanie tlače-
ných publikácií (okrem reklamných); orgaizovnaie 
audiovizuálnych zábavných predstavení; detské 
škôlky (vzdelávanie); divadelná zábava; divadel-
né predstavenia; hudobné predstavenia; dobro-
družný výcvik pre deti (zábava); premietanie vi-
deofilmov; filmová zábava; filmové predstavenia 
(zábava); fotografické reportáže; hudobné a spe-
vácke predstavenia; orgaizovanie zábavných pred-
stavení formou hudobných festivalov; hudobné 
koncerty; hudobné súťaže (okrem reklamných); 
informácie o možnostiach zábavy; informácie  
o možnostiach rekreácie a oddychu; informácie  
v oblasti zábavy; informácie v oblasti zábavy pos-
kytované on-line z počítačovej databázy alebo  
z internetu; poradenské služby v oblasti zábavy; 
informačné služby o premietaní filmov; infor-
mačné služby o vstupenkách na predstavenia; in-
formačné služby o vstupenkách na zábavné po-
dujatia; jarmoky (zábava); premietanie kinema-
tografických filmov; výchovno-zábavné klubové 
služby; knižnice (požičovne kníh); orgaizovanie 
zábavných podujatí formou konských šou; kon-
zultácie v oblasti plánovania večierkov; konzul-
tačné a informačné služby v oblasti usporiadania, 
vedenia a organizovania koncertov; konzultačné 
služby v oblasti zábavy poskytované prostredníc-
tvom internetu; konzultačné služby v oblasti zá-
bavy; kultúrna činnosť; organizovanie zábavných 
kvízov (okrem reklamných); služby poskytované 
prázdinovými tábormi (zábava a vzdelávanie); 
multimediálna zábava poskytovaná prostredníc-
tvom webových stránok; organizovanie zábav-
ných podujatí formou ochutnávok vína; organi-
zovanie zábavných podujatí formou ohňostrojo-
vých šou; výchovno-zábavné služby klubov špor-
tových fanúšikov; organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie zábavných podujatí formou festi-
valov; organizovanie hudobných predstavení; or- 
 

ganizovanie komediálnych divadelných predsta-
vení; organizovanie kultúrnych predstavení; or-
ganizovanie kultúrnych slávností; organizovanie 
zábavných podujatí formou leteckých prehliadok; 
organizovanie zábavných podujatí formou letec-
kých šou; organizovanie plesov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); organizovanie 
spoločenských podujatí (gala slávností); organi-
zovanie športových podujatí; organizovanie špor-
tových súťaží; organizovanie športových turna-
jov; organizovanie zábavných podujatí formou 
sprievodov (slávností); organizovanie zábavných 
alebo vzdelávacích tanečných podujatí; organi-
zovanie výletov pre zábavu (okrem dopravy); or-
ganizovanie vzdelávacích slávností; organizova-
nie zábavných a kultúrnych podujatí; organizo-
vanie živých hudobných predstavení; zábava 
formou vystúpení orchestrov; poradenské služby 
v oblasti zábavy; poskytovanie informácií, ko-
mentárov a článkov v oblasti hudby prostredníc-
tvom počítačových sietí; poskytovanie informácií 
o zábave a zábavných podujatiach prostredníc-
tvom on-line sietí a internetu; poskytovanie in-
formácií týkajúcich sa zábavy; poskytovanie in-
formácií v oblasti hudby; poskytovanie informá-
cií v oblasti zábavy prostredníctvom internetu; 
poskytovanie informácií v oblasti zábavy elek-
tronickými prostriedkami; poskytovanie priesto-
rov na hranie pre deti; poskytovanie priestorov 
pre rekreačné činnosti v exteriéri; poskytovanie 
priestorov pre živé predstavenia hudobných sku-
pín; poskytovanie priestorov pre zábavu; posky-
tovanie priestorov pre filmy, šou, hry, hudbu ale-
bo vzdelávacie školenie; zábava formou predsta-
vení zvierat; výcvik zvierat; zábava formou kú-
zelníckych predstavení; predvádzanie tanečných 
vystúpení; predvedenie živých vystúpení; pre-
hliadky jazdy na koni; premietanie filmov; pre-
mietanie vopred nahraného zábavného programu; 
prenájom a požičiavanie filmov; prenájom au-
dionahrávok; poskytovanie zariadení na oddych  
a rekreáciu; prenájom vybavenia na hry; zábavné 
parky; poskytovanie vodných šmykľaviek na zá-
bavu; požičovne kníh (knižníce); služby múzeí 
(prehliadky výstavy); tvorba zábavných predsta-
vení s vystúpením tanečníkov; tvorba zábavných 
predstavení s vystúpením spevákov; tvorba zá-
bavných vystúpení s účasťou tanečníkov a spe-
vákov; tvorba živých predstavení; recitálové vy-
stúpenia (zábava); rezervácia vstupeniek do di-
vadla; rezervácia miest na zábavných podujatiach; 
rezervácia vstupeniek na predstavenia a športové 
podujatia; rozhovory so známymi osobnosťami 
za účelom rozptýlenia, zábavy; služby pre od-
dych a voľný čas; organizovanie vzdelávacích 
alebo zábavných súťaží (okrem reklamných); ta-
nečné, hudobné a dramatické predstavenia (zába-
va); tvorba audionahrávok a videonahrávok, fo-
tografovanie; tvorivé dielne na rekreačné účely; 
tvorivé dielne pre kultúrne účely; zábava; zábava 
poskytovaná prostredníctvom internetu; zábava 
poskytovaná v prestávkach počas športových 
podujatí; záhrady sprístupnené verejnosti na od-
dych alebo zábavu; živé komediálne vystúpenia; 
živé tanečné vystúpenia; živé predstavenia hu-
dobných skupín; živé zábavné hudobné progra-
my; konzultačné a informačné služby v oblasti 
usporiadania, vedenia a organizovania konferencií;  
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organizovanie a vedenie konferencií (okrem ob-
chodných alebo reklamných); organizovanie a ve-
denie prednášok; organizovanie a vedenie sláv-
ností spojených s odovzdávaním cien (zábava); 
organizovanie a vedenie seminárov; organizova-
nie ceremónií s udeľovaním cien (zábava); orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
plánovanie konferencií na vzdelávacie účely; plá-
novanie seminárov na vzdelávacie účely; pláno-
vanie prednášok na vzdelávacie účely; usporadú-
vanie vzdelávacích prednášok; organizovanie kon-
ferencií so zameraním na vzdelávanie; praktický 
výcvik (ukážky); organizovanie výročných kon-
ferencií v oblasti verejného obstarávania; organi-
zovanie výstav zvierat (okrem reklamných); uspo-
riadanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží 
(okrem reklamných) prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizova-
nie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie 
športových podujatí; poskytovanie informácií tý-
kajúcich sa športových podujatí; poskytovanie 
športových informácií; športové vzdelávanie; služ-
by trénerov; poskytovanie športovísk; vzdeláva-
nie v oblasti športu; ďalšie vzdelávanie; informá-
cie o výchove a vzdelávaní; informovanie o onli-
ne vzdelávaní; jazykové vzdelávanie; organizo-
vanie vzdelávacích podujatí; organizovanie vzde-
lávacích konferencií; organizovanie vzdelávacích 
kongresov; poradenské služby pre školenia a ďal-
šie vzdelávanie; poradenské služby týkajúce sa 
vzdelávania; poradenské služby v oblasti školení; 
poradenstvo v oblasti voľby povolania; poskyto-
vanie dennej starostlivosti o deti (vzdelávanie); 
poskytovanie informácií v oblasti vzdelávania; 
poskytovanie vzdelávacích informácií; predškol-
ská výchova; prenájom vzdelávacích zariadení 
(pomôcok); organizovanie vzdelávacích prezen-
tácií; organizovanie tvorivých dielní (výučba); 
usporadúvanie vzdelávacích zjazdov (okrem dop-
ravy a ubytovania); organizovanie a vedenie vzde-
lávacích kurzov; vyučovanie. 

(540) 

  
 

(591) fialová, biela 
(731) Bučan Ján, Lachova 26, 851 03 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1576-2016 
(220) 21.7.2016 

 10 (511) 5, 16, 29, 30, 35, 39 
(511) 5 - Liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske po-

užitie; ľanové semená na farmaceutické použitie; 
tuky na lekárske použitie; mliečny tuk; výživové 
doplnky z ľanových semien; výživové doplnky  
z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných 
klíčkov; proteínové výživové doplnky; bielkovi-
nové potraviny na lekárske použitie; liečivé čaje;  
 

 bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé kore-
ne; vedľajšie produkty spracovania obilnín na 
diétne alebo lekárske použitie; potravinové alebo 
krmivové prípravky so stopovými prvkami; vý-
živové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; 
výživové doplnky z kvasníc. 
16 - Tlačoviny; obalové materiály z papiera; ba-
liaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované 
knihy, brožúry, bublinové obaly z plastických 
materiálov (na balenie); časopisy; etikety okrem 
textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafi-
ky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; knihy; 
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové ale-
bo papierové obaly; leporelá; mapy; obálky (pa-
piernický tovar); obaly (papiernický tovar); obra-
zy; papiernický tovar; tlačené periodické a nepe-
riodické publikácie; plagáty; prospekty; pútače  
z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papie-
ra, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; 
tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; 
umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera 
alebo plastických materiálov. 
29 - Bielkoviny na prípravu jedál; polievky; mlieč-
ne výrobky. 
30 - Čaj; ľadový čaj; čajové nápoje; kvety a listy 
rastlín (náhradky čaju); bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie); čaje a čajové zmesi vrátane čajov 
sypaných, porciovaných, vreckových, lisovaných, 
instantných a vrátane čajových extraktov z ovo-
cia, bylín, zeleniny a iných prírodných produktov 
okrem liečivých; káva; nepražená káva; cigória 
(kávová náhradka); kávové príchute; rastlinné prí-
pravky (kávové náhradky); mliečne kávové ná-
poje; kávové nápoje; kávové náhradky; kakao; 
kakaové nápoje; cestoviny; ravioly; sucháre; su-
šienky, keksy; prípravky z obilnín; čokoláda; ov-
sené potraviny; ovsené vločky; ovsený výražok 
(múka); cereálne tyčinky s vysokým obsahom 
proteínov; cereálne tyčinky; raw tyčinky; kuku-
ričná kaša; ovsená kaša; proteínová kaša; cereálie 
hotové ku konzumácii; raňajkové cereálie; cesto-
viny s proteínom; múka; cukrovinky; mandľové 
cukrovinky; arašidové cukrovinky; tyčinky so slad-
kým drievkom (cukrovinky); obilninové vločky; 
müsli; slané pečivo (krekery); ryžové koláče; 
obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; instant-
né kukuričné kaše; instantné ovsené kaše; in-
stantné proteínové kaše; instantné mliečne ryžo-
vé kaše; obilné klíčky (potraviny); ľanové seme-
ná (potraviny); orechy v čokoláde; mliečna ryžo-
vá kaša; mleté orechy; čokoládové nápoje. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ná-
pojmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triede 5, 16, 29 a 30 tohto 
zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi 
uvedenými v triede 5, 16, 29 a 30 tohto zoznamu; 
reklama v oblasti nákupu a predaja tovarov v trie-
de 5, 16, 29 a 30 tohto zoznamu; podpora predaja 
(pre tretie osoby) v oblasti nákupu a predaja to-
varov v triede 5, 16, 29 a 30 tohto zoznamu; in-
zertné služby oblasti nákupu a predaja tovarov  
v triede 5, 16, 29 a 30 tohto zoznamu; poskyto-
vanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie reklamných podujatí, vrátane  
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prehliadok tovarov a služieb; obchodný manaž-
ment; prieskum trhu; pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti; kancelárie zaoberajúce sa dovozom 
alebo vývozom. 
39 - Balenie tovarov uvedených v triede 5, 16, 29 
a 30 tohto zoznamu; skladovanie tovarov uvede-
ných v triede 5, 16, 29 a 30 tohto zoznamu; ex-
pedícia tovarov uvedených v triede 5, 16, 29 a 30 
tohto zoznamu; preprava tovarov uvedených v trie-
de 5, 16, 29 a 30 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) sivá 
(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

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

 
 

(210) 1577-2016 
(220) 21.7.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 35 
(511) 5 - Ľanové semená na farmaceutické použitie; 

tuky na lekárske použitie; mliečny tuk; výživové 
doplnky z ľanových semien; výživové doplnky  
z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných 
klíčkov; proteínové výživové doplnky; bielkovi-
nové potraviny na lekárske použitie; liečivé čaje; 
bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé kore-
ne; vedľajšie produkty spracovania obilnín na 
diétne alebo lekárske použitie; potravinové alebo 
krmivové prípravky so stopovými prvkami; vý-
živové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; 
výživové doplnky z kvasníc. 
29 - Bielkoviny na prípravu jedál; polievky; mlieč-
ne výrobky. 
30 - Cestoviny; ravioly; sucháre; sušienky, kek-
sy; prípravky z obilnín; čokoláda; ovsené potra-
viny; ovsené vločky; ovsený výražok (múka); ce-
reálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; 
cereálne tyčinky; raw tyčinky; kukuričná kaša; 
ovsená kaša; proteínová kaša; cereálie hotové ku 
konzumácii; raňajkové cereálie; cestoviny s pro-
teínom; múka; cukrovinky; mandľové cukrovin-
ky; arašidové cukrovinky; tyčinky so sladkým 
drievkom (cukrovinky); obilninové vločky; müs-
li; slané pečivo (krekery); ryžové koláče; obilni-
nové chuťovky; ryžové chuťovky; instantné ku-
kuričné kaše; instantné ovsené kaše; instantné pro-
teínové kaše; instantné mliečne ryžové kaše; obil-
né klíčky (potraviny); ľanové semená (potraviny); 
orechy v čokoláde; mliečna ryžová kaša; mleté 
orechy; káva; nepražená káva; cigória (kávová 
náhradka); kávové príchute; rastlinné prípravky 
(kávové náhradky); mliečne kávové nápoje; ká-
vové nápoje; kávové náhradky; kakao; kakaové 
nápoje; čokoládové nápoje; čaj; ľadový čaj; ča-
jové nápoje; kvety a listy rastlín (náhradky čaju); 
bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); čaje  
a čajové zmesi vrátane čajov sypaných, porcio-
vaných, vreckových, lisovaných, instantných a vrá-
tane čajových extraktov z ovocia, bylín, zeleniny 
a iných prírodných produktov okrem liečivých. 
 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triede 5, 29 a 30 tohto zoz-
namu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uve-
denými v triede 5, 29 a 30 tohto zoznamu; rek-
lama v oblasti nákupu a predaja tovarov v triede 
5, 29 a 30 tohto zoznamu; podpora predaja (pre 
tretie osoby) v oblasti nákupu a predaja tovarov  
v triede 5, 29 a 30 tohto zoznamu; inzertné služ-
by oblasti nákupu a predaja tovarov v triede 5, 29 
a 30 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; orga-
nizovanie reklamných podujatí, vrátane prehliadok 
tovarov a služieb; obchodný manažment; pries-
kum trhu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
kancelárie zaoberajúce sa dovozom alebo vývozom. 

(540) 

  
 

(591) mätová (zelená), žltá, biela 
(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

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

 
 

(210) 1578-2016 
(220) 21.7.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 35 
(511) 5 - Ľanové semená na farmaceutické použitie; 

tuky na lekárske použitie; mliečny tuk; výživové 
doplnky z ľanových semien; výživové doplnky  
z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných 
klíčkov; proteínové výživové doplnky; bielkovi-
nové potraviny na lekárske použitie; liečivé čaje; 
bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé kore-
ne; vedľajšie produkty spracovania obilnín na 
diétne alebo lekárske použitie; potravinové alebo 
krmivové prípravky so stopovými prvkami; vý-
živové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; 
výživové doplnky z kvasníc. 
29 - Bielkoviny na prípravu jedál; polievky; 
mliečne výrobky. 
30 - Cestoviny; ravioly; sucháre; sušienky, kek-
sy; prípravky z obilnín; čokoláda; ovsené potra-
viny; ovsené vločky; ovsený výražok (múka); ce-
reálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; ce-
reálne tyčinky; raw tyčinky; kukuričná kaša; ov-
sená kaša; proteínová kaša; cereálie hotové ku 
konzumácii; raňajkové cereálie; cestoviny s pro-
teínom; múka; cukrovinky; mandľové cukrovin-
ky; arašidové cukrovinky; tyčinky so sladkým 
drievkom (cukrovinky); obilninové vločky; müs-
li; slané pečivo (krekery); ryžové koláče; obilni-
nové chuťovky; ryžové chuťovky; instantné ku-
kuričné kaše; instantné ovsené kaše; instantné 
proteínové kaše; instantné mliečne ryžové kaše; 
obilné klíčky (potraviny); ľanové semená (potra-
viny); orechy v čokoláde; mliečna ryžová kaša; 
mleté orechy; káva; nepražená káva; cigória (ká- 
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vová náhradka); kávové príchute; rastlinné príp-
ravky (kávové náhradky); mliečne kávové nápo-
je; kávové nápoje; kávové náhradky; kakao; ka-
kaové nápoje; čokoládové nápoje; čaj; ľadový 
čaj; čajové nápoje; kvety a listy rastlín (náhradky 
čaju); bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
čaje a čajové zmesi vrátane čajov sypaných, por-
ciovaných, vreckových, lisovaných, instantných 
a vrátane čajových extraktov z ovocia, bylín, ze-
leniny a iných prírodných produktov okrem lie-
čivých. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 5, 29 a 30 tohto zoz-
namu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uve-
denými v triede 5, 29 a 30 tohto zoznamu; rek-
lama v oblasti nákupu a predaja tovarov v triede 
5, 29 a 30 tohto zoznamu; podpora predaja (pre 
tretie osoby) v oblasti nákupu a predaja tovarov  
v triede 5, 29 a 30 tohto zoznamu; inzertné služ-
by oblasti nákupu a predaja tovarov v triede 5, 29 
a 30 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; orga-
nizovanie reklamných podujatí, vrátane prehliadok 
tovarov a služieb; obchodný manažment; pries-
kum trhu; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
kancelárie zaoberajúce sa dovozom alebo vývozom. 

(540) 

  
 

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

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

 
 

(210) 1583-2016 
(220) 22.7.2016 

 10 (511) 5, 29, 32 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky; farmaceutické príp-

ravky; dietetické potraviny a dietetické látky na 
lekárske použitie; dietetické potraviny na lekár-
ske použitie určené na ochranu kĺbov, väzivové-
ho aparátu, kože, vlasov a iných častí pohybové-
ho aparátu a ľudského organizmu; dietetické ná-
poje na lekárske použitie určené na ochranu kĺ-
bov, väzivového aparátu, kože, vlasov a iných 
častí pohybového aparátu a ľudského organizmu; 
dietetické potraviny s kĺbovou bielkovinou na le-
kárske použitie; dietetické nápoje na lekárske 
použitie; bylinné prípravky na lekárske použitie; 
liečivé nápoje; želatínové prípravky na lekárske 
použitie; zverolekárske prípravky; dietetické pot-
raviny a dietetické látky na zverolekárske použi-
tie; dietetické potraviny a dietetické látky na zve- 
 

 rolekárske použitie na ochranu kĺbov, kože, po-
hybového aparátu zvierat; prípravky na prípravu 
nealkoholických liečivých nápojov obsahujúcich 
dietetické, výživové, posilňujúce a podporné do-
plnky. 
29 - Želatínové potravinárske prípravky vo forme 
prášku. 
32 - Nealkoholické nápoje; želatínové nealkoho-
lické nápoje. 

(540) Kloubům chutná Geladrink! 
(731) ORLING s.r.o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí nad 

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

 
 

(210) 1645-2016 
(220) 1.8.2016 

 10 (511) 36, 37, 42 
(511) 36 - Finančníctvo; financovanie nehnuteľností; 

bankové hypotéky; pôžičky (finančné úvery); fi-
nančné analýzy v oblasti nehnuteľností; finančné 
poradenstvo v oblasti nehnuteľností; organizova-
nie financovania stavebných projektov; finančný 
lízing nehnuteľností; splátkový predaj nehnuteľ-
ností; finančné oceňovanie nehnuteľností; finan-
čné informácie; sprostredkovanie uvedených fi-
nančných služieb v tomto zozname; prenájom 
nehnuteľností; prenájom obchodných priestorov; 
prenájom bytov; prenájom kancelárskych priesto-
rov; realitné kancelárie; sprostredkovateľská čin-
nosť s nehnuteľnosťami; sprostredkovanie kúpy, 
predaja a prenájmu nehnuteľností; developerské 
služby v oblasti financovania nehnuteľností; vybe-
ranie nájomného; správa nehnuteľností; poistenie 
nehnuteľností; poskytovanie informácií o poiste-
ní nehnuteľností; sprostredkovanie poistenia ne-
hnuteľností; poskytovanie uvedených služieb v trie-
de 36 tohto zoznamu prostredníctvom internetu 
(online). 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba  
a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (sta-
vebníctvo); čistenie interiérov budov; čistenie ex-
teriérov budov; inštalácie a opravy výťahov; in-
štalácie a opravy chladiacich zariadení; inštalá-
cie, údržba a opravy kancelárskych strojov a za-
riadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; 
inštalácie a opravy poplašných systémov proti 
vlámaniu; poradenstvo v oblasti stavebníctva, 
stavebné informácie; prenájom stavebných stro-
jov a zariadení; informácie o prenájme staveb-
ných strojov a zariadení; informácie o údržbe, 
oprave a inštalácii strojov, prístrojov a zariadení; 
online poradenstvo v oblasti stavebníctva a sta-
vebnej činnosti; stavebný dozor; stavebné infor-
mácie; poradenská a konzultačná činnosť v staveb-
níctve. 
42 - Architektonické služby; architektonické po-
radenstvo; projektovanie stavieb; štúdie technic-
kých projektov; poradenská a konzultačná činnosť 
v investičnej výstavbe; vypracovanie stavebných 
výkresov; inžinierska činnosť. 
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(540) 

  
 

(731) Respect APP s.r.o., Klariská 7, 811 03 Bratisla-
va, SK; 

 
 

(210) 1653-2016 
(220) 2.8.2016 

 10 (511) 2, 19 
(511) 2 - Nátery (farby). 

19 - Omietky (stavebný materiál). 
(540) 

  
 

(591) čierna CMYK 0,0,0,100; červená CMYK 0,100,-
100,0; sivá CMYK 0,0,0,80; sivá CMYK 0,0,0, 50 

(731) HOFER SK, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žili-
na, SK; 

 
 

(210) 1654-2016 
(220) 29.7.2016 

 10 (511) 3, 16, 21 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; šampóny; kozmetické 

prípravky na starostlivosť o vlasy; kondicionéry 
na vlasy; kozmetické prípravky na vlasy vo for-
me sprejov; oleje na vlasy (kozmetické príprav-
ky); laky na vlasy; vlasové tužidlá; gély na vlasy 
(kozmetické prípravky); balzamy na vlasy (nie na 
lekárske použitie); kozmetické prípravky na och-
ranu a regeneráciu pokožky; skrášľovacie koz-
metické prípravky; telové mlieka (kozmetické 
prípravky); telové maslá(kozmetické prípravky); 
kozmetické pleťové vody; kozmetické telové kré-
my; parfumy; parfumované vody; toaletné vody; 
telové oleje (kozmetické prípravky); telové spre-
je (na kozmetické použitie); telové dezodoranty  
a antiperspiranty (kozmetické výrobky); guľôč-
kové dezodoranty (toaletné potreby); telové gély 
(kozmetické prípravky); obrúsky napustené koz-
metickými prípravkami a pleťovými vodami; va-
tové tampóny na kozmetické použitie; kozmetic-
ké náplasti na čistenie pórov na pleti; balzamy na 
pery (nie na lekárske použitie); gély na sprcho-
vanie (kozmetické prípravky); oleje na sprchova-
nie (kozmetické prípravky); tuhé a tekuté mydlá; 
krémy na ruky (kozmetické prípravky); krémy na 
nohy (kozmetické prípravky); neliečivé kozme-
tické spreje na nohy; peny, soli a oleje do kúpeľa 
nie na lekárske použitie; kozmetické prípravky 
do kúpeľa; prípravky na holenie; mydlá na hole-
nie; peny, gély a krémy na holenie; krémy a vody 
po holení; čistiace a penové kozmetické príprav-
ky na pokožku. 

 
 
 
 

16 - Papiernický tovar; odličovacie papierové 
obrúsky; papierové utierky na tvár; toaletné pa-
pierové obrúsky nenapustené kozmetickými a far-
maceutickými vodami; toaletný papier; papierové 
obrúsky (prestieranie); papierové utierky; papie-
rové vreckovky. 
21 - Špongie na čistenie; umývacie špongie; ke-
fy; kefky na nechty; abrazívne špongie na po-
kožku; kozmetické pomôcky; pomôcky na odli-
čovanie. 

(540) 

  
 

(731) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šesta-
jovice, CZ; 

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

(210) 1655-2016 
(220) 29.7.2016 

 10 (511) 3, 16, 21 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; šampóny; kozmetické 

prípravky na starostlivosť o vlasy; kondicionéry 
na vlasy; kozmetické prípravky na vlasy vo for-
me sprejov; oleje na vlasy (kozmetické príprav-
ky); laky na vlasy; vlasové tužidlá; gély na vlasy 
(kozmetické prípravky); balzamy na vlasy (nie na 
lekárske použitie); kozmetické prípravky na och-
ranu a regeneráciu pokožky; skrášľovacie koz-
metické prípravky; telové mlieka (kozmetické 
prípravky); telové maslá(kozmetické prípravky); 
kozmetické pleťové vody; kozmetické telové kré-
my; parfumy; parfumované vody; toaletné vody; 
telové oleje (kozmetické prípravky); telové spre-
je (na kozmetické použitie); telové dezodoranty  
a antiperspiranty (kozmetické výrobky); guľôč-
kové dezodoranty (toaletné potreby); telové gély 
(kozmetické prípravky); obrúsky napustené koz-
metickými prípravkami a pleťovými vodami; va-
tové tampóny na kozmetické použitie; kozmetic-
ké náplasti na čistenie pórov na pleti; balzamy na 
pery (nie na lekárske použitie); gély na sprcho-
vanie (kozmetické prípravky); oleje na sprchova-
nie (kozmetické prípravky); tuhé a tekuté mydlá; 
krémy na ruky (kozmetické prípravky); krémy na 
nohy (kozmetické prípravky); neliečivé kozme-
tické spreje na nohy; peny, soli a oleje do kúpeľa 
nie na lekárske použitie; kozmetické prípravky 
do kúpeľa; prípravky na holenie; mydlá na hole-
nie; peny, gély a krémy na holenie; krémy a vody 
po holení; čistiace a penové kozmetické príprav-
ky na pokožku. 
16 - Papiernický tovar; odličovacie papierové 
obrúsky; papierové utierky na tvár; toaletné pa-
pierové obrúsky nenapustené kozmetickými a far-
maceutickými vodami; toaletný papier; papierové 
obrúsky (prestieranie); papierové utierky; papie-
rové vreckovky. 
21 - Špongie na čistenie; umývacie špongie; kefy; 
kefky na nechty; abrazívne špongie na pokožku; 
kozmetické pomôcky; pomôcky na odličovanie. 
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(540) 

  
 

(731) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šesta-
jovice, CZ; 

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

(210) 1656-2016 
(220) 2.8.2016 

 10 (511) 1, 3, 4, 7, 9, 12, 17, 35, 37 
(511) 1 - Chladiace zmesi do motorov vozidiel. 

3 - Leštiace vosky na automobily; detergenty (nie 
na použitie vo výrobnom procese a na lekárske 
použitie) na automobily; leštiace prípravky na 
automobily; šampóny pre automobily; čistiace príp-
ravky na automobily; vône (osviežovače vzdu-
chu) do automobilov; čistiace tekuté prípravky na 
okná automobilov; čistiace prípravky na disky 
kolies; čistiace prípravky na pneumatiky. 
4 - Mazadlá; motorové palivá; motorové oleje; 
prevodové oleje; mazacie oleje; nechemické prí-
sady do motorových palív a motorových olejov; 
hydraulické oleje; mazacie tuky. 
7 - Vzduchové filtre do motorov; alternátory; 
piestne krúžky; žeraviace sviečky do dieselových 
motorov; vstrekovače motorových palív; karbu-
rátory; kompresory; hlavy valcov (časti motorov); 
štartéry motorov; piesty valcov; katalyzátory do 
motorov; piesty motorov; navijaky; zapaľovacie 
sviečky do spaľovacích motorov; nakopávacie štar-
téry motocyklov. 
9 - Elektrické akumulátory pre vozidlá; alarmy; 
zosilňovače; tachometre dopravných prostried-
kov; reproduktory; tachografy vozidiel; termosta-
ty; ukazovatele hladiny benzínu; autorádiá; rých-
lomery, tachometre; otáčkomery; zabezpečovacie 
zariadenia proti odcudzeniu; navigačné prístroje 
vozidiel (palubné počítače); stroboskopy. 
12 - Pozemné vozidlá; automobily; prípojné vo-
zidlá; motocykle; závesné tlmiče na pozemné vo-
zidlá; tlmiace pružiny na pozemné vozidlá; ťažné 
zariadenia pozemných vozidiel; automobilové 
kapoty; automobilové podvozky; torzné tyče po-
zemných vozidiel; blatníky pozemných vozidiel; 
náboje kolies automobilov; podvozky pozemných 
vozidiel; nárazníky pozemných vozidiel; motory 
motocyklov; elektrické motory do pozemných vo-
zidiel; spojky pozemných vozidiel; nápravy po-
zemných vozidiel; čapy náprav pozemných vozi-
diel; ozubené kolesá a ozubené prevody do po-
zemných vozidiel; brzdy pozemných vozidiel; mo-
tory pozemných vozidiel; prevodovky do pozem-
ných vozidiel; voľnobežky do pozemných vozi-
diel; čelné sklá pozemných vozidiel; spätné zr-
kadlá pozemných vozidiel, motocyklov; sedadlá 
na motocykle; sedadlá automobilov; podvozky au-
to-mobilov; turbíny do pozemných vozidiel; au-
tomobilové karosérie; nárazníky automobilov; tl- 
 

miče automobilov; klaksóny automobilov; brz-
dové čeľuste na pozemné vozidlá; hnacie reťaze 
do pozemných vozidiel; prevodové remene do po-
zemných vozidiel; volanty pozemných vozidiel; 
prevodové hriadele do pozemných vozidiel; brz-
dové platničky na automobily; automobilové brz-
dové kotúče; spojlery na pozemné vozidlá, stie-
rače pozemných vozidiel, automobilov; motocyk-
lové reťaze; motocyklové rámy; riadidlá na mo-
tocykle; motocyklové motory; motocyklové sto-
jany (súčasti motocyklov); okenné tabule na okná 
automobilov; radiace páky pozemných vozidiel. 
17 - Plastové výplňové hmoty pre automobilový 
priemysel; plastové hadice pre automobilový prie-
mysel; plastové izolačné pásky pre automobilový 
priemysel; plastové tesnenia pozemných vozidiel; 
plastové spojovacie hadice na chladiče automobilov. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby s to-
varmi uvedenými v triedach 1, 3, 4, 7, 9, 12 a 17 
tohto zoznamu; maloobchodné služby s tovarmi 
v triedach 1, 3, 4, 7, 9, 12 a 17 tohto zoznamu; 
marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); 
reklama; rozširovanie reklamných oznamov. 
37 - Opravy a údržba motorových vozidiel; opravy 
a údržba prípojných vozidiel; opravy a údržba čas-
tí a súčastí motorových vozidiel; opravy a údržba 
častí a súčastí prípojných vozidiel. 

(540) 

  
 

(591) žltá, čierna, biela 
(731) Auto Kelly a.s., Ocelářská 891/16, 19000 Praha 9, 

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

SK; 
 
 

(210) 1661-2016 
(220) 3.8.2016 

 10 (511) 16, 33, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na 

balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem tex-
tilných; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; 
kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové ška-
tule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; 
drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly (pa-
piernický tovar); papiernický tovar; tlačené pe-
riodické a neperiodické publikácie; plagáty; pros-
pekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené 
reklamné materiály; baliace plastové fólie; papie-
rové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; ka-
talógy. 
33 - Brandy. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa 
alkoholických nápojov; maloobchodné služby  
s alkoholickými nápojmi; veľkoobchodné služby 
s alkoholickými nápojmi; reklama; marketing; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; rozširovanie rek- 
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lamných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných textov; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; obchodný manažment; po-
radenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie (služ-
by modeliek) na reklamné účely a na podporu 
predaja; predvádzanie tovaru; obchodné spros-
tredkovateľské služby. 

(540) IVERIONI 
(731) ROYAL TRANS TRADE s.r.o., Za dráhou 21, 

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

 
 

(210) 1662-2016 
(220) 3.8.2016 

 10 (511) 16, 33, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na 

balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem tex-
tilných; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; 
kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové ška-
tule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; 
drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly (pa-
piernický tovar); papiernický tovar; tlačené pe-
riodické a neperiodické publikácie; plagáty; pro-
spekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené 
reklamné materiály; baliace plastové fólie; papie-
rové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; ka-
talógy. 
33 - Vodka. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa 
alkoholických nápojov; maloobchodné služby  
s alkoholickými nápojmi; veľkoobchodné služby 
s alkoholickými nápojmi; reklama; marketing; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; rozširovanie rek-
lamných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných textov; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; obchodný manažment; pora-
denstvo pri riadení podnikov; predvádzanie (služ-
by modeliek) na reklamné účely a na podporu 
predaja; predvádzanie tovaru; obchodné spros-
tredkovateľské služby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna,sivá, biela, zlatá, hnedá 
(731) ROYAL TRANS TRADE s.r.o., Za dráhou 21, 

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

 
 

(210) 1663-2016 
(220) 3.8.2016 

 10 (511) 16, 33, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na 

balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem tex-
tilných; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; 
kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové ška-
tule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; 
drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly (papier-
nický tovar); papiernický tovar; tlačené periodic-
ké a neperiodické publikácie; plagáty; prospekty; 
pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule 
z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené reklam-
né materiály; baliace plastové fólie; papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; katalógy. 
33 - Vodka. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa 
alkoholických nápojov; maloobchodné služby  
s alkoholickými nápojmi; veľkoobchodné služby 
s alkoholickými nápojmi; reklama; marketing; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; rozširovanie rek-
lamných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiá-
lov; vydávanie reklamných textov; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; obchodný manažment; po-
radenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie (služ-
by modeliek) na reklamné účely a na podporu 
predaja; predvádzanie tovaru; obchodné spros-
tredkovateľské služby. 
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(540) 

  
 

(591) modrá, sivá, strieborná, biela 
(731) ROYAL TRANS TRADE s.r.o., Za dráhou 21, 

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

 
 

(210) 1688-2016 
(220) 5.8.2016 

 10 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Organizovanie obchodných alebo reklam-

ných výstav; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; prieskum trhu; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); zasielanie reklam-
ných materiálov zákazníkom; vydávanie reklam-
ných alebo náborových textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; poradenstvo pri organi-
zovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný 
manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; 
personálne poradenstvo; marketing; obchodné spros-
tredkovanie kultúrnych a spoločenských poduja-
tí; obchodné sprostredkovanie reštauračných a ka-
viarenských služieb. 
41 - Informácie o možnostiach zábavy; plánova-
nie a organizovanie večierkov; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie živých vystú-
pení; organizovanie vedomostných a zábavných 
súťaží; vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); 
výchovnozábavné klubové služby; organizovanie 
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie koncertov; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizačné zabezpečenie výs-
tav. 
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); reštaurácie (je-
dálne); hotelierske služby; rezervácie ubytovania 
v hoteloch; prenájom prechodného ubytovania; 
turistické ubytovne; prenájom prednáškových sál; 
rezervácie prechodného ubytovania; informácie  
o možnostiach ubytovania. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá 
(731) Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1695-2016 
(220) 5.8.2016 
(310) 532544 
(320) 13.7.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 16, 21, 32, 33, 35 
(511) 16 - Brožúry; časopisy (periodiká); letáky; foto-

grafie; plagáty; papierové tabule; papierové ná-
stenné kalendáre; papierové visačky; ceruzky; 
jedálne lístky (tlačoviny); podložky pod pivové 
poháre. 
21 - Sklené poháre; poháre na pitie; keramické 
poháre; keramické holby; držiaky na jedálne lístky; 
keramické podnosy (tácne); porcelánové podnosy 
(tácne); porcelánové džbány; papierové alebo 
plastové poháre. 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); šumivé neal-
koholické nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
35 - Marketing v oblasti pivovarníctva a sladov-
níctva; reklama v oblasti pivovarníctva a sladov-
níctva; podpora predaja (pre tretie osoby) v ob-
lasti pivovarníctva a sladovníctva. 

(540) 

  
 

(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 
Plzeň, CZ; 

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

(210) 1730-2016 
(220) 12.8.2016 

 10 (511) 9, 33, 35, 41, 43 
(511) 9 - Exponované filmy; exponované kinematogra-

fické filmy; premietacie plochy, plátna; kinema-
tografické kamery; filmy nahraté na magnetic-
kých nosičoch údajov; filmy nahraté na optických 
nosičoch údajov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); alkoholic-
ké výťažky z ovocia; vínové aperitívy; víno. 
35 - Marketing; obchodná administratíva; obchod-
ný manažment; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; predvádzanie tovaru; prieskum 
trhu; podpora predaja filmových seriálov (pre tre-
tie osoby); reklama; reklama na hrané filmy; tvor-
ba reklamných filmov. 
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41 - Filmové štúdia; filmová zábava; filmové 
predstavenia; nahrávacie štúdia (služby); organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie športových súťaží; produkcia filmov (nie rek-
lamných) v štúdiách; tvorba špeciálnych efektov 
pre filmy; zábava vo forme televíznych seriálov; 
plánovanie a organizovanie večierkov; požičia-
vanie kinematografických filmov; premietanie ki-
nematografických filmov; písanie televíznych  
a filmových scenárov (tvorba); filmová tvorba; ti-
tulkovanie; vzdelávanie; vyučovanie. 
43 - Bary (služby); hotelierske služby; kaviarne. 

(540) 

  
 

(731) DSD Partners, s.r.o., Bratislavská 49/B, 841 06 Bra-
tislava, SK; 

(740) Právny dom - advokáti, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1746-2016 
(220) 15.8.2016 

 10 (511) 1, 5, 35 
(511) 1 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhrad-

níctvo a lesníctvo, ochranu plodín; chemikálie na 
ochranu plodín na základe húb, baktérií alebo 
mikroorganizmov; prípravky na reguláciu rastu 
rastlín; hnojivá na posilnenie plodín. 
5 - Prípravky na ochranu a výživu rastlín; insek-
ticídy; fungicídy a herbicídy; chemické prípravky 
na ničenie hmyzu a škodcov; účinné látky insek-
ticídneho charakteru; repelenty; akaricídy; bakte-
riálne jedy; biocídy (pesticídy); bioinsekticídy; 
pesticídy; prípravky na sterilizáciu pôdy; príp-
ravky proti parazitom; chemické prípravky na ni-
čenie škodlivých zvierat; chemické prípravky na 
ničenie slimákov (moluskocídy). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vý-
robkami v triedach 1 a 5 tohto zoznamu; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s výrobkami  
v triedach 1 a 5 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu; obchodné sprostredkovateľské služby  
s výrobkami uvedenými v triedach 1 a 5 tohto 
zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby  
s výrobkami uvedenými v triedach 1 a 5 tohto 
zoznamu prostredníctvom internetu; marketing. 

(540) GRANULAX 
(731) AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Ol-

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

 
 
 
 
 
 

(210) 1757-2016 
(220) 17.8.2016 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Destilované nápoje. 
(540) 

  
 

(591) zlatá, biela, filalová, čierna 
(731) Saber s.r.o., Pestovateľská 19, 977 01 Brezno, SK; 

 
 

(210) 1759-2016 
(220) 17.8.2016 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Vodka. 
(540) 

  
 

(591) čierna, strieborná 
(731) Saber s.r.o., Pestovateľská 19, 977 01 Brezno, SK; 
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(210) 1761-2016 
(220) 17.8.2016 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Destilované nápoje. 
(540) 

  
 

(591) čierna, zlatá, biela, žltá 
(731) Saber s.r.o., Pestovateľská 19, 977 01 Brezno, SK; 

 
 

(210) 1762-2016 
(220) 17.8.2016 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Destilované nápoje. 
(540) 

  
 

(591) čierna, zlatá, biela, zelená 
(731) Saber s.r.o., Pestovateľská 19, 977 01 Brezno, SK; 

 
 

(210) 1822-2016 
(220) 23.8.2016 

 10 (511) 5, 30, 43 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-

gienické výrobky na lekárske použitie; diétne pot-
raviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 
materiál; materiály na plombovanie zubov; den-
tálne modelovacie vosky; dezinfekčné prípravky; 
prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 
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. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) bordová, biela, čierna 
(731) Plajer Zoltán, Baštová 2308/1, 945 01 Komárno, 

SK; 
(740) Žuža Tomáš, Komárno, SK; 

 
 

(210) 1823-2016 
(220) 23.8.2016 

 10 (511) 5, 30, 43 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-

gienické výrobky na lekárske použitie; diétne pot-
raviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie; potraviny pre dojčatá; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 
materiál; materiály na plombovanie zubov; den-
tálne modelovacie vosky; dezinfekčné prípravky; 
prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 
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); 
koreniny; konzumný ľad. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) Vizoti Food & more... 
(731) Plajer Zoltán, Baštová ul. 2308/1, 945 01 Komár-

no, SK; 
(740) Žuža Tomáš, Komárno, SK; 

 
 

(210) 1837-2016 
(220) 14.10.2016 
(310) 530492 
(320) 19.4.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Pekárske výrobky. 

(540) DoDo 
(731) BEAS, a.s., Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hra-

dec Králové - Pražské Předměstí, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1842-2016 
(220) 24.8.2016 

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

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj 
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databá-
zy, katalógy a programy zaznamenané v elektro-
nickej podobe; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačo-
viny; tlačené reklamné materiály z papiera; pa-
piernický tovar a písacie potreby; učebné a vy- 
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učovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariade-
ní); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; 
pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernic-
ký tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier 
(okrem prístrojov a zariadení); kancelárske pot-
reby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; pla-
gáty; listový papier; stolové prestieranie z papie-
ra; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové 
alebo plastové vrecká na balenie; papierové pod-
ložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá  
a ceruzky; papierové podložky pod poháre; ozná-
menia (papiernický tovar); papierové vlajky; pa-
pierové zástavy; nože na papier (kancelárske pot-
reby); otvárače na listy (kancelárske potreby); 
puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo 
lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; etikety (okrem textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách vrátane počítačovej ko-
munikačnej siete; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; televízna a roz-
hlasová reklama; rozširovanie reklamných ozna-
mov; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; vydávanie reklamných textov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manaž-
ment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia 
výrobkov a služieb v komunikačných médiách 
pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín 
na podporu predaja; organizovanie reklamných 
hier na podporu predaja; služby modeliek na rek-
lamné účely a podporu predaja výrobkov a slu-
žieb; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a in-
formačné služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 35 tohto zoznamu; komerčné informačné 
kancelárie; produkcia reklamných filmov; služby 
výberu zamestnancov účinkujúcich v zábavných 
reláciách (výber spevákov, tanečníkov a nových 
tvárí - modeliek, modelov, hostesiek); maloob-
chodné služby s alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; te-
lekomunikačné služby; poskytovanie telekomu-
nikačného pripojenia do svetovej počítačovej sie-
te; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; prenos správ, informácií, publikácií, 
audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikač-
ných sietí vrátane internetu; spravodajské kance-
lárie; poradenské a informačné služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov 
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skla-
dateľské služby; organizovanie zábavných, kul-
túrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzde-
lávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, 
hudobných a športových súťaží; organizovanie  
kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); orga- 
 

nizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (ok-
rem reklamných); 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; organizovanie a vedenie kongresov; organi-
zovanie a vedenie školení; organizovanie a vede-
nie konferencií; organizovanie súťaží krásy; or-
ganizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; 
produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná 
tvorba; služby filmových, divadelných a nahrá-
vacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie 
filmov; prenájom kinematografických prístrojov; 
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; služby divadelných, koncert-
ných a varietných umelcov; rezervácia vstupe-
niek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; 
produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-ob-
razových nahrávok (okrem reklamných); vydava-
teľské služby (okrem vydávania reklamných ma-
teriálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tla-
čovín (okrem reklamných textov); on-line posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); vydávanie elektronických publiká-
cií (okrem reklamných); elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na špor-
tové sústredenie; kurzy telesného cvičenia; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby osob-
ných trénerov (fitnes cvičenia); zábavné služby 
nočných klubov; on-line poskytovanie počítačo-
vých hier z počítačových sietí; informácie o vý-
chove, vzdelávaní; informácie o možnostiach roz-
ptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rek-
reácie; informácie, správy, novinky z oblasti šou 
biznisu; prekladateľské služby; prenájom deko-
rácií na predstavenia; poskytovanie služieb na 
oddych a rekreáciu; prenájom audio prístrojov, 
video prístrojov, videorekordérov, premietačiek, 
televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdeláva-
cích potrieb a prístrojov; prenájom športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); repor-
térske služby; pomoc pri výbere povolania (pora-
denstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); orga-
nizovanie lotérií a stávkových hier; organizova-
nie módnych prehliadok na zábavné účely; služ-
by diskdžokejov; online poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); on-line pos-
kytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania); hazardné hry; poradenské a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených 
v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom in-
ternetu, on-line a interaktívnymi počítačovými 
službami. 

(540) 

  
 

(591) odtiene modrej, biela 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

slavská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 1852-2016 
(220) 25.8.2016 

 10 (511) 30, 32 
(511) 30 - Nápoje na báze čaju. 

32 - Minerálne vody (nápoje); šumivé nápoje  
a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťa-
vy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) RAJEC Bobuľka 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(210) 1853-2016 
(220) 25.8.2016 

 10 (511) 30, 32 
(511) 30 - Nápoje na báze čaju. 

32 - Minerálne vody (nápoje); šumivé nápoje  
a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťa-
vy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 

(540) RAJEC Bylinka 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(210) 1855-2016 
(220) 4.10.2016 

 10 (511) 3, 5 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; príp-

ravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne 
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; príp-
ravky na čistenie zubov. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-
ravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; dezinfekč-
né prípravky; prípravky na ničenie škodcov. 

(540) JUVERIL 
(731) Stráňavský Jaroslav, Tajov 242, 976 34 Tajov, SK; 

 
 

(210) 1857-2016 
(220) 30.8.2016 

 10 (511) 3, 5, 16, 30, 32, 35, 41, 44 
(511) 3 - Kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; 

kozmetické prípravky na pestovanie a skrášľova-
nie tela; prípravky na umývanie, ošetrovanie  
a skrášľovanie vlasov; esenciálne oleje; umýva-
cie prípravky na osobnú hygienu. 
5 - Tyčinky na liečbu bradavíc; minerálne vody 
na lekárske použitie; liečivé čaje; bylinkové čaje 
na lekárske použitie; liečivé korene; liečivé kú-
peľové soli; liečivé nápoje; diétne potraviny na 
lekárske použitie; diétne potraviny pre diabetikov 
na lekárske použitie. 
16 - Papier; lepenka; obaly (papiernický tovar); 
obaly na fľaše lepenkové z kartónu alebo papie-
ra; písacie potreby; kancelárske potreby okrem 
nábytku; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové obrusy; pohľadnice; poznámkové zošity; pa-
pierové vreckovky; perá; papierové utierky na tvár. 
 
 
 

30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
koreniny; sucháre; sušienky; keksy; cukríky; príp-
ravky z obilnín. 
32 - Minerálne vody (nápoje); sýtené minerálne 
vody (nápoje); ochutené alebo inak upravené mi-
nerálne vody (nápoje); pivo; sirupy na výrobu 
nápojov; tablety na prípravu šumivých nápojov; 
nealkoholické nápoje; stolové vody; nesýtené 
minerálne vody. 
35 - Predvádzanie tovaru; prieskum trhu; pries-
kum verejnej mienky; reklama; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; podpora predaja (pre tretie 
osoby); písanie textov scenárov na reklamné účely. 
41 - Produkcia filmov (nie reklamných); písanie 
textov scenárov nie na reklamné účely; organizo-
vanie spoločenských zábavných a športových po-
dujatí; vzdelávanie; organizovanie školení; písa-
nie televíznych a filmových scenárov (tvorba). 
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; ter-
málne kúpele; lekárske služby; masáže; sanató-
riá; verejné kúpele (na hygienické účely); zdravot-
nícka starostlivosť; zotavovne; zdravotné stre-
diská (služby); lekárnické služby (príprava pred-
písaných liekov). 

(540) Madva 
(731) Závodská Lucia, Roháčska 165, 027 32 Zuberec, 

SK; 
 
 

(210) 1858-2016 
(220) 30.8.2016 

 10 (511) 3, 5, 16, 30, 32, 35, 41, 44 
(511) 3 - Kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; 

kozmetické prípravky na pestovanie a skrášľova-
nie tela; prípravky na umývanie, ošetrovanie  
a skrášľovanie vlasov; esenciálne oleje; umýva-
cie prípravky na osobnú hygienu. 
5 - Tyčinky na liečbu bradavíc; minerálne vody 
na lekárske použitie; liečivé čaje; bylinkové čaje 
na lekárske použitie; liečivé korene; liečivé kú-
peľové soli; liečivé nápoje; diétne potraviny na 
lekárske použitie; diétne potraviny pre diabetikov 
na lekárske použitie. 
16 - Papier; lepenka; obaly (papiernický tovar); 
obaly na fľaše lepenkové z kartónu alebo papie-
ra; písacie potreby; kancelárske potreby okrem 
nábytku; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové obrusy; pohľadnice; poznámkové zošity; 
papierové vreckovky; perá; papierové utierky na 
tvár. 
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
koreniny; sucháre; sušienky; keksy; cukríky; príp-
ravky z obilnín. 
32 - Minerálne vody (nápoje); sýtené minerálne 
vody (nápoje); ochutené alebo inak upravené mi-
nerálne vody (nápoje); pivo; sirupy na výrobu 
nápojov; tablety na prípravu šumivých nápojov; 
nealkoholické nápoje; stolové vody; nesýtené 
minerálne vody. 
35 - Predvádzanie tovaru; prieskum trhu; prie-
skum verejnej mienky; reklama; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); písanie textov scenárov na reklamné 
účely. 
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41 - Produkcia filmov (nie reklamných); písanie 
textov scenárov nie na reklamné účely; organizo-
vanie spoločenských zábavných a športových po-
dujatí; vzdelávanie; organizovanie školení; písa-
nie televíznych a filmových scenárov (tvorba). 
44 - Aromaterapeutické služby; fyzioterapia; ter-
málne kúpele; lekárske služby; masáže; sanató-
riá; verejné kúpele (na hygienické účely); zdra-
votnícka starostlivosť; zotavovne; zdravotné stre-
diská (služby); lekárnické služby (príprava pred-
písaných liekov). 

(540) Fraňo Madva 
(731) Závodská Lucia, Roháčska 165, 027 32 Zuberec, 

SK; 
 
 

(210) 1863-2016 
(220) 30.8.2016 

 10 (511) 29, 35 
(511) 29 - Mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom 

mlieka); mliečne výrobky. 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); roz-
širovanie vzoriek tovarov; reklama; rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; marketing. 

(540) 

  
 

(731) EUROMILK, a. s., Bratislavská 41, 932 15 Veľ-
ký Meder, SK; 

 
 

(210) 1875-2016 
(220) 30.8.2016 

 10 (511) 3, 5 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) BELOCREM 
(731) BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1876-2016 
(220) 30.8.2016 

 10 (511) 30, 43 
(511) 30 - Sendviče; omáčky (chuťové prísady); pečivo 

s mäsovou náplňou; majonézy; chutneys (koreni-
ny); syrové sendviče (cheeseburgers); pesto (bazal-
ková omáčka). 

 

43 - Rýchle občerstvenie (snackbary); reštauračné 
(stravovacie) služby. 

(540) 

  
 

(591) zelená, žltá, bordová, hnedá 
(731) Mikita Tomáš, Branisková 18, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(210) 1888-2016 
(220) 26.8.2016 

 10 (511) 5, 35, 41 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; lieky pre humánnu 

medicínu; vitamínové prípravky; liečivé nápoje; 
výživové doplnky; výživové doplnky – vitamíny; 
potravinové prípravky so stopovými prvkami; 
diétne potraviny na lekárske použitie; diétne lát-
ky na lekárske použitie. 
35 - Reklama; marketing. 
41 - Školenia; vzdelávanie; organizovanie vzdelá-
vacích výstav. 

(540) 

  
 

(731) FIDARU s.r.o., Moravská 737/42, 908 48 Kop-
čany, SK; 

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

(210) 1890-2016 
(220) 31.8.2016 

 10 (511) 16, 29, 30, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na 

balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem tex-
tilných; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; 
kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové ška-
tule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; 
drevitá lepenka (papiernický tovar); obaly (pa-
piernický tovar); papiernický tovar; periodické  
a neperiodické publikácie (tlačoviny); plagáty; 
prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
tlačené reklamné materiály; baliace plastové fó-
lie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na 
balenie; katalógy. 
29 - Vývary (bujóny); prípravky na vývary (bu-
jóny); držky; klobásy, salámy, párky; mäso; kon-
zervované mäso; mäsové výťažky; polievky; príp-
ravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy na 
prípravu jedál; šunka; údeniny; zeleninové šalá-
ty; vajcia; potravinárska želatína; nakladaná ze-
lenina; nakladané uhorky; konzervovaná zeleni-
na; konzervy so zeleninou; konzervované ovocie;  
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konzervy s ovocím; spracované arašidy; bravčo-
vá masť; džemy; konzervovaný hrach; zemiako-
vé hranolčeky; krokety; kyslá kapusta; sušené 
hrozienka; hydina (mäso); potravinárske oleje  
a tuky; mlieko; mliečne výrobky; kondenzované 
sladené mlieko; jogurt; smotana (mliečne výrob-
ky); syry; maslo; konzervy s rybami; kyslá ka-
pusta; zemiakové lupienky; margarín; marmelá-
dy; maslo; mlieko; mliečne výrobky; tofu; mra-
zené ovocie; mrazená zelenina; pečeňové pašté-
ty; ryby (neživé); rybie plátky (filé); konzervy  
s rybami; sardinky (neživé); sardely; paradajkový 
pretlak; lúpané semená; kompóty. 
30 - Cukríky; pastilky (cukríky); bonbóny; fon-
dán (cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky); mä-
tové cukríky; cestá na koláče; müsli; čokoládové 
nápoje; pudingy; sladké drievko (cukrovinky); 
zmrzliny; žuvačky; pekárske droždie; prášok do 
pečiva; cestoviny; omáčky na cestoviny; droždie 
do cesta; chlieb; nekysnutý chlieb; pečivo (rož-
ky); sucháre; káva; čaj; sladké a slané žemle; sla-
né pečivo (krekery); kukuričná krupica; kukurič-
ná múka; lístkové cesto; obilninové vločky; ku-
kuričné vločky; makaróny; potravinárska múka; 
potravinárske výrobky z múky; prípravky z obil-
nín; ovsená múka; ovsené potraviny; múka z jač-
meňa; potravinárske výrobky z kukuričnej múky; 
sójová múka; obilninové výrobky; ryža; mariná-
da (chuťové prísady); korenie; koreniny; kuchyn-
ská soľ; cukor; majonézy; horčica; kečup; sójová 
omáčka; paradajková omáčka; ocot; konzervova-
né záhradné bylinky (chuťové prísady). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 29 a 30 tohto zozna-
mu; reklamná činnosť; 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, tlačoviny, vzorky); spracovanie 
textov; vydávanie reklamných materiálov, reklam-
ných zvukovo-obrazových záznamov a reklam-
ných periodických a neperiodických publikácií; 
vydávanie reklamných textov; vydávanie nábo-
rových textov; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; obchodný manažment a podnikové po-
radenstvo; prenájom predajných automatov; pred-
vádzanie tovaru. 

(540) 

  
 

(591) zelená, červaná, biela, čierna 
(731) DELIKA s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 
 
 
 
 

(210) 1891-2016 
(220) 31.8.2016 

 10 (511) 16, 29, 30, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na 

balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem tex-
tilných; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; kar-
tón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevi-
tá lepenka (papiernický tovar); obaly (papiernic-
ký tovar); papiernický tovar; periodické a nepe-
riodické publikácie (tlačoviny); plagáty; prospek-
ty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené re-
klamné materiály; baliace plastové fólie; papie-
rové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; ka-
talógy. 
29 - Vývary (bujóny); prípravky na vývary (bu-
jóny); držky; klobásy, salámy, párky; mäso; kon-
zervované mäso; mäsové výťažky; polievky; prí-
pravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy na 
prípravu jedál; šunka; údeniny; zeleninové šalá-
ty; vajcia; potravinárska želatína; nakladaná zele-
nina; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; 
konzervy so zeleninou; konzervované ovocie; kon-
zervy s ovocím; spracované arašidy; bravčová masť; 
džemy; konzervovaný hrach; zemiakové hranol-
čeky; krokety; kyslá kapusta; sušené hrozienka; 
hydina (mäso); potravinárske oleje a tuky; mlie-
ko; mliečne výrobky; kondenzované sladené 
mlieko; jogurt; smotana (mliečne výrobky); syry; 
maslo; konzervy s rybami; kyslá kapusta; zemia-
kové lupienky; margarín; marmelády; maslo; 
mlieko; mliečne výrobky; tofu; mrazené ovocie; 
mrazená zelenina; pečeňové paštéty; ryby (neži-
vé); rybie plátky (filé); konzervy s rybami; sar-
dinky (neživé); sardely; paradajkový pretlak; lú-
pané semená; kompóty. 
30 - Cukríky; pastilky (cukríky); bonbóny; fon-
dán (cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky); mä-
tové cukríky; cestá na koláče; müsli; čokoládové 
nápoje; pudingy; sladké drievko (cukrovinky); 
zmrzliny; žuvačky; pekárske droždie; prášok do 
pečiva; cestoviny; omáčky na cestoviny; droždie 
do cesta; chlieb; nekysnutý chlieb; pečivo (rož-
ky); sucháre; káva; čaj; sladké a slané žemle; sla-
né pečivo (krekery); kukuričná krupica; kukurič-
ná múka; lístkové cesto; obilninové vločky; ku-
kuričné vločky; makaróny; potravinárska múka; 
potravinárske výrobky z múky; prípravky z obil-
nín; ovsená múka; ovsené potraviny; múka z jač-
meňa; potravinárske výrobky z kukuričnej múky; 
sójová múka; obilninové výrobky; ryža; mariná-
da (chuťové prísady); korenie; koreniny; kuchyn-
ská soľ; cukor; majonézy; horčica; kečup; sójová 
omáčka; paradajková omáčka; ocot; konzervova-
né záhradné bylinky (chuťové prísady). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 29 a 30 tohto zozna-
mu; reklamná činnosť; 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, tlačoviny, vzorky); spracovanie tex-
tov; vydávanie reklamných materiálov, reklam-
ných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných  
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periodických a neperiodických publikácií; vydá-
vanie reklamných textov; vydávanie náborových 
textov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo; 
prenájom predajných automatov; predvádzanie 
tovaru. 

(540) 

  
 

(591) zelená, žltá, biela, čierna 
(731) DELIKA s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1896-2016 
(220) 2.9.2016 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne; dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 

(540) 

  
 

(731) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-
tislava - mestská časť Petržalka, SK; 

 
 

(210) 1897-2016 
(220) 2.9.2016 

 10 (511) 35, 43 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
43 - Stravovacie služby; kaviarne; dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering). 

(540) 

  
 

(591) červená, tmavo zelená, svetlo zelená 
(731) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava - mestská časť Petržalka, SK; 
 
 

(210) 1911-2016 
(220) 31.8.2016 

 10 (511) 20, 21, 35, 40 
(511) 20 - Nekovové sudy; nekovové súdky; nekovové 

kade; nekovové podstavce pod sudy; obruče na 
sudy (nie kovové); nekovové sudové zátky; duži-
ny sudov; nekovové podnosy; stojany na taniere; 
príborníky; skrinky na lieky; domové čísla (nie 
kovové, nie svietiace); stojany na uteráky (nábytok); 
stojany na kvety (nábytok); podstavce na kvety; 
vystavovacie stojany; plastové nádoby (obaly);  
 

 nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové 
koše; nekovové vrchnáky na nádoby; nekovové 
fľaškové uzávery; vtáčie klietky, búdky; zrkadlá; 
panely na vešanie kľúčov; dekoratívne zvonkoh-
ry; dekoračné korálkové závesy; kozubové záste-
ny (nábytok); police (nábytok); pohrebné urny; 
stolárske umelecké výrobky; umelecké diela z dre-
va, vosku, sadry alebo plastov; busty z dreva, vos-
ku, sadry alebo plastov; drevené, voskové, sadrové 
alebo plastové figuríny; rámy na obrazy. 
21 - Keramické výrobky pre domácnosť; hrnčiar-
ske výrobky; hrnčiarsky tovar; majolika; kera-
mické pekáče, panvice; formy na pečenie (kuchyn-
ské náradie); formy na zákusky a koláče; formy 
na pečenie oblátok (nie elektrické); nádoby na 
použitie v domácnosti alebo v kuchyni; sporiteľ-
ničky (nie kovové); porcelánové, keramické, ka-
meninové alebo sklenené sochy; porcelánové, ke-
ramické, kameninové alebo sklenené umelecké 
predmety; porcelánové, keramické, kameninové 
alebo sklenené busty; porcelánové, keramické, ka-
meninové alebo sklenené figuríny (sošky); sviet-
niky; prstencové svietniky; svietniky (poháriky); 
viacramenné svietniky; zhášadlá sviečok; kveti-
náče; ozdobné črepníky (nie papierové); kade, 
putne; nádobky na maslo (maselničky); poklopy 
na maslo; pokrievky na syr; príklopy na jedlo; 
cukorničky; soľničky; koreničky; súpravy karáf 
na olej a ocot; krúžky na obrúsky; stojany na 
obrúsky; šálky; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; 
hrnce, hrnčeky; likérové súpravy; pivové poháre; 
sklenené nádoby (domáce potreby); fľaše; čuto-
ry, cestovné fľaše; tanieriky pod šálky; tanieriky 
pod fľaše (nie papierové, nie prestieranie); tanie-
re; jedálenské súpravy (riad); kuchynský riad na 
podávanie jedál; ozdobné stolové misy; poliev-
kové misy; čajníky; čajové súpravy (stolový riad); 
kávové súpravy (stolový riad); kávovary (nie 
elektrické); tepelnoizolačné nádoby na nápoje (ter-
mosky); kastróly; kotlík (hrniec); rajnice na pe-
čenie, varenie (nie elektrické); kuchynské hrnce; 
pokrievky na hrnce; parné hrnce (nie elektrické); 
dózy na čaj; stojany na vajíčka; podnosy (tácne); 
podnosy pre domácnosť; otočné podnosy (kuchyn-
ské náradie); podložky pod horúce hrnce; schrán-
ky na chlieb; schránky na keksy; misy; šalátové 
misy; misy na zeleninu; džbány; krčahy; demižó-
ny; karafy; kanvy; kanvičky; kanvice (nie elek-
trické); vázy; kuchynské mlynčeky, nie elektric-
ké; lisy na ovocie pre domácnosť, nie elektrické; 
cedidlá; cedidlá na čaj; čajové naparovacie sitká; 
vedierka na ľad; lopatky na zákusky; váľky na 
cesto; pipety na víno; dávkovače mydla; obaly na 
mydlá; držiaky na mydlo; držiaky na špongie; 
držiaky na jedálne lístky; držiaky na špáradlá; 
aranžérske držiaky na kvety a rastliny; kadidelni-
ce; napájadlá; vtáčie klietky, voliéry; toaletné 
nádoby pre zvieratá chované v domácnosti; odpa-
dové nádoby pre zvieratá chované v domácnosti; 
smaltované sklo, nie pre stavebníctvo; potreby 
pre domácnosť; kuchynský riad (okrem príbo-
rov); kuchynské nádoby; potreby na prípravu je-
dál (nie elektrické); maľované sklené výrobky; 
sklené mozaiky, nie pre stavebníctvo; sklené schrán-
ky; nočníky; porcelán; urny. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
šamotovými výrobkami, s hrnčiarskymi výrobka-
mi, s keramickými výrobkami pre domácnosť  
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a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 20  
a 21 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvá-
dzanie tovaru; spracovanie textov; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; odborné obchodné riadenie umelec-
kých činností; správa počítačových súborov; ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky); zásielkové 
reklamné služby; subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; 
podpora predaja (pre tretie osoby); služby porov-
návania cien; marketing; reklama; vydávanie rek-
lamných textov; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; televízna reklama; roz-
hlasová reklama; grafická úprava tlačovín na rek-
lamné účely; marketingové štúdie; podpora pre-
daja pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; op-
timalizácia obchodovania na webových stránkach; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov; pla-
tené reklamné služby typu „klikni sem“; on line 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov 
a predajcov tovarov a služieb; rozširovanie rek-
lamných oznamov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; lepenie plagátov; prenájom 
reklamných plôch; prenájom reklamných mate-
riálov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vý-
vozom; prenájom predajných stánkov; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 
a 40 tohto zoznamu; poskytovanie rád a informá-
cií o uvedených službách prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
40 - Vypaľovanie keramiky; keramické glazova-
nie; konečná úprava povrchov (mechanická alebo 
chemická); spracovanie materiálov na výrobu ke-
ramických tovarov; zostavovanie tovarov na ob-
jednávku (pre tretie osoby); kreslenie, rytie lase-
rom; tlačenie vzorov; obrusovanie; pokovovanie; 
informácie o úprave a spracovaní materiálov; pos-
kytovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) červená, zelená, žltá, čierna 
(731) ŠAMOTKA, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalu-

žany, Hrnčiarske Zalužany 200, 980 12 Hrnčiar-
ske Zalužany, SK; 

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

(210) 1937-2016 
(220) 7.9.2016 

 10 (511) 30, 32, 43 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; cukor, 

med, melasový sirup. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; sirupy a iné prípravky na výrobu 
nápojov. 
43 - Stravovacie služby. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
(731) FINCA s.r.o., Strojnícka 86, 821 05 Bratislava, 

SK; 
 

 
(210) 1939-2016 
(220) 7.9.2016 

 10 (511) 6, 9, 12, 25, 39, 42 
(511) 6 - Kovové zámky na bicykel (nie elektrické). 

9 - Elektrické zámky na bicykel. 
12 - Bicykle; časti a súčasti bicyklov; elektrické 
bicykle; bicyklové rámy; riadidlá na bicykle; bi-
cyklové brzdy; bicyklové zvončeky; koše (nosiče 
batožiny) na bicykle; stojany na bicykle (súčasti 
bicyklov); kozmické dopravné prostriedky; dop-
ravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo 
vzduchu a po koľajniciach. 
25 - Oblečenie; pokrývky hlavy; cyklistické ob-
lečenie; športové tričká, dresy; športová obuv; 
tričká. 
39 - Dovoz, doprava; turistické prehliadky (dop-
rava); prenájom dopravných prostriedkov; osob-
ná doprava; sprostredkovanie dopravy; informá-
cie o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; 
vypúšťanie satelitov (pre zákazníkov); prenájom 
navigačných systémov; poskytovanie informácií 
o cestovnej trase; prenájom bicyklov. 
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42 - Poskytovanie softvéru prostredníctvom in-
ternetu (SaaS). 

(540) FUTUPILOT 
(731) Kojnok Daniel, Cintorínska 5188/7, 984 01 Lu-

čenec, SK; 
 
 

(210) 1954-2016 
(220) 7.9.2016 

 10 (511) 5, 29, 30, 32 
(511) 5 - Bylinkové čaje na lekárske použitie. 

29 - Džemy; jogurt; kefír (mliečny nápoj); mlieč-
ne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); mliečne 
výrobky; marmelády; kyslé mlieko; mliečne kok-
taily; kompóty. 
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie). 
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoho-
lické ovocné nápoje; srvátkové nápoje; prípravky 
na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; 
ovocné džúsy sirupy na výrobu nápojov; vody 
(nápoje); limonády; sirupy na výrobu limonád; 
nealkoholické nápoje; ovocné nektáre; nealkoho-
lický jablkový mušt; mixované ovocné; alebo ze-
leninové nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pra-
vou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou. 

(540) 

  
 

(731) F-PLUS spol. s r.o. spoločnosť s ručením obme-
dzeným, Beckov 577, 916 38 Beckov, SK; 

 
 

(210) 1965-2016 
(220) 7.9.2016 
(310) 532540 
(320) 13.7.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); šumivé neal-

koholické nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Marketing v oblasti pivovarníctva a sladov-
níctva; reklama v odbore pivovarníctva a sladov-
níctva; podpora predaja (pre tretie osoby) v ob-
lasti pivovarníctva a sladovníctva. 

(540) 

  
 

(591) červená (pantone 185C), čierna, biela 
 

(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 
Plzeň, CZ; 

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

(210) 1966-2016 
(220) 7.9.2016 
(310) 532541 
(320) 13.7.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); šumivé neal-

koholické nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Marketing v oblasti pivovarníctva a sladov-
níctva; reklama v odbore pivovarníctva a sladov-
níctva; podpora predaja (pre tretie osoby) v ob-
lasti pivovarníctva a sladovníctva. 

(540) 

  
 

(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 
Plzeň, CZ; 

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

 
(210) 1967-2016 
(220) 7.9.2016 
(310) 532542 
(320) 13.7.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); šumivé neal-

koholické nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Marketing v oblasti pivovarníctva a sladov-
níctva; reklama v odbore pivovarníctva a sladov-
níctva; podpora predaja (pre tretie osoby) v ob-
lasti pivovarníctva a sladovníctva. 

(540) 
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(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 
Plzeň, CZ; 

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

(210) 1968-2016 
(220) 7.9.2016 
(310) 532543 
(320) 13.7.2016 
(330) CZ 

 10 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); šumivé neal-

koholické nápoje; nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Marketing v oblasti pivovarníctva a sladov-
níctva; reklama v odbore pivovarníctva a sladov-
níctva; podpora predaja (pre tretie osoby) v ob-
lasti pivovarníctva a sladovníctva. 

(540) 

  
 

(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 
Plzeň, CZ; 

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

(210) 1984-2016 
(220) 12.9.2016 

 10 (511) 5, 29, 35 
(511) 5 - Potraviny pre dojčatá; diétne potraviny a diét-

ne látky na lekárske použitie; hygienické výrob-
ky na lekárske použitie. 
29 - Mliečne výrobky; mliečne nápoje (s vyso-
kým obsahom mlieka). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 5 a 29 tohto zozna-
mu prostredníctvom internetu; on-line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; podpora pre-
daja (pre tretie osoby) prostredníctvom internetu. 

(540) HiPP mLekáreň 
(731) Hipp Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 15500 Praha, 

CZ; 
(740) Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o./ Mgr. Ma-

těj Smolař, Praha, CZ; 
 
 

(210) 1985-2016 
(220) 12.9.2016 

 10 (511) 5, 29, 35 
(511) 5 - Potraviny pre dojčatá; diétne potraviny a diét-

ne látky na lekárske použitie; hygienické výrob-
ky na lekárske použitie. 
29 - Mliečne výrobky; mliečne nápoje (s vyso-
kým obsahom mlieka). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 5 a 29 tohto zozna- 
 

mu prostredníctvom internetu; on-line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja 
(pre tretie osoby) prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(731) Hipp Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 15500 Praha, 
CZ; 

(740) Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o./ Mgr. Matěj 
Smolař, Praha, CZ; 

 
 

(210) 1988-2016 
(220) 12.9.2016 

 10 (511) 16, 29, 30, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na 

balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem tex-
tilných; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; kar-
tón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevi-
tá lepenka (papiernický tovar); obaly (papiernic-
ký tovar); papiernický tovar; periodické a nepe-
riodické publikácie (tlačoviny); plagáty; prospek-
ty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené rek-
lamné materiály; baliace plastové fólie; papiero-
vé alebo plastové vrecká a tašky na balenie; kata-
lógy. 
29 - Vývary (bujóny); prípravky na vývary (bu-
jóny); držky; klobásy, salámy, párky; mäso; kon-
zervované mäso; mäsové výťažky; polievky; príp-
ravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy na 
prípravu jedál; šunka; údeniny; zeleninové šalá-
ty; vajcia; potravinárska želatína; nakladaná ze-
lenina; nakladané uhorky; konzervovaná zeleni-
na; konzervy so zeleninou; konzervované ovocie; 
konzervy s ovocím; spracované arašidy; bravčo-
vá masť; džemy; konzervovaný hrach; zemiakové 
hranolčeky; krokety; kyslá kapusta; sušené hro-
zienka; hydina (mäso); potravinárske oleje a tu-
ky; mlieko; mliečne výrobky; kondenzované sla-
dené mlieko; jogurt; smotana (mliečne výrobky); 
syry; maslo; konzervy s rybami; kyslá kapusta; 
zemiakové lupienky; margarín; marmelády; mas-
lo; mlieko; mliečne výrobky; tofu; mrazené ovo-
cie; mrazená zelenina; pečeňové paštéty; ryby 
(neživé); rybie plátky (filé); konzervy s rybami; 
sardinky (neživé); sardely; paradajkový pretlak; 
lúpané semená; kompóty. 
30 - Cukríky; pastilky (cukríky); bonbóny; fon-
dán (cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky); mä-
tové cukríky; cestá na koláče; müsli; čokoládové 
nápoje; pudingy; sladké drievko (cukrovinky); zmr-
zliny; žuvačky; pekárske droždie; prášok do pe-
čiva; cestoviny; omáčky na cestoviny; droždie do 
cesta; chlieb; nekysnutý chlieb; pečivo (rožky); 
sucháre; káva; čaj; sladké a slané žemle; slané 
pečivo (krekery); kukuričná krupica; kukuričná  
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múka; lístkové cesto; obilninové vločky; kuku-
ričné vločky; makaróny; potravinárska múka; pot-
ravinárske výrobky z múky; prípravky z obilnín; 
ovsená múka; ovsené potraviny; múka z jačme-
ňa; potravinárske výrobky z kukuričnej múky; 
sójová múka; obilninové výrobky; ryža; mariná-
da (chuťové prísady); korenie; koreniny; kuchyn-
ská soľ; cukor; majonézy; horčica; kečup; sójová 
omáčka; paradajková omáčka; ocot; konzervova-
né záhradné bylinky (chuťové prísady). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 29 a 30 tohto zozna-
mu; reklamná činnosť; 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, tlačoviny, vzorky); spracovanie 
textov; vydávanie reklamných materiálov, rek-
lamných zvukovo-obrazových záznamov a reklam-
ných periodických a neperiodických publikácií; 
vydávanie reklamných textov; vydávanie náboro-
vých textov; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo; prenájom predajných automatov; pred-
vádzanie tovaru. 

(540) 

  
 

(591) zelená, červená, hnedá, žltá, biela, čierna, sivá 
(731) DELIKA s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1989-2016 
(220) 12.9.2016 

 10 (511) 16, 29, 30, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na 

balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem tex-
tilných; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; kar-
tón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevi-
tá lepenka (papiernický tovar); obaly (papiernic-
ký tovar); papiernický tovar; periodické a nepe-
riodické publikácie (tlačoviny); plagáty; prospek-
ty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené re-
klamné materiály; baliace plastové fólie; papie-
rové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; ka-
talógy. 
29 - Vývary (bujóny); prípravky na vývary (bu-
jóny); držky; klobásy, salámy, párky; mäso; kon-
zervované mäso; mäsové výťažky; polievky; príp- 
 

ravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy na 
prípravu jedál; šunka; údeniny; zeleninové šalá-
ty; vajcia; potravinárska želatína; nakladaná ze-
lenina; nakladané uhorky; konzervovaná zeleni-
na; konzervy so zeleninou; konzervované ovocie; 
konzervy s ovocím; spracované arašidy; bravčo-
vá masť; džemy; konzervovaný hrach; zemiako-
vé hranolčeky; krokety; kyslá kapusta; sušené 
hrozienka; hydina (mäso); potravinárske oleje  
a tuky; mlieko; mliečne výrobky; kondenzované 
sladené mlieko; jogurt; smotana (mliečne výrob-
ky); syry; maslo; konzervy s rybami; kyslá ka-
pusta; zemiakové lupienky; margarín; marmelá-
dy; maslo; mlieko; mliečne výrobky; tofu; mra-
zené ovocie; mrazená zelenina; pečeňové pašté-
ty; ryby (neživé); rybie plátky (filé); konzervy  
s rybami; sardinky (neživé); sardely; paradajkový 
pretlak; lúpané semená; kompóty. 
30 - Cukríky; pastilky (cukríky); bonbóny; fon-
dán (cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky); mä-
tové cukríky; cestá na koláče; müsli; čokoládové 
nápoje; pudingy; sladké drievko (cukrovinky); 
zmrzliny; žuvačky; pekárske droždie; prášok do 
pečiva; cestoviny; omáčky na cestoviny; droždie 
do cesta; chlieb; nekysnutý chlieb; pečivo (rož-
ky); sucháre; káva; čaj; sladké a slané žemle; sla-
né pečivo (krekery); kukuričná krupica; kukurič-
ná múka; lístkové cesto; obilninové vločky; ku-
kuričné vločky; makaróny; potravinárska múka; 
potravinárske výrobky z múky; prípravky z obil-
nín; ovsená múka; ovsené potraviny; múka z jač-
meňa; potravinárske výrobky z kukuričnej múky; 
sójová múka; obilninové výrobky; ryža; mariná-
da (chuťové prísady); korenie; koreniny; kuchyn-
ská soľ; cukor; majonézy; horčica; kečup; sójová 
omáčka; paradajková omáčka; ocot; konzervova-
né záhradné bylinky (chuťové prísady). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 29 a 30 tohto zozna-
mu; reklamná činnosť; 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, tlačoviny, vzorky); spracovanie 
textov; vydávanie reklamných materiálov, rek-
lamných zvukovo-obrazových záznamov a reklam-
ných periodických a neperiodických publikácií; 
vydávanie reklamných textov; vydávanie nábo-
rových textov; obchodný alebo podnikateľský pries-
kum; obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo; prenájom predajných automatov; predvá-
dzanie tovaru. 

(540) 

  
 

(591) zelená, červená, hnedá, biela, čierna, sivá 
(731) DELIKA s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 1990-2016 
(220) 12.9.2016 

 10 (511) 16, 29, 30, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na 

balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem tex-
tilných; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; kar-
tón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevi-
tá lepenka (papiernický tovar); obaly (papiernic-
ký tovar); papiernický tovar; periodické a nepe-
riodické publikácie (tlačoviny); plagáty; prospek-
ty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené rek-
lamné materiály; baliace plastové fólie; papiero-
vé alebo plastové vrecká a tašky na balenie; kata-
lógy. 
29 - Vývary (bujóny); prípravky na vývary (bu-
jóny); držky; klobásy, salámy, párky; mäso; kon-
zervované mäso; mäsové výťažky; polievky; príp-
ravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy na 
prípravu jedál; šunka; údeniny; zeleninové šalá-
ty; vajcia; potravinárska želatína; nakladaná ze-
lenina; nakladané uhorky; konzervovaná zeleni-
na; konzervy so zeleninou; konzervované ovocie; 
konzervy s ovocím; spracované arašidy; bravčová 
masť; džemy; konzervovaný hrach; zemiakové 
hranolčeky; krokety; kyslá kapusta; sušené hro-
zienka; hydina (mäso); potravinárske oleje a tuky; 
mlieko; mliečne výrobky; kondenzované sladené 
mlieko; jogurt; smotana (mliečne výrobky); syry; 
maslo; konzervy s rybami; kyslá kapusta; zemia-
kové lupienky; margarín; marmelády; maslo; mlie-
ko; mliečne výrobky; tofu; mrazené ovocie; mra-
zená zelenina; pečeňové paštéty; ryby (neživé); 
rybie plátky (filé); konzervy s rybami; sardinky (ne-
živé); sardely; paradajkový pretlak; lúpané seme-
ná; kompóty. 
30 - Cukríky; pastilky (cukríky); bonbóny; fon-
dán (cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky); mä-
tové cukríky; cestá na koláče; müsli; čokoládové 
nápoje; pudingy; sladké drievko (cukrovinky); zmr-
zliny; žuvačky; pekárske droždie; prášok do pe-
čiva; cestoviny; omáčky na cestoviny; droždie do 
cesta; chlieb; nekysnutý chlieb; pečivo (rožky); 
sucháre; káva; čaj; sladké a slané žemle; slané 
pečivo (krekery); kukuričná krupica; kukuričná 
múka; lístkové cesto; obilninové vločky; kuku-
ričné vločky; makaróny; potravinárska múka; pot-
ravinárske výrobky z múky; prípravky z obilnín; 
ovsená múka; ovsené potraviny; múka z jačme-
ňa; potravinárske výrobky z kukuričnej múky; 
sójová múka; obilninové výrobky; ryža; mariná-
da (chuťové prísady); korenie; koreniny; kuchyn-
ská soľ; cukor; majonézy; horčica; kečup; sójová 
omáčka; paradajková omáčka; ocot; konzervova-
né záhradné bylinky (chuťové prísady). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 29 a 30 tohto zozna-
mu; reklamná činnosť; 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, tlačoviny, vzorky); spracovanie 
textov; vydávanie reklamných materiálov, reklam-
ných zvukovo-obrazových záznamov a reklam-
ných periodických a neperiodických publikácií; 
vydávanie reklamných textov; vydávanie nábo- 
 

rových textov; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; obchodný manažment a podnikové po-
radenstvo; prenájom predajných automatov; pred-
vádzanie tovaru. 

(540) 

  
 

(591) zelená, žltá, biela, čierna, sivá 
(731) DELIKA s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1991-2016 
(220) 13.9.2016 

 10 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Tašky; športové tašky; cestovné tašky; ka-

belky; peňaženky; náprsné tašky; obaly na kre-
ditné karty (náprsné tašky); cestovné kufre; ces-
tovné obaly na odevy; kufre; kožené cestovné 
tašky (kožená galantéria); nákupné tašky; puzdrá 
na kľúče; školské tašky (aktovky); spoločenské 
kabelky; kožené vrecká a tašky na balenie. 
25 - Obuv; odevy; pokrývky hlavy; bundy; saká; 
spodná bielizeň; kabáty; kostýmy, obleky; dám-
ske nohavičky; plavky; šaty; oblečenie; kombi-
nézy (oblečenie); konfekcia (odevy); košele; spod-
ničky; opasky (časti odevov); kožené odevy; ko-
žušiny (oblečenie); jazdecké krátke nohavice; 
kravaty; šatky, šály; sukne; nepremokavé odevy; 
nohavice; oblečenie pre bábätká; kožené odevy; 
obuv na kúpanie; pracovné plášte; kombinézy 
(oblečenie); pančuchy; saká, vesty; podprsenky; 
podväzky; pleteniny; ponožky; pulóvre; pyžamá; 
rukavice; spodná bielizeň pohlcujúca pot; špor-
tové tričká, dresy; pánske spodky; tričká; vrchné 
ošatenie; lyžiarske rukavice; župany; papuče; 
plážová obuv; sandále; telocvičné úbory; športo-
vá obuv; baretky; čiapky; klobúky; závoje; šilty 
(pokrývka hlavy). 
35 - Maloobchodné služby so zameraním na taš-
ky; maloobchodné služby s odevami; maloob-
chodné služby s pokrývkami hlavy; maloobchod-
né služby so zameraním na klenotníctvo; malo-
obchodné služby týkajúce sa smart hodiniek; ma-
loobchodné služby s odevnými doplnkami ob-
jednávanými na dobierku; maloobchodné služby 
spojené s predajom odevov a odevných dopln-
kov; odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa 
odevov a obuvi; maloobchodné služby s odevmi 
a obuvou; veľkoobchodné služby s odevmi a obu-
vou; reklama; marketing; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; rozširovanie reklamných oznamov; roz- 
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širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizova-
nie reklamných materiálov; vydávanie reklamných 
textov; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
obchodný manažment; poradenstvo pri riadení pod-
nikov; predvádzanie (služby modeliek) na reklam-
né účely a na podporu predaja; predvádzanie to-
varu; obchodné sprostredkovateľské služby. 

(540) 

  
 

(731) Selepceny stores, s.r.o., Lazovná 3, 974 01 Ban-
ská Bystrica, SK; 

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

(210) 1994-2016 
(220) 9.9.2016 

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

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj 
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databá-
zy, katalógy a programy zaznamenané v elektro-
nickej podobe; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačo-
viny; tlačené reklamné materiály z papiera; pa-
piernický tovar a písacie potreby; učebné a vy-
učovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); 
tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; 
pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernic-
ký tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (ok-
rem prístrojov a zariadení); kancelárske potreby 
(okrem nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; 
listový papier; stolové prestieranie z papiera; pa-
pierové obrusy; záložky do kníh; papierové alebo 
plastové vrecká na balenie; papierové podložky 
na stôl; nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ce-
ruzky; papierové podložky pod poháre; oznáme-
nia (papiernický tovar); papierové vlajky; papie-
rové zástavy; nože na papier (kancelárske potre-
by); otvárače na listy (kancelárske potreby); puz-
drá na písacie potreby; pútače z papiera alebo le-
penky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; etikety (okrem textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách vrátane počítačovej komuni-
kačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; televízna a rozhla-
sová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; 
odborné obchodné poradenstvo; prezentácia vý-
robkov a služieb v komunikačných médiách pre  
 

maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na 
podporu predaja; organizovanie reklamných hier 
na podporu predaja; služby modeliek na reklam-
né účely a podporu predaja výrobkov a služieb; 
vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; 
produkcia reklamných filmov; služby výberu za-
mestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách 
(výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - mo-
deliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služ-
by s alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie progra-
mov; interaktívne televízne a rozhlasové vysiela-
nie; interaktívne vysielacie a komunikačné služ-
by; telefonická komunikácia; komunikačné služ-
by prostredníctvom audiotextu, teletextu, rozhla-
su, televízie, počítačovej siete, mobilných telefó-
nov; telekomunikačné služby; poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete; poskytovanie telekomunikačných kaná-
lov na telenákupy; poskytovanie priestoru na dis-
kusiu na internete; prenos správ, informácií, pub-
likácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom 
komunikačných sietí vrátane internetu; spravo-
dajské kancelárie; poradenské a informačné služ-
by v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto 
zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov 
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skla-
dateľské služby; organizovanie zábavných, kultúr-
nych, športových a vzdelávacích podujatí; vzde-
lávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, 
hudobných a športových súťaží; organizovanie 
kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); orga-
nizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem 
reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, ple-
sov; plánovanie a organizovanie večierkov; mo-
derovanie relácií, programov a podujatí; zábavné 
parky; zábavné služby poskytované prázdnino-
vými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné 
a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie  
a vedenie školení; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie živých vystúpení; živé predstavenia; produk-
cia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; 
služby filmových, divadelných a nahrávacích štú-
dií; dabingové služby; požičiavanie filmov; pre-
nájom kinematografických prístrojov; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; služby divadelných, koncertných a va-
rietných umelcov; rezervácia vstupeniek na zá-
bavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia  
a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových 
nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské služ-
by (okrem vydávania reklamných materiálov); 
vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem 
reklamných textov); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); vydávanie elektronických publikácií (okrem 
reklamných); elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo  
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vzdelávacích výstav; tábory na športové sústre-
denie; kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdra-
votné a kondičné cvičenia); služby osobných tré-
nerov (fitnes cvičenia); zábavné služby nočných 
klubov; on-line poskytovanie počítačových hier  
z počítačových sietí; informácie o výchove, vzde-
lávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; in-
formácie o možnostiach zábavy a rekreácie; in-
formácie, správy, novinky z oblasti šou biznisu; 
prekladateľské služby; prenájom dekorácií na pred-
stavenia; poskytovanie služieb na oddych a rek-
reáciu; prenájom audio prístrojov, video prístro-
jov, videorekordérov, premietačiek, televíznych 
prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb  
a prístrojov; prenájom športového výstroja (ok-
rem dopravných prostriedkov); reportérske služ-
by; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo  
v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie módnych 
prehliadok na zábavné účely; služby diskdžoke-
jov; on- line poskytovanie digitálnej hudby (bez 
možnosti kopírovania); on-line poskytovanie vi-
deozáznamov (bez možnosti kopírovania); hazar-
dné hry; poradenské a informačné služby v ob-
lasti služieb uvedených v triede 41 tohto zozna-
mu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, on- 
-line a interaktívnymi počítačovými službami. 

(540) 

  
 

(591) odtiene červenej, čierna 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 

(210) 1995-2016 
(220) 9.9.2016 

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

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj 
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databá-
zy, katalógy a programy zaznamenané v elektro-
nickej podobe; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačo-
viny; tlačené reklamné materiály z papiera; pa-
piernický tovar a písacie potreby; učebné a vy-
učovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariade-
ní); tlačené reklamné materiály; letáky; prospek-
ty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický 
tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (pa-
piernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme 
hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske 
potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; 
plagáty; listový papier; stolové prestieranie z pa-
piera; papierové obrusy; záložky do kníh; papie-
rové alebo plastové vrecká na balenie; papierové 
podložky na stôl; nálepky na kancelárske použi- 
 

tie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na pe-
rá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; 
oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; 
papierové zástavy; nože na papier (kancelárske 
potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); 
puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo 
lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; etikety (okrem textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách vrátane počítačovej ko-
munikačnej siete; prenájom reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; televízna a roz-
hlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; 
odborné obchodné poradenstvo; prezentácia vý-
robkov a služieb v komunikačných médiách pre 
maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na 
podporu predaja; organizovanie reklamných hier 
na podporu predaja; služby modeliek na reklam-
né účely a podporu predaja výrobkov a služieb; 
vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu; komerčné informačné kancelárie; 
produkcia reklamných filmov; služby výberu za-
mestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách 
(výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - mo-
deliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služ-
by s alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, tele-
vízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; te-
lekomunikačné služby; poskytovanie telekomu-
nikačného pripojenia do svetovej počítačovej sie-
te; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu 
na internete; prenos správ, informácií, publikácií, 
audiovizuálnych diel prostredníctvom komuni-
kačných sietí vrátane internetu; spravodajské 
kancelárie; poradenské a informačné služby v ob-
lasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových prog-
ramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov 
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skla-
dateľské služby; organizovanie zábavných, kultúr-
nych, športových a vzdelávacích podujatí; vzde-
lávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, 
hudobných a športových súťaží; organizovanie 
kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); orga-
nizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem 
reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, 
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; 
moderovanie relácií, programov a podujatí; zá-
bavné parky; zábavné služby poskytované prázd-
ninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdra-
votné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klu-
bové služby; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizova-
nie a vedenie školení; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organi- 
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zovanie živých vystúpení; živé predstavenia; pro-
dukcia filmov (okrem reklamných); hudobná tvor-
ba; služby filmových, divadelných a nahrávacích 
štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; 
prenájom kinematografických prístrojov; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; služby divadelných, koncertných  
a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na 
zábavné, kultúrne a športové podujatia; produk-
cia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazo-
vých nahrávok (okrem reklamných); vydavateľ-
ské služby (okrem vydávania reklamných mate-
riálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačo-
vín (okrem reklamných textov); on-line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); vydávanie elektronických publiká-
cií (okrem reklamných); elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; tábory na špor-
tové sústredenie; kurzy telesného cvičenia; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); zábavné služ-
by nočných klubov; on-line poskytovanie počíta-
čových hier z počítačových sietí; informácie  
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach 
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy  
a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti 
šou biznisu; prekladateľské služby; prenájom de-
korácií na predstavenia; poskytovanie služieb na 
oddych a rekreáciu; prenájom audio prístrojov, 
video prístrojov, videorekordérov, premietačiek, 
televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdeláva-
cích potrieb a prístrojov; prenájom športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); re-
portérske služby; pomoc pri výbere povolania 
(poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); 
organizovanie lotérií a stávkových hier; organi-
zovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
služby diskdžokejov; on- line poskytovanie digi-
tálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on-line 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); hazardné hry; poradenské a informač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených 
v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom in-
ternetu, on-line a interaktívnymi počítačovými 
službami. 

(540) 

  
 

(591) odtiene červenej, čierna 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Brati-

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

 
 
 
 
 
 

(210) 2049-2016 
(220) 21.9.2016 

 10 (511) 16, 18, 20, 24, 25, 35, 41 
(511) 16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkova-

če lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky 
(s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adre-
sy; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; frankovacie stroje na kan-
celárske použitie; kancelárske štipce; spony na 
perá; zošívačky (kancelárske potreby); albumy; 
obrazy; tlače (rytiny); pásky (prstence) na cigary; 
orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj 
neelektrické); knižné zarážky; opierky na ruky 
pre maliarov; vodové farby (akvarely); architek-
tonické modely; spisové obaly (papiernický to-
var); bridlicové tabuľky; bridlice (na kreslenie); 
strieborný papier; modelovacia hlina; aritmetické 
tabuľky; rytiny; umelecké litografie; obrazy (maľ-
by) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; 
noviny; periodiká; atlasy; zoraďovače, šanóny (na 
voľné listy); gumené pásky na kancelárske pou-
žitie; podložky pod pivové poháre; lístky; biolo-
gické vzorky na mikroskopické pozorovanie (učeb-
né pomôcky); tlačiarenské štočky; skicáre; útrž-
kové bloky; cievky s páskami do písacích stro-
jov; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšiv-
kové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky (kan-
celárske potreby); maliarske štetce; pijavý papier; 
pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie po-
dušky; pečatné vosky; kancelárske pečatné stro-
je; materiály na pečatenie; zošity; zásuvky na 
rozdeľovanie a počítanie mincí; vzory na kopíro-
vanie; priesvitný papier (pauzovací); pauzovacie 
plátno; náprstky na ochranu pred zranením; typy, 
tlačové písmo; kopírovací uhľový papier; papier 
do záznamových zariadení; poznámkové zošity; 
uholníky, príložníky; mapy; vyučovacie pomôc-
ky okrem prístrojov a zariadení; kartotékové lís-
tky; hárky papiera; kartón, lepenka; lepenkové 
škatule na klobúky; dierovacie karty do žakáro-
vých strojov; tuby z kartónu; katalógy; kovové 
príchytky na kartotečné lístky; spevníky; ružen-
ce; sádzacie rámy (polygrafia); obaly na doklady; 
maliarske stojany; číslice (tlačiarenské typy); tuš; 
chromolitografy (polygrafia); modelovacie vosky 
okrem dentálnych; zoraďovače (kancelárske pot-
reby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; 
knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (pís-
mená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); tla-
čiarenské ručné sádzadlá; zásuvky na spisy; pa-
pierové kornúty; korekčné laky (kancelárske pot-
reby); korekčné tuše (heliografia); tuhy do ceru-
ziek (náplne); histologické rezy (učebné pomôc-
ky); rysovacie krividlá; obaly (papiernický to-
var); krieda na písanie; litografická krieda; kraj-
čírska krieda; držiaky na kriedu; násady na ce-
ruzky; papierové obaly na mliečne výrobky; kan-
celárske štipce; valce do písacích strojov; obtlač-
ky; grafické vzory (tlačoviny); mramorovacie 
hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); rysovacie 
dosky; rysovacie potreby; rysovacie nástroje; dia-
gramy; obálky (papiernický tovar); kopírovacie 
zariadenia; leptané štočky; baliaci papier; hroty 
pier; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); 
puzdrá na perá, perečníky; hroty písacích pier zo 
zlata; pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; 
emblémy (papierové pečate); šablóny na vyma- 
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 závanie; gumy na gumovanie; papier do elektro-
kardiografov; dierovačky (kancelárske potreby); 
atramenty; farbiace pásky; kalamáre; obálkovacie 
stroje do kancelárií; fotografie (tlačoviny); pija-
ky; pečiatky; knihárske textílie; rysovacie súpra-
vy; účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papiero-
vej drviny; filtračný papier; filtračné materiály 
(papier); tlačivá (formuláre); kancelárske potreby 
okrem nábytku; uhoľ na umelecké kreslenie; šab-
lóny (kancelárske potreby); tlačiarenské sadzob-
nice; galvanotypy (polygrafia); geografické ma-
py; zemské glóbusy; mištičky na vodové farby; 
grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; škrab-
ky na kancelárske použitie; rytecké dosky; hek-
tografy; časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovad-
lá (kancelárske potreby); pohľadnice; tlačoviny; 
ručné etiketovacie prístroje; podklady na tlače-
nie, nie textilné; prenosné tlačiarničky (kancelár-
ske potreby); tlačené publikácie; príručky; listo-
vý papier; ťažidlo na papiere; kopírovacie ihly na 
rysovanie alebo kreslenie; rysovacie perá; stolo-
vé prestieranie z papiera; litografie; litografické 
dosky; brožované knihy; svietivý papier; papie-
rová drvina; paragóny; značkovacia krieda; mo-
delovacie plastové hmoty; modelovacie hmoty; 
modelovacie pasty; papierové vreckovky; farbia-
ce plátna do rozmnožovacích strojov; papierové 
obrusy; školské tabule; kancelárske sponky; pa-
ginovačky; olejotlače; záložky do kníh; papiero-
vé pečate; palety pre maliarov; pantografy (ryso-
vacie potreby); papiernický tovar; pergamenový 
papier; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šab-
lóny; maliarske valčeky pre domácnosť; maliar-
ske plátna; škatule s farbami (školské pomôcky); 
baliace plastové fólie; zariadenia na paspartova-
nie fotografií; stojany na fotografie; zinkografic-
ké štočky; nákresy; dosky na spisy; plniace perá; 
šablóny na kreslenie a maľovanie; rozmnožova-
cie blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; 
rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pásky 
a štítky na zaznamenávanie počítačových prog-
ramov; prospekty; papier na rádiogramy; rysova-
cie pravítka; tlačové reglety; knihárske potreby; 
väzby na knihy; knihárske plátno; knihárske nite; 
farbiace plátna do kopírovacích strojov; perá 
(kancelárske potreby); časopisy (periodiká); pa-
pierové pásky; pásky do písacích strojov; papie-
rové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; 
podušky na pečiatky; školské potreby (papiernic-
ký tovar); záložky do kníh; blahoprajné pohľad-
nice; mastenec (krajčírska krieda); guľôčky do 
guľôčkových pier; papierové podložky na stôl 
(anglické prestieranie); podložky na písanie; klá-
vesy písacích strojov; stojany na pečiatky; puzdrá 
na pečiatky; poštové známky; stojany na pečiat-
ky; priesvitky (papiernický tovar); etiketovacie 
kliešte; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo 
pre domácnosť); lepidlá na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelár-
ske použitie alebo pre domácnosť; adresné štítky 
do adresovacích strojov; ročenky; kalendáre; 
škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske 
použitie; štetce; samolepky pre domácnosť a na 
kancelárske použitie; gumičky (kancelárske po-
treby); papierové podbradníky; drevitá lepenka 
(papiernický tovar); drevitý papier; lepenkové 
alebo papierové škatule; stojany na perá a ceruz-
ky; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše;  
 

 papierové podložky pod poháre; oznámenia (pa-
piernický tovar); plastové bublinové fólie (na ba-
lenie); papierové zástavy; skartovačky (kancelár-
ske potreby); fólie z regenerovanej celulózy na 
balenie; skrine na spisy (kancelárske potreby); 
lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; nože na papier (kancelárske potreby); pa-
pierové alebo plastové vrecká na odpadky; strú-
hadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); od-
ličovacie papierové obrúsky; papierové servítky; 
papierové obrúsky (prestieranie); uholníky na ry-
sovanie; príložníky na rysovanie; násadky na pe-
rá; písacie súpravy (papiernický tovar); kalamá-
re; obaly na súpravy písacích potrieb; grafické 
znaky; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; 
pútače z papiera alebo lepenky; papierové utier-
ky; papierové utierky na tvár; etikety okrem tex-
tilných; rydlá (rycie ihly); viskózové fólie na ba-
lenie; lepiace gumy na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; pogumované plátno pre papier-
nictvo; vyzina (želatína) na kancelárske použitie 
a pre domácnosť; vrecká do mikrovlnných rúr; 
papierové filtre na kávu; paletizačné plastové fó-
lie (priľnavé, naťahovacie); pásky do počítačo-
vých tlačiarní; papierové alebo kartónové výves-
né tabule; samolepky (papiernický tovar); kni-
hárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); 
komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); 
puzdrá na šekové knižky; atramentové tyčinky; 
kamenné kalamáre (nádobky na atrament); hu-
dobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; škro-
bové obalové materiály; parafínový papier; puz-
drá na pasy; kaligrafické štetce; písacie nástroje; 
papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumo-
vaný); prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie 
elektrické; laminovačky na dokumenty (kance-
lárske potreby); papier xuan (na čínsku kaligrafiu 
a čínske maľby); zotierače tabúľ; tabule na zapi-
chovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; 
ozdobné papierové mašle; formy na modelovacie 
hliny (pomôcky pre výtvarníkov); sponky na ban-
kovky; nákupné karty (nie na hranie); papierové 
alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na ba-
lenie potravín; papierové alebo plastové hárky 
alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potra-
vín; korekčné pásky (kancelárske pomôcky); ma-
liarske palety; značkovacie perá (papiernický to-
var); letáky; obálky na dokumenty (papiernický 
tovar); držiaky stránok otvorenej knihy; polymé-
rová modelovacia hmota; pečiatky na znehodno-
covanie známok; papierové alebo lepenkové ba-
liace materiály (výplňové, tlmiace); papierové ale-
bo lepenkové vypchávkové materiály; bankovky; 
značkovací kriedový sprej; tlačené poukážky; ry-
žový papier. 
18 - Horolezecké palice; alpinistické palice; zvie-
racie kože; surové kože; krúžky na dáždniky; 
kostry jazdeckých sediel; kožené vôdzky; úpony 
na upevnenie sediel; rebrá dáždnikov a slneční-
kov; zlatokopecké blany; črevá na údeniny; pe-
ňaženky; uzdy (konský postroj); kožené súčasti 
vojenského výstroja; obaly na hudobné nástroje; 
palice na dáždniky; vychádzkové palice; vychádz-
kové palice so sedadlom; zubadlá (postroje pre 
zvieratá); kostry dáždnikov a slnečníkov; poľov-
nícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); 
puzdrá na navštívenky; kožené lepenky; kožené 
škatule na klobúky; konské chomúty; prikrývky  
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na kone; kozinka; náhubky; cestovné kufre; oboj-
ky pre zvieratá; kožené šnúrky; vypracované ko-
že; remienky (časť konského postroja); kožené 
remene (sedlárske výrobky); remienky na korču-
le; kožené remienky; kožené krupóny; koža (su-
rovina alebo polotovar); kožené nite; kožené 
ozdoby na nábytok; imitácie kože; dáždniky; taš-
ky na nosenie detí; gumené časti strmeňov; str-
meňové remene; tašky na náradie (prázdne); bi-
če; chlebníky; obaly na dáždniky; kožené puzdrá 
na pružiny; nákolenníky pre kone; oblečenie pre 
zvieratá; postroje pre zvieratá; klapky na oči 
(konský postroj); pobočnice (konský postroj); 
plecniaky; ohlávky; rukoväte vychádzkových pa-
líc; korbáče (biče); kožené podbradníky; moles-
kin (imitácia kože); kabelkové rámy; slnečníky; 
kožušiny; kožušiny (kože zvierat); rúčky na dáž-
dniky; náprsné tašky; tašky na kolieskach; ná-
kupné tašky; opraty; diplomatické kufríky; horo-
lezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové 
tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia a puz-
drá na balenie; kožené vrecká a tašky na balenie; 
kožené popruhy; jazdecké sedlá; sedlárske vý-
robky; aktovky (kožená galantéria); kožené ces-
tovné tašky (kožená galantéria); kufre; rúčky na 
kufre; kožené ventily, chlopne; koža jatočných 
zvierat; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; 
spoločenské kabelky; kožené alebo kožou po-
tiahnuté puzdrá; lodné kufre; kufrík na toaletné 
potreby (prázdny); jelenica (nie na čistenie); ko-
žené náramenné pásy; poťahy na konské sedlá; 
vulkanfíbrové škatule; torby; cestovné obaly na 
odevy; uzdy (postroje pre zvieratá); puzdrá na 
kľúče; sieťové nákupné tašky; kufríky; kožené 
obloženia nábytku; podložky pod jazdecké sedlá; 
športové tašky; strmene; kovanie na konské pos-
troje; podkovy na konské kopytá; šatky na nose-
nie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky; obaly 
na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vi-
zitky; randsels (japonské školské tašky); menov-
ky na batožinu; koberčeky pod jazdecké sedlá. 
20 - Včelie úle; zobrazovacie tabule; plastové oz-
doby na potraviny; jantár; vypchaté zvieratá; lôž-
ka pre domáce zvieratá; búdky pre zvieratá cho-
vané v domácnosti; búdy pre zvieratá chované  
v domácnosti; zvieracie pazúry, klepetá; krúžky 
na záclony; striebrené sklo (zrkadlové); príborní-
ky; skrinky na lieky; nekovové káblové alebo 
rúrkové spojky; drevené sudy na odkaľovanie ví-
na; veľrybia kosť (surovina alebo polotovar); bam-
bus; lavičky (nábytok); rybárske koše; ohrádky 
pre dojčatá; kolísky; police na knihy; drevené 
cievky na nite, šijacie hodváby a priadze; dreve-
né kostry postelí; drevené pásky; korkové fľaš-
kové zátky; korkové zátky; prepravky na fľaše; 
rámy na vyšívanie; obruby, rámy na kefy; serví-
rovacie stoly a pulty; zvieracie rohy; písacie sto-
ly; kancelársky nábytok; krajčírske stojany; vče-
lárske plásty; drevené rámy do úľov; nábytok; 
nekovové kohútiky na sudy; kartotékové skrinky 
(nábytok); priehradkové skrine; náhradky koryt-
načiny; kozubové zásteny (nábytok); rakvy; ne-
kovové obloženia, ozdoby na rakvy; jelenie pa-
rohy; stoličky; sedadlá; chaise longue (typ čalú-
neného kresla); hlavové opierky (časti nábytku); 
stojany na klobúky; nakladacie palety (nekovo-
vé); ložná miera, obrysnica pre železničné vozne 
(nie kovové); závesy, pánty (nekovové); vysta- 
 

vovacie stojany; psie búdy; vešiaky na odevy; 
police do registračných skríň (nábytok); kreslá; 
figuríny; nádrže na tekuté palivá (nekovové); 
komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; pulty; 
nekovové kontajnery; nekovové prepravné kon-
tajnery; stoly; koral; nekovové podnosy; rohy 
(surovina alebo polotovar); nekovové rukoväte 
nožov; korozo (olejová palma); lôžkoviny okrem 
posteľnej bielizne; podušky; matrace; nekovové 
háčiky na vešiaky; nekovové kade; servírovacie 
stolíky; rysovacie stoly; dávkovače utierok (ne-
kovové, upevnené); divány; dužiny sudov; stolár-
ske umelecké výrobky; korytnačina; lastúry ustríc; 
tyče k rastlinám alebo stromom; drevené alebo 
plastové rebríky; mobilné nekovové schody na 
nástup alebo výstup cestujúcich; školský náby-
tok; stoly pod písacie stroje; drevené alebo plas-
tové pútače; nekovové matice; sépiolit; sníma-
teľné kryty na drezy; plastové nádoby (obaly); 
slučky na záclony a závesy (nie textilné); postele; 
nekovové navijaky na navíjanie hadíc, nie me-
chanické; nekovové cievky na navíjanie hadíc, 
nie mechanické; tyče na upevnenie schodišťo-
vých kobercov; pracovné stoly, hoblice; police 
(samostatne stojaci nábytok); vtáčie klietky, búd-
ky; vejáre; nekovové rúčky na kosy; nekovové 
vrchnáky na nádoby; nekovové obloženie alebo 
ozdoby na nábytok; stojany na kvety (nábytok); 
podstavce na kvety; jasle (kŕmidlá); stojany na 
pušky; nekovové sudy; nekovové podstavce pod 
sudy; roletové valce; nekovové skrinky na mäso; 
nekovové vybavenie okien; nekovové posteľové 
vybavenie; nekovové dverové vybavenie; mä-
siarsky klát; vlajkové žrde; latkové prepravky; 
obaly na odevy; nekovové poznávacie značky; 
nekovové registračné značky; slonovina (surovi-
na alebo polotovar); kovový nábytok; ratan; no-
vinové stojany; stojany na časopisy; interiérové 
lamelové žalúzie alebo rolety; skrinky s umývad-
lom (nábytok); nemocničné postele; nekovové 
posteľové kolieska; závory (nekovové); stojany 
na knihy; rúčky a rukoväte na náradie (nekovo-
vé); prútené koše; stojany na vešanie kabátov; 
nekovové prepravné palety; nekovové manipu-
lačné palety; nekovové schody; drevené časti ná-
bytku; nekovové kolieska na nábytok; včelie 
plásty; bytové zariadenie (dekoračné predmety); 
pracovné stoly; perleť (surovina alebo poloto-
var); nekovové identifikačné štítky; domové čísla 
(nie kovové, nie svietiace); vtáky (preparované, 
vypchaté); vankúše; nafukovacie vankúše (nie na 
lekárske účely); slamníky; spletaná slama (okrem 
rohožiek); spletaná slama; slamené obruby; pe-
kárske košíky; stojany na dáždniky; paravány, 
zásteny (nábytok); nekovové háčiky na odevy; 
dekoračné korálkové závesy; nekovové stanové 
kolíky; stolové dosky; dvierka na nábytok; ko-
ľajničky na záclony a závesy; nábytkové police; 
plastové lišty na nábytok; nádrže (nie kovové, nie 
murované); záclonové tyče; záclonové háčiky; 
záclonové šnúry; trstina (materiál na tkanie); ro-
hovina (zvieracie kopytá); písacie stoly; zámky 
na vozidlá (nie kovové); kovové sedadlá; sofy; 
pohovky; rámy postelí; nekovové stavidlá (nie 
časti strojov); sochy z dreva, vosku, sadry alebo 
plastov; kovové stoly; toaletné stolíky; profily na 
obrazové rámy; police; záklopky; zrkadlá; roz-
kladacie ležadlá; podhlavníky; trojnožky (náby- 
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tok); panely na vešanie kľúčov; stojany na tanie-
re; prútený alebo košikársky tovar; vitríny (náby-
tok); nafukovacie podušky (nie na lekárske úče-
ly); nafukovacie matrace (nie na lekárske účely); 
ambroidové tyčky; ambroidové platničky; ume-
lecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; 
nádoby na miešanie malty (nie kovové); nekovo-
vé debny; nekovové truhlice; nekovové rúčky na 
metly; zámočnícke stoly (nie kovové) ; nekovové 
súdky; obruče na sudy (nie kovové); podstavce, 
kostry, stojany na počítače; nekovové sudové 
zátky; tesniace uzávery okrem kovových; neko-
vové skrutky; nity okrem kovových; nekovové 
kolíky; nekovové skrutky; nekovové korunkové 
uzávery na fľašky; nekovové fľaškové uzávery; 
identifikačné náramky (nie kovové); pojazdné 
servírovacie stolíky; busty z dreva, vosku, sadry 
alebo plastov; nekovové káblové príchytky alebo 
svorky; rámy na obrazy; uhlové podpery na ob-
razové rámy; drevené alebo plastové debny; ma-
sážne stoly; hydrostatické lôžka (nie na lekárske 
účely); výpustné ventily z plastov; nekovové ste-
nové kolíky; mušle (dekorácia); spacie vaky na 
stanovanie; taburetky; plastové klapky alebo ven-
tily vodovodné; drevené obaly na fľaše; drevené, 
voskové, sadrové alebo plastové figuríny; zámky 
okrem kovových a elektrických; kadernícke kres-
lá; nekovové tyče; nekovové koše; nekovové 
poštové schránky okrem murovaných; nekovové 
kotevné bóje; poťahy alebo obaly na šatstvo (na 
uskladnenie); vývesné štíty z dreva alebo plastov; 
vozíky (nábytok); bambusové záclony; skrinky 
na hračky; detské vysoké stoličky; detské cho-
dúľky; reklamné nafukovacie predmety; plastové 
karty na otváranie dverí (nekódované, nie mag-
netické); sklenené tabule na zrkadlá; plastové klad-
ky na rolety; stojan na pílenie; preliezačky pre 
mačky; palice na nosenie bremien (váhy); stolíky 
pod počítače; pohrebné urny; dekoratívne zvon-
kohry; rolety z tkaného dreva (nábytkové vyba-
venie); opierky na knihy; podušky pre domáce 
zvieratá; okenné interiérové rolety (nábytkové 
vybavenie); nekovové kľučky na dvere; príručné 
toaletné zrkadielka; podložky do ohrádok pre 
dojčatá; stojany na uteráky (nábytok); nekovové 
držadlá, kľučky; nástenné prebaľovacie pulty; 
prebaľovacie podložky; nekovové zástrčky na 
dvere; papierové tienidlá; interiérové okenné clo-
ny z textilných materiálov; dverové zvonce (ne-
kovové, neelektrické); samostatne stojace deliace 
priečky (nábytok); nekovové závitové uzávery na 
fľaše; nekovové dverové klopadlá; stojany (la-
vičky) na okružné píly (nábytok); nafukovací ná-
bytok; nekovové schodíky; nekovové vaňové dr-
žadlá; nekovové spojovacie objímky na potrubia; 
vitríny na vystavovanie šperkov; spacie podlož-
ky; nekovové krúžky na kľúče; nekovové dávko-
vače vreciek na psie výkaly, upevnené; dverové 
zarážky, nie kovové, nie gumené; okenné zaráž-
ky, nie kovové, nie gumené; nekovové zámkové 
zástrčky na okná; nekovové prvky na zatváranie 
okien; nekovové prvky na zatváranie dverí; ne-
kovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové 
debny na náradie (prázdne); police (nábytok). 
24 - Nažehľovacie textílie; textílie neprepúšťajú-
ce plyn na aerostaty (balóny); textílie imitujúce 
kožušiny; čalúnnické textílie; kúpeľňové textílie 
(okrem oblečenia); koruhvy; biliardové súkno;  
 

tkaniny; sieťovina; bukram (stužené knihárske ale-
bo krajčírske plátno); brokáty; textilné materiály; 
textílie; kanava (riedka tkanina) na tapisérie ale-
bo na vyšívanie; riedko tkané konopné plátno; 
konopné tkaniny; konopné plátno; textilné klo-
búkové podšívky; textilné podšívky do topánok; 
textílie na obuv; stolové behúne; ševioty (vlnené 
tkaniny); voskované plátno; zamat; plsť; bavlne-
né textílie; posteľné pokrývky; prešívané pos-
teľné pokrývky; obliečky na matrace; sypkovina 
(angín); papierové posteľné pokrývky; obrusy 
(okrem papierových); cestovné deky; krep (textí-
lie); krepón (jemná hodvábna tkanina); damask 
(tkaniny); textílie na bielizeň; textilné podšívky; 
plachty; prikrývky; zástavy (okrem papierových); 
zástavovina; drožet (tkanina s pretkávaným vzo-
rom); páperové prikrývky, periny; elastické textí-
lie; textilné slučky na vešanie záclon a závesov; 
utierky na riad; textílie na vyšívanie s predkres-
leným vzorom; flanel (textílie); flanel pre zdra-
votníctvo; flauš (textílie); gázovina, riedke plátno 
na výrobu syra; barchet (textílie); textilné vrecká 
na umývanie; gáza (textílie); pogumované plátno, 
nie pre papiernictvo; zrebné rúcho (textília); och-
ranné poťahy na nábytok; hodvábne tkaniny na 
tlačové vzory; potlačený kartún; džersej (pleteni-
ny); jutové textílie; vlnené textílie; ľanové textí-
lie; posteľná bielizeň; plátno so šikmou väzbou; 
stolová bielizeň (nie papierová); bytový textil; 
textilné uteráky; marabut (textílie); povlaky na 
matrace (posteľná bielizeň); plastové pokrývky 
na prikrytie nábytku; textilné obrúsky na stolo-
vanie; moleskin (textílie); textilné vreckovky; 
ochranné siete proti komárom (moskytiéry); ob-
liečky na vankúše; plastové materiály (náhradky 
textílií); závesy na dvere; ramia (textílie); umelý 
hodváb (textílie); textilné alebo plastové závesy; 
textilné uteráky na tvár; hodvábne textílie; tyl; 
čalúnnické espartové textílie; taft (textílie); ple-
teniny (textílie); záclonovina; zefír (textílie); ba-
vlnené plátno; podložky pod poháre alebo taniere 
(prestieranie); podložky na stôl okrem papiero-
vých (anglické prestieranie); netkané textílie; lôž-
koviny (bielizeň); vložky do spacích vakov; tex-
tilné odličovacie obrúsky; textilné etikety; textil-
né nástenné dekorácie; textílie zo sklených vlá-
kien pre textilný priemysel; textilné filtračné ma-
teriály; textílie do tlačiarní na textil; ženilkové 
textílie; ozdobné obliečky na vankúše; prestiera-
nie na stolovanie (okrem papierového); posteľné 
pokrývky a prikrývky; obliečky na vankúše; tex-
tílie pre odevný priemysel; obloženia nábytku 
textilnými látkami; poťahy na poklopy záchodov; 
textilné alebo plastové sprchové závesy; textilné 
podložky na prebaľovanie; deky pre zvieratá 
chované v domácnosti. 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie 
pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na 
kúpanie; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; 
spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; 
boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie 
okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; níz-
ke čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramien-
ka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; go-
liere (časti odevov); pletené šály; krátke kabáti-
ky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, 
korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; ka-
pucne (časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opas- 
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ky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; 
pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväz-
ky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry či-
žiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; ko-
šele s krátkym rukávom; odevy; oblečenie; klo-
búky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; ko-
žušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuš-
kové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; 
kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcu-
júca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia 
(odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče 
uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvrš-
ky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; 
nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; 
rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, 
šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sed-
lá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová 
obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardéno-
vé plášte; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; 
galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, 
čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvič-
ky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteni-
ny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; liv-
reje; športové tričká, dresy; manžety (časti ode-
vov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňaz-
ského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); 
papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové ob-
lečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; 
šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podpr-
senky; zvrchníky; kabátiky; podpätky na obuv; 
tógy; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; 
bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie 
čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; 
podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; 
topánky; podpätky; topánky na šport; nánožníky, 
nie elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; 
športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé 
krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska 
obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná 
bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy  
z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné 
kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod 
krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; 
opasky na doklady a peniaze (časti odevov); 
vreckovky do saka; papierové klobúky (obleče-
nie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; 
sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske ru-
kavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky 
hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; „va-
lenky“ (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rú-
cha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot. 
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 rek-
lamných oznamov; fotokopírovacie služby; spros-
tredkovateľne práce; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtov-
ných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchod-
né alebo podnikové audity (revízia účtov); pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie 
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; ak- 
 

tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti 
podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné od-
hady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo 
pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie 
reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); stenografické 
služby; televízna reklama; prepisovanie správ (kan-
celárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné 
agentúry; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na 
reklamné účely a podporu predaja; marketingový 
prieskum; správa počítačových súborov; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; prieskum ve-
rejnej mienky; príprava miezd a výplatných lis-
tín; nábor zamestnancov; služby poskytované pri 
premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekre-
társke služby; vypracovávanie daňových prizna-
ní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítom-
ných predplatiteľov); spracovanie textov; služby 
predplácania novín a časopisov (pre tretie oso-
by); zásielkové reklamné služby; administratívna 
správa hotelov; odborné obchodné riadenie ume-
leckých činností; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopírova-
cích strojov; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamného ča-
su v komunikačných médiách; prehľad tlače (vý-
strižkové služby); prenájom predajných automa-
tov; výber zamestnancov pomocou psychologic-
kých testov; služby porovnávania cien; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; predplatné telekomunikačných služieb (pre 
tretie osoby); administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; obchodná správa licencií vý-
robkov a služieb (pre tretie osoby); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); fakturácie; pí-
sanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vy-
hľadávanie sponzorov; organizovanie módnych 
prehliadok na podporu predaja; tvorba reklam-
ných filmov; obchodný manažment pre športo-
vcov; marketing; telemarketingové služby; malo-
obchodné alebo veľkoobchodné služby s farma-
ceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi 
prípravkami a s lekárskymi potrebami; prenájom 
predajných stánkov; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; optimalizácia obchodovania na we-
bových stránkach; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktu-
alizácia a údržba údajov v počítačových databá- 
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zach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; 
poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; navrhovanie reklamných mate-
riálov; externé administratívne riadenie podni-
kov; podávanie daňových priznaní; podnikové 
riadenie refundovaných programov (pre tretie 
osoby); prenájom bilbordov; písanie životopisov 
(pre tretie osoby); indexovanie webových stránok 
na obchodné alebo reklamné účely; správa prog-
ramov pre pravidelných cestujúcich v leteckej 
doprave; plánovanie stretnutí (kancelárske prá-
ce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); 
správa spotrebiteľských vernostných programov; 
písanie textov scenárov na reklamné účely. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; drezúra zvierat; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; služby estrádnych umelcov; fil-
mové štúdiá; cirkusové predstavenia; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výcho-
va; prenájom dekorácií na predstavenia; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhla-
sová zábava; vydávanie textov (okrem reklamn-
ých); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; poži-
čiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie ki-
nematografických filmov; produkcia filmov (nie 
reklamných); gymnastický výcvik; požičovne 
kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiavanie roz-
hlasových a televíznych prijímačov; tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; varietné pred-
stavenia; služby orchestrov; divadelné predstave-
nia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
televízna zábava; prenájom divadelných kulís; 
zoologické záhrady (služby); poskytovanie špor-
tovísk; pózovanie modelov výtvarným umelcom; 
služby pojazdných knižníc; služby kasín (hazar-
dné hry); výchovnozábavné klubové služby; or-
ganizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; diskotéky (služby); informácie o vý-
chove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pe-
dagogická činnosť); informácie o možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; hazardné hry (herne); poskytovanie 
golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kon-
dičné cvičenia); služby poskytované prázdnino-
vými tábormi (zábava); organizovanie živých vy-
stúpení; premietanie kinematografických filmov; 
detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie špor-
tových súťaží; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí 
(prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); 
informácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie 
potápačského výstroja; požičiavanie športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); pre-
nájom štadiónov; prenájom videorekordérov; po-
žičiavanie videopások; organizovanie a vedenie 
seminárov; tábory na športové sústredenia; orga-
nizovanie a vedenie sympózií; meranie času na 
športových podujatiach; internátne školy; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); or-
ganizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, da-
bing; náboženská výchova; organizovanie lotérií; 
organizovanie plesov; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); herne s hracími automatmi  
 

(služby); požičiavanie audioprístrojov; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a te-
levíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; 
požičiavanie videokamier; písanie textov scená-
rov nie na reklamné účely; strihanie videopások; 
online vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); titulkovanie; on line poskytovanie počí-
tačových hier (z počítačových sietí); karaoke služ-
by; hudobné skladateľské služby; nočné kluby 
(zábava); online poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); fotografické 
reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe 
povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); re-
portérske služby; prekladateľské služby; tlmoče-
nie posunkovej reči; nahrávanie videopások; fo-
tografovanie na mikrofilm; služby agentúr ponú-
kajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie 
textov; organizovanie a vedenie koncertov; kali-
grafické služby; formátovanie textov (nie na rek-
lamné účely); organizovanie módnych prehliadok 
na zábavné účely; koučovanie (školenie); prená-
jom športových plôch; služby diskdžokejov; tl-
močnícke služby; služby osobných trénerov (fit-
nes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odborné 
preškoľovanie; hudobná tvorba; požičiavanie hra-
čiek; prenájom vybavenia herní; školské služby 
(vzdelávanie); online poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); online poskyto-
vanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; skladanie 
piesní; písanie televíznych a filmových scenárov 
(tvorba); turistické prehliadky so sprievodcom. 

(540) 

  
 

(591) biela, zelená, čierna, sivá 
(731) Jurovatý Jozef, Mgr., L. Svobodu 27, 909 01 Ska-

lica, SK; 
 
 

(210) 2090-2016 
(220) 22.9.2016 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Poradenstvo v oblasti účtovania daní; odbor-

né obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
obchodný manažment; poradenstvo pri riadení 
podnikov; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti. 
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(540) 

  
 

(591) hndedá (#d7ba6d HEX), čierna (#2b2c2c HEX) 
(731) Corlonez a.s., Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, SK; 
 
 

(210) 2114-2016 
(220) 29.9.2016 

 10 (511) 35 
(511) 35 - On line poskytovanie obchodného priestoru 

pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby s bicyklami 
a s časťami a súčasťami bicyklov prostredníctvom 
inernetu. 

(540) 

  
 

(731) NAF, s.r.o., Kaplna 333, 900 84 Kaplna, SK; 
 
 

(210) 2118-2016 
(220) 30.9.2016 

 10 (511) 7, 17, 24 
(511) 7 - Upchávky (časti strojov). 

17 - Priemyselné tesnenia; gumové krúžky pre 
tesnenia; gumové podložky pre tesnenia; gumové 
vložky pre tesnenia; tesniace materiály. 
24 - Netkané textílie; netkané textilné materiály. 

(540) PENseal 
(731) PEN-TECH s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(210) 2119-2016 
(220) 30.9.2016 

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

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; 
obchodné alebo podnikové audity (revízia úč-
tov); poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podni-
kov; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; príprava miezd a výplatných listín; 
vypracovávanie daňových priznaní; podávanie da-
ňových priznaní. 
36 - Daňové odhady (služby). 
 

(540) 

  
 

(591) pantone bordová 1807, čierna 
(731) Bednár Miroslav, Ing., Turčianska 1139/8, 821 09 

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

 
 

(210) 2120-2016 
(220) 30.9.2016 

 10 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; konfekcia (ode-

vy); sukne; korzety; kostýmy; oblečenie, odevy; 
opasky (časti odevov). 

(540) 

  
 

(731) Pankovčinová Ľubica, Dargovských hrdinov 1830/6, 
066 01 Humenné, SK; 

(740) Lodová Amrichová Zuzana, JUDr. Ing., Humen-
né, SK; 

 
 

(210) 2126-2016 
(220) 28.9.2016 

 10 (511) 9, 11, 12, 35, 36, 41, 42, 45 
(511) 9 - Elektrické cievky; urýchľovače častíc; odra-

zové sklíčka na oblečenie na zabránenie doprav-
ným nehodám; osobné ochranné prostriedky pro-
ti nehodám; ochranné odevy proti úrazom, proti 
rádioaktívnej kontaminácií a protipožiarne och-
ranné odevy; elektrické batérie do automobilov; 
akumulátorové nádoby; skrine akumulátorov; hus-
tomery elektrolytu batérií; hydrometre, vodome-
ry; platne akumulátorov; výstražné píšťalky; zvu-
kové signálne zariadenia; akustické vedenia; gra-
mofónové platne; hovorové rúry (lodné); aktino-
metre; sčítavacie stroje; aerometre; zväčšovacie 
prístroje (fotografia); elektrodynamické prístroje 
na diaľkové ovládanie železničných výhybiek; 
magnety; elektromagnetické cievky; prístroje na 
rozbor vzduchu; alarmy; liehomery; alidády; prí-
stroje na rozbor potravín; elektrické zariadenia na 
diaľkové zapaľovanie; batérie do svietidiel; výš-
komery; ochranné azbestové rukavice; ochranné 
azbestové odevy (proti ohňu); ampérmetre; zo-
silňovače; zosilňovacie elektrónky; anemometre, 
vetromery; kalibračné krúžky; hasiace prístroje; 
anódy; anódové batérie; antény; okuliare proti 
oslepeniu svetlom; clony proti oslepeniu svetlom; 
odrušovače (elektrotechnika); transformátory (elek-
trotechnika); apertometre (optika); stroje na počí-
tanie a triedenie peniaze; skriňové rozvádzače 
(elektrotechnika); geodetické nástroje; vymeria-
vacie reťaze (geodetické nástroje); astrofotogra-
fické objektívy; elektrónky so žeravou katódou;  
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 audiovizuálne vyučovacie prístroje; hudobné min-
cové automaty; mincové mechanizmy; žetónové 
mechanizmy; meradlá; komparátory; požiarne hlá-
siče; automatické hlásiče nízkeho tlaku v auto-
mobilových pneumatikách; špeciálne ochranné le-
tecké kombinézy; elektrické signalizačné zvon-
čeky; prúty pre prútikárov, virgule; záchranné čl-
ny; váhy; meteorologické balóny; demagnetizač-
né zariadenia na magnetické pásky; magnetofó-
ny; magnetické pásky; barometre; stroje na váže-
nie; mostové váhy; požiarnické palice; nabíjacie 
agregáty elektrických batérií; betatróny (urých-
ľovače elektrónov); lístkové automaty; reproduk-
torové skrinky; slnečné clony (optika); koncovky 
(elektrotechnika); tlakomery na ventily; galva-
nometre; tlačidlá zvončekov; odbočnice, odbočné 
krabice (elektrotechnika); gramofónové preno-
sky; vodováhy; kancelárske stroje na dierne štít-
ky; plášte elektrických káblov; rámčeky na dia-
pozitívy; kruhové logaritmické pravítka; logarit-
mické pravítka; počítacie stroje; posuvné merad-
lá; rozmerové mierky, šablóny; planografické 
prístroje; kinematografické kamery; kapilárne rúr-
ky; nosiče zvukových nahrávok; ochranné prilby; 
dýchacie masky (nie na umelé dýchanie); zvárač-
ské kukly; retiazky na okuliare; prístroje na regu-
láciu tepla; tmavé komory (fotografia); prístroje 
na reguláciu vykurovacích pecí; elektricky vy-
hrievané ponožky; stojany alebo regály na suše-
nie fotografií; zariadenia na strihanie kinemato-
grafických záznamov; integrované tlačené obvo-
dy; blikavé svetlá (svetelné signály); signalizačné 
(návestné) zvonce; kazety na mikroskopové sklíč-
ka; elektrické kolektory; elektrické zariadenia na 
diaľkové ovládanie priemyselných operácií; roz-
vodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); 
komutátory; námorné kompasy; okuláre; tkáčske 
lupy; krokomery; počítadlá; metronómy; elektric-
ké kondenzátory; elektrické vodiče; elektroinšta-
lačné rúrky; spínače; konektory (elektrotechnika); 
spojovacie skrinky (elektrotechnika); telefónne 
ústredne; elektrické kontakty; zariadenia na kon-
trolu frankovania; elektrické regulačné prístroje; 
elektrické monitorovacie prístroje; tachometre dop-
ravných prostriedkov; elektrické meniče; fotoko-
pírovacie stroje (fotografické, elektrostatické ale-
bo termické); šnúrky na okuliare; krivule, retorty; 
laboratórne stojany; korekčné šošovky (optika); 
objektívy (optika); kozmografické nástroje; potá-
pačské kombinézy; komutačné elektrické prístro-
je; vypínače; obmedzovače (elektrotechnika); elek-
trické zásuvky; prúdové usmerňovače; redukcie 
(elektrotechnika); krajčírske metre; laboratórne 
misky; prístroje na meranie hrúbky kože; cyklo-
tróny; detektory falošných mincí; spúšte uzávie-
rok (fotografia); hustomery; kreslené filmy; labo-
ratórne podnosy; detektory kovov na priemyselné 
alebo vojenské použitie; sonary (ultrazvukové 
lokátory); detektory; uzávierky (fotografia); akus-
tické membrány; prístroje na rámovanie diapozi-
tívov; fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); pre-
mietacie prístroje na diapozitívy; diaľkomery; dik-
tafóny; difrakčné zariadenia (mikroskopia); rep-
roduktory, amplióny; elektrické ističe; gramofó-
ny; mikroskopy; zariadenia na zaznamenávanie 
vzdialenosti; telemetre, optické diaľkomery; roz-
vodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elek-
trina); kružidlá; mierky; meracie prístroje; dyna- 
 

 mometre; ukazovatele hladiny vody; záchranné  
a požiarnické rebríky; fotoblesky; telefónne slú-
chadlá; fluorescenčné obrazovky; premietacie plo-
chy, plátna; tvárové štíty (ochranné pracovné pros-
triedky); zobrazovacie dosky (fotografia); od-
kvapkávacie misky na fotografické použitie; in-
dikátory strát elektrickej energie; elektrické me-
racie zariadenia; elektrické káble; rozvodové sys-
témy elektrického vedenia; riadiace panely (elek-
trotechnika); galvanické články; spojky elektric-
kého vedenia; elektrické spojky; elektrické svor-
ky; elektrické relé; elektrolyzéry; vysielače elek-
tronických signálov; telekomunikačné vysielače; 
prístroje na čistenie gramofónových platní; pásky 
na záznam zvuku; tachografy vozidiel; cievky 
(fotografia); mechanické značky; epidiaskopy; skú-
mavky; váhy; termostaty; ergometre; nástroje  
a stroje na skúšanie materiálov; ovoskopy; me-
radlá; ukazovatele hladiny benzínu; zachytávače 
iskier; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje 
a nástroje; skúšobné prístroje (nie na lekárske 
použitie); refraktometre; expozimetre; faktúrova-
cie stroje; laboratórne fermentačné prístroje; bez-
pečnostné zariadenia pre železničnú dopravu; 
elektrické drôty; magnetické drôty; závažia olov-
níc; olovnice; ochranné siete proti nehodám; zá-
chranné siete; záchranné plachty; strihačky fil-
mov; filtre na dýchacie masky; fotografické fil-
tre; nabíjačky batérií; vysokofrekvenčné prístro-
je; frekventomery; poistky; rádiá; kryštálové de-
tektory; galvanické články; ochranné rukavice; 
potápačské rukavice; ochranné rukavice proti rtg. 
lúčom na priemyselné použitie; prístroje na roz-
bor plynov; plynomery (meracie prístroje); geo-
detické prístroje a nástroje; výtyčky, nivelačné 
laty (geodetické nástroje); prístroje na sušenie fo-
tografií (sušičky); prístroje na leštenie fotografií 
(leštičky); pravítka (meracie nástroje); sklené 
odmerky; rastre na výrobu štočkov; mriežky 
elektrických akumulátorov; protipožiarne och-
ranné odevy; ohňovzdorné ochranné odevy; au-
diovizuálne prijímače; heliografické prístroje; ho-
logramy; vlhkomery; značkovacie vlákna na elek-
trické drôty; identifikačné puzdrá na elektrické 
drôty; záchranné prístroje a zariadenia; dýzy po-
žiarnických hadíc; požiarnické autá; požiarnické 
čerpadlá; sklonomery; svahomery; taxametre; in-
dikátory množstva; vákumetre; rýchlomery, ta-
chometre; induktory (elektrotechnika); kotvy (in-
dukty) (elektrotechnika); zariadenia na spracova-
nie údajov; zrkadlá na kontrolovanie práce; prí-
stroje na vnútornú komunikáciu; nosiče tmavých 
platní (fotografia); invertory (elektrotechnika); 
ionizačné prístroje (nie na ionizáciu vzduchu ale-
bo vody); dverové priezory; značkovače (po-
môcky na šitie); špeciálny laboratórny nábytok; 
laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; lampy 
do tmavých komôr (fotografia); optické lampy; 
diaprojektory; laterna magika (prístroje); signali-
začné návestné lampáše; lasery (nie na lekárske 
použitie); šošovky (optika); váhy na váženie lis-
tov; logy (prístroje na meranie plavebnej rýchlo-
sti lodí); sondážne laná; zväčšovacie sklá (opti-
ka); svetelné tabule; neónové reklamy; okuliare; 
nástroje s okulármi; nivelačné prístroje; okulia-
rové šošovky; výrobky očnej optiky; manometre 
(tlakomery); periskopy; ochranné masky; mate-
matické pomôcky; mincové mechanizmy na tele- 
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 vízne prijímače; megafóny; počítačové pamäte; 
tesárske pravítka; ortuťové libely; rýchlomery 
(fotografia); presné meracie prístroje; nástroje na 
meranie; meteorologické prístroje; metre (mera-
cie nástroje); mikrometrické skrutky do optických 
prístrojov; mikrofóny; mikrotómy; automatické 
časové spínače (nie hodinárske); zrkadlá (optika); 
dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; pla-
vebné prístroje a nástroje; námorné signalizačné 
zariadenia; navigačné nástroje; rámy na okuliare; 
elektrické batérie (články); elektrické akumuláto-
ry; vodováhy, libely; nivelačné nástroje; optické 
hranoly; pozorovacie nástroje; optické sklo; počí-
tače; nahraté počítačové programy; oscilografy; 
zariadenia na prelievanie kyslíka; ozonizátory; 
mikrometre; svetelné alebo mechanické signali-
začné panely; prepäťové poistky; bleskozvody; 
parkovacie hodiny; astronomické prístroje a ná-
stroje; prístroje na meranie hrúbky pokožky; aci-
dimetre; prístroje a nástroje na váženie; salino-
metre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, 
pôde); fotografické misky; statívy na fotoaparáty; 
fotografické hľadáčiky; fotometre; fototelegra-
fické prístroje; fyzikálne prístroje a nástroje; au-
tomatické ovládacie zariadenia vozidiel; cvikre; 
pipety; automatické ovládacie zariadenia vozi-
diel; planimetre; tampóny do uší pre potápačov; 
zvončeky (poplašné zariadenia); závažia; polari-
metre; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafic-
ké zariadenia; merače tlaku (tlakomery); ukazo-
vatele tlaku; premietacie prístroje; protikorózne 
katódové prístroje; chrániče zubov; pyrometre; 
radary; autorádiá; rádiologické zariadenia na prie-
myselné použitie; uhlomery (meracie nástroje); 
prístroje a zriadenia na produkciu röntgenových 
lúčov (nie na lekárske použitie); röntgenové žia-
riče (nie na lekárske použitie); ochranné zariade-
nia proti röntgenovým lúčom (nie na lekárske 
použitie); telefónne prístroje; refraktory; röntge-
nové prístroje (nie na lekárske použitie); spek-
troskopy; elektrické odpory; teplomery (nie na 
lekárske použitie); respirátory na filtráciu vzdu-
chu; dýchacie prístroje (nie na umelé dýchanie); 
reostaty; minciere (váhy); svetelné alebo mecha-
nické návestidlá; sacharimetre (cukromery); son-
dy na vedecké použitie; satelity na vedecké pou-
žitie; membrány do vedeckých prístrojov; vyu-
čovacie prístroje; indukčné cievky; svorky (elek-
trotechnika); elektrické zámky; sextanty; signali-
začné píšťalky; výstražné trojuholníky do vozi-
diel; elektrodynamické zariadenia na diaľkové 
ovládanie návestidiel; simulátory vedenia a ria-
denia dopravných prostriedkov; sirény; zariade-
nia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zaria-
denia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehráva-
če; sondážne zariadenia a stroje; sondážne plom-
by; sonometre; spektrografy; sférometre; stereo-
skopy; stereoskopické zariadenia; gramofónové 
ihly; sulfitometre; ďalekopisy; tachometre; závit-
níkové kalibre; telegrafy (prístroje); televízne 
prijímače; telegrafné drôty; diaľkové ovládače; 
stožiare bezdrôtových antén; čítacie zariadenia 
(pre účinkujúcich); telefónne mikrofóny; diaľko-
vé prerušovače; ďalekohľady; teleskopy; indiká-
tory teploty; prístroje na zaznamenávanie času; 
teodolity; termostaty do vozidiel; digitálne počí-
tadlá (totalizátory); otáčkomery; regulátory otá-
čok gramofónov; vysielače (telekomunikácie);  
 

 presné váhy; stolárske pomôcky na rysovanie; 
elektrónky (rádiotechnika); urinometre; vario-
metre; verniére (pomocné posuvné meradlá); vi-
deopásky; viskozimetre; elektrické zariadenia pro-
ti krádežiam; regulátory napätia do vozidiel; hla-
sovacie zariadenia; voltmetre; zariadenia na vý-
menu gramofónových ihiel; destilačné laboratór-
ne prístroje; poistkový drôt z kovových zliatin; 
antikatódy; píšťalky na psov; zameriavacie ďale-
kohľady na strelné zbrane; zabezpečovacie zaria-
denia proti odcudzeniu; nástroje na určovanie 
azimutu; svetelné bóje, majáky; držiaky elektric-
kých objímok; exponované filmy; svetelné alebo 
mechanické dopravné značky; záchranné bóje; 
signalizačné bóje; bzučiaky; buzoly; hmlové sig-
nály (nie výbušné); registračné pokladnice; rá-
diologické obrazovky na priemyselné použitie; 
magnetické identifikačné karty; fotovoltické člán-
ky; denzitometre; magnetické disky; pružné dis-
ky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; videore-
kordéry; počítačové klávesnice; integrované ob-
vody; polovodiče; čipy (mikroprocesorové do-
štičky); katódy; záchranné vesty; záchranné pásy; 
chemické prístroje a nástroje; exponované kine-
matografické filmy; materiály na elektrické ve-
denie (drôty, káble); kontaktné šošovky; puzdrá 
na kontaktné šošovky; inkubátory na kultúry bak-
térií; solárne články; izolovaný medený drôt; 
elektrické výbojky (nie osvetľovacie); fotogra-
fické clony; destilačné prístroje na vedecké po-
užitie; dozimetrické prístroje; dozimetre; elek-
trické dverové zvončeky; puzdrá na okuliare; la-
boratórne pece, piecky; optické vlákna; telefónne 
drôty; exponované röntgenové film; filtre UV lú-
čov (fotografovanie); ozvučnice ampliónov; troj-
nožky na fotoaparáty; čítačky čiarových kódov; 
nepriestrelné vesty; značkovacie bóje; doštičky 
na integrované obvody; laboratórne chromatogra-
fické prístroje; chronografy (prístroje na zazna-
menávanie časových údajov); audiovizuálne kom-
paktné disky; optické kompaktné disky; počíta-
čové operačné programy (nahraté); periférne za-
riadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté po-
čítačové programy); optické kondenzory; akus-
tické spriahadlá; spojovacie prvky (vybavenie za-
riadení na spracovanie údajov); dekompresné ko-
mory; potápačské masky; elektronické perá (vi-
zuálne zobrazovacie zariadenia); kódované mag-
netické karty; faxy; požiarnické člny; počítačové 
rozhrania; počítačové meniče diskov; nákolenní-
ky pre robotníkov; elektrické regulátory svetla; 
magnetické nosiče údajov; magnetické kodéry; 
magnetické páskové jednotky (informatika); mik-
roprocesory; modemy; monitory (počítačový hard-
vér); monitorovacie počítačové programy; myši 
(periférne zariadenia počítačov); optické čítacie 
zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; 
počítačové tlačiarne; procesory (centrálne proce-
sorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); bezpečnostné pásy (nie 
na sedadlá vozidiel, nie športový výstroj); skene-
ry (zariadenia na spracovanie údajov); detektory 
dymu; tranzistory (elektronika); röntgenové sním-
ky (nie na lekárske použitie); spojovacie objímky 
na elektrické káble; guľôčkové počítadlá; elek-
tronické diáre; telefónne záznamníky; videoka-
mery; kazetové prehrávače; prehrávače kompak-
tných diskov; diagnostické prístroje (nie na le- 
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 kárske použitie); diskové mechaniky počítačov; 
elektricky ovládané koľajnice na upevnenie bo-
dových svetiel, svetlometov; elektronické vrec-
kové slovníky; elektronické zabezpečovacie prí-
vesky na tovary; ohňovzdorné obaly; žiarovky do 
zábleskových prístrojov; karty s integrovanými 
obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); 
odmerné lyžice; notebooky (prenosné počítače); 
elektronické informačné tabule; vreckové kalku-
lačky; ochranná obuv proti úrazom, proti ožiare-
niu a proti ohňu; rozstrekovacie požiarnické za-
riadenia; motorové štartovacie káble; slnečné oku-
liare; dochádzkové hodiny; videokazety; kazety 
na videohry; video displeje; videotelefóny; oku-
liare na športovanie; nosové štipce pre plavcov  
a potápačov; ochranné prilby na športovanie; 
elektronické publikácie (sťahovateľné); počíta-
čové programy (sťahovateľné); navigačné prístro-
je vozidiel (palubné počítače); dekoratívne mag-nety; 
bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; prenos-
né osobné stereoprehrávače; opierky zápästia na 
prácu s počítačom; koaxiálne káble; káble s op-
tickými vláknami; kryty na elektrické zásuvky; 
prístroje na výskum morského dna; elektrifiko-
vané ohrady; počítačové hry (softvér); slúchadlá; 
predradníky na osvetľovacie prístroje; rádiové 
pejdžre; satelitné navigačné prístroje; selenoidné 
ventily (elektromagnetické prepínače); ochranné 
zariadenia proti prepätiu; prenosné krátkovlnné 
vysielačky; indikátory smeru vetra (veterné ru-
kávy); elektronické svetelné ukazovadlá (vyučo-
vacie pomôcky); figuríny na resuscitáciu (učebná 
pomôcka); figuríny na resuscitáciu (učebná po-
môcka); regulátory osvetlenia scény; kuchynské 
časovače (presýpacie hodiny); čipy s kódom DNA; 
DVD prehrávače; bankomaty; dopravné signali-
začné zariadenia (semafory); handsfree (slúchad-
lá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie 
bez držania telefónu); azbestové požiarnické 
ochranné zásteny; jazdecké prilby; špeciálne la-
boratórne odevy; identifikačné magnetické ná-
ramky; transpondéry (telekomunikačné družice 
na prenos rádiových signálov); sťahovateľné zvo-
nenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hu-
dobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; fi-
guríny na nárazové skúšky; laboratórne odstre-
divky; dosky plošných spojov; USB kľúče; za-
riadenia globálneho polohového systému (GPS); 
prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na 
mobilné telefóny; elektroluminiscenčné diódy 
(LED diódy); triódy; transformátory na zvýšenie 
napätia; prenosné počítače; požiarnické hadice; 
tašky na notebooky; obaly na notebooky; digitál-
ne fotorámiky; Petriho misky; Pitotove trubice; 
stroboskopy; dopravné kužele; nalepovacie tep-
lomery (nie na lekárske použitie); počítačové soft-
vérové aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektro-
nických kníh; smartfóny; náplne do tlačiarní  
a kopírovacích strojov (prázdne); audiovizuálne 
prístroje na monitorovanie bábätiek; videoprís-
troje na monitorovanie bábätiek; clony proti boč-
nému svetlu na objektívy fotoaparátov; tablety 
(prenosné počítače); kódované karty na odomy-
kanie dverí; 3D okuliare; pamäťové karty zaria-
dení na videohry; nepriestrelné odevy; akcelero-
metre; elektrické adaptéry; záchranné kabínky 
pre prípad prírodných katastrof; počítačový hard-
vér; solárne panely na výrobu elektrickej energie;  
 

 mobilné telefóny; delostrelecké teleskopické za-
meriavače; digitálne tabule; zariadenia na sledo-
vanie fyzickej aktivity nosené na tele; nabíjačky 
na elektronické cigarety; inteligentné náramky 
(meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá 
na smartfóny; tyče na fotografie „selfie“; kalori-
metre; prietokomery; reflexné vesty; elektronické 
obojky na výcvik zvierat; ovládače k počítačom 
(džojstiky), nie na počítačové hry; inteligentné 
okuliare; inteligentné hodinky; zariadenia na ha-
senie požiarov; ochranné fólie na obrazovky po-
čítačov; chrániče zubov na športovanie; chrániče 
hlavy na športovanie. 
11 - Automatické zavlažovacie zariadenia; výh-
revné akumulátory; acetylénové horáky; acetylé-
nové generátory; acetylénové svetlomety; dym-
níky; osvetľovacie zariadenia vzdušných doprav-
ných prostriedkov; teplovzdušné rúry; zariadenia 
na osvieženie vzduchu; prístroje na chladenie 
vzduchu; filtre do klimatizácií; medziprehrievače 
vzduchu; ohrievače vzduchu; klimatizačné zaria-
denia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; teplo-
vzdušné zariadenia; prístroje na teplovzdušný kú-
peľ; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie ply-
nu; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľova-
če; žiarovky; elektrické žiarovky; oblúkové lam-
py; elektrické lampy; konštrukcie pecí; chladiar-
ne; svetlá na dopravné prostriedky; elektrické 
tlakové hrnce; zariadenia do automobilov proti 
oslneniu (súčasti svietidiel); automobilové reflek-
tory; chladiace prvky do pecí; vane; vane na se-
dacie kúpele; prenosné kabíny na parné kúpele; 
inštalačný materiál na vane; ohrievače vody (boj-
lery); kúpeľňové armatúry; lampy; lampáše; ob-
jímky na svietidlá; žeraviace kahany; lampové 
horáky; svietidlá na bicykle; bidety; bojlery (nie 
časti strojov); pece; hydranty; radiátorové uzáve-
ry; elektrické vreckové baterky; ohrievače vody; 
rúry na pečenie; dýzy; zariadenie na otáčanie 
ražňom; ražne; laboratórne horáky; vyžarovacie 
komíny (ropný priemysel); horáky; baktericídne 
horáky; kotly na pranie; prenosné záchody; venti-
látory (klimatizácia); zariadenia na praženie ká-
vy; vykurovacie telesá; kohútiky a kohúty na po-
trubia; regenerátory tepla; šamotové obloženia 
pecí; žiarovky do smeroviek na vozidlá; uhlík do 
oblúkových lámp; vykurovacie zariadenia, vy-
hrievacie zariadenia; nakladače do pecí; prepla-
chovacie kontajnery; zariadenia na teplovodné 
kúrenie; výhrevné kotly; kotlové rúry do vykuro-
vacích zariadení; klimatizačné zariadenia do vo-
zidiel; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, te-
kutými alebo plynnými palivami; vykurovacie te-
lesá do automobilov; elektrické vykurovacie tele-
sá; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzdu-
chu na radiátory ústredného kúrenia; vyhrievacie 
telesá; vyhrievacie železá do žehličiek; elektrické 
aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky; 
elektricky vyhrievané nánožníky; ohrievače ta-
nierov; ponorné ohrievače; cylindre; lampové cy-
lindre; komínové rúry, dymovody; komínové dú-
chadlá, ventilátory; sušiče na vlasy; vodovodné 
zariadenia; sušičky (prístroje); klimatizačné prí-
stroje; ohrievače lepidla, gleja; destilačné kolóny; 
šetriče paliva; potrubia (časti sanitnej inštalácie); 
vodovody; toalety (WC); mraziace zariadenia, mraz-
ničky; elektrické kuchynské potreby na prípravu 
jedál; sporáky; varné prístroje a zariadenia; svetlá  
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na motocykle; elektrické osvetľovacie výbojky; 
rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; dávkovače 
dezinfekčných prípravkov na toalety; zariadenia 
na dezinfikovanie; odsoľovacie zariadenia; za-
riadenia na sušenie; difuzéry svetla; zariadenia na 
chladenie nápojov; destilačné prístroje; sprchy; 
objímky na elektrické svetlá; zariadenia na úpra-
vu vody; zariadenia na filtrovanie vody; zariade-
nia na chladenie vody; fontány; tlakové zásobní-
ky vody; sterilizátory vody; výmenníky tepla; 
osvetľovacie prístroje a zariadenia; lustre; čistia-
ce zariadenia na odpadovú vodu; stropné svetlá; 
elektrické radiátory; prístroje na čistenie plynu; 
ohrievače; zariadenia na sušenie krmiva; odparo-
vače; kachle; vlákna do elektrických lámp; filtre 
na pitnú vodu; fakle; prenosné vyhne; pece  
a piecky okrem laboratórnych; tvarované oblože-
nia pecí; rošty do pecí; rošty do pecí; kozuby; 
pecové popolníky; chladiace zariadenia a stroje; 
chladiace komory; chladiace nádoby; lampy na 
kučeravenie vlasov; pražiče na ovocie; práčky 
plynu (skrubre) (časti plynových zariadení); ply-
nové horáky; plynové bojlery; plynové lampy; 
parné kotly (nie časti strojov); lampy na čistenie 
vzduchu od baktérií (germicídne); stroje a zaria-
denia na výrobu ľadu; chladiace boxy; lampové 
banky; stolné variče; hriankovače; grily (prístroje 
na pečenie); spaľovacie pece; ionizátory na úpra-
vu vzduchu a vody; ozdobné fontány; laboratórne 
lampy; zariadenia na chladenie mlieka; pastéry 
(zariadenia na pasterizáciu); olejové lampy; UV- 
-lampy nie na lekárske použitie; bezpečnostné 
lampy; svetelné reflektory; reťaze farebných žia-
roviek; umývadlá; chladiace zariadenia na kvapa-
liny; žiarivky; horečnaté vlákna na svietenie; 
stroje na praženie sladu; banské lampy; zariade-
nia na spracovanie jadrových palív a jadrových 
spomaľovačov; regulačné ventily na reguláciu 
hladiny v nádržiach; elektrické svetlá na vianoč-
né stromčeky; svietiace domové čísla; kyslíkovo-
vodíkové horáky; radiátory (na kúrenie); olejové 
horáky; reflektory na vozidlá; vyhrievacie platne 
(variče); baterky (svietidlá); polymerizačné za-
riadenia; kuchynské sporáky; vzduchové ventily 
na parné vykurovacie telesá; zariadenia a stroje 
na čistenie alebo úpravu vody; stroje a prístroje 
na čistenie vzduchu; destilačné veže; chladiace 
zariadenia a stroje; variče; teplovodné vykurova-
cie prístroje; reflektory vozidiel; chladiace prí-
stroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a za-
riadenia; dymové klapky (vykurovanie); príslu-
šenstvo na reguláciu vodných alebo plynových 
zariadení a na vodovodné alebo plynové potru-
bia; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo ply-
nové zariadenia a na vodovodné alebo plynové 
potrubia; kohútiky; vodovodné podložky, krúž-
ky; pekáč, otočný rošt; sanitárne (toaletné) prí-
stroje a zariadenia; prístroje a zariadenia na suše-
nie; sušiče na ruky do umyvární; špirály (časti 
destilačných, ohrievacích a ochladzovacích za-
riadení); ventilátory (časti vetracích zariadení); 
sterilizátory; zariadenia na chladenie tabaku; pra-
žiace stroje na tabak; osvetľovacie zariadenia na 
dopravné prostriedky; pražiace stroje; automatic-
ké dopravníky na prepravu popola; zariadenia na 
výrobu pary; vetracie zariadenia; klimatizačné 
zariadenia do automobilov; toaletné (záchodové) 
misy; záchodové sedadlá; tienidlá na lampy; ob- 
 

jímky na tienidlá; zmiešavacie batérie na vodo-
vodné potrubia; regulačné a bezpečnostné zaria-
denia na plynové potrubia; regulačné a bezpeč-
nostné zariadenia na prístroje na vodu; parné 
akumulátory; prístroje a zariadenia na zmäkčo-
vanie vody; dymníky do laboratórií; sterilizátory 
vzduchu; destilačné prístroje; liehové horáky, 
kahany; benzínové horáky; zariadenia do vozi-
diel proti oslneniu (výstroj lámp); ohrievače na 
rozmrazovanie skiel vozidiel; držiaky plynových 
horákov; zariadenia na zásobovanie vodou; jad-
rové reaktory; články do atómových reaktorov; 
elektrické nízkotlakové autoklávy; žiarovky do 
automobilových smeroviek; svetlá na automobi-
ly; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektric-
ké formy na pečenie oblátok; regulačné a bez-
pečnostné zariadenia na plynové prístroje; elek-
trické filtračné alebo extrakčné kávovary; elek-
trické kávovary; pouličné lampy; kotlové rúry 
vykurovacích kotlov; rošty na opekanie mäsa; 
fritézy elektrické; kozuby (domové); tepelné čer-
padlá; solárne kolektory na ohrev vody a vyku-
rovanie; solárne pece; soláriá (prístroje); spla-
chovacie zariadenia, splachovače; prívodné za-
riadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; 
chladničky; prostriedky na odstraňovanie zápa-
chu (nie na osobné použitie); zariadenia na prí-
vod vody; prístroje na čistenie olejov; inhalačné 
prístroje nie na lekárske použitie; podstavce ná-
sypníkov pecí; vreckové ohrievače; kúpeľové 
vane; chromatografické prístroje (na priemyselné 
použitie); výhrevné žeraviace vlákna; plynové 
kondenzátory (nie časti strojov); elektrické ohrie-
vacie podušky nie na lekárske použitie; saunova-
cie zariadenia; sprchovacie kabíny; drezy; tváro-
vé naparovacie prístroje (sauna); pisoáre; ohrie-
vacie fľaše; elektrické kanvice; elektrické kanvi-
ce; posteľné ohrievače; elektrické vyhrievacie 
prikrývky nie na lekárske použitie; ohrievacie 
nádoby; prístroje na filtrovanie a čistenie vody  
v akváriách; ohrievače do akvárií; svietidlá do 
akvárií; elektricky vyhrievané koberce; zubárske 
vypaľovacie pece; elektrické prístroje na výrobu 
jogurtov; expanzné nádrže na ústredné vykuro-
vanie; kuchynské odsávače; elektrické ventiláto-
ry (stolové); elektrické sušiče bielizne; mikro-
vlnné rúry; prístroje na chlórovanie vody v bazé-
noch; termostatické ventily (časti ústredného kú-
renia); prístroje na vytváranie vln; prístroje na 
dehydratáciu potravinového odpadu; potápačské 
svetlomety; difuzéry k zavlažovacím zariade-
niam; sterilizačné jednorazové vrecká; čisté ko-
mory (sanitné inštalácie); lávové kamene na gri-
lovanie; zavlažovacie stroje pre poľnohospodár-
stvo; mikrovlnné rúry na priemyselné použitie; 
zariadenia na pečenie chleba; mraziace vitríny; 
parné prístroje na žehlenie textílií; stroje na pe-
čenie chleba; elektroluminiscenčné osvetľovacie 
prístroje (s LED diódami); prístroje na hydroma-
sážne kúpele; vyhrievané výkladné skrine; multi-
funkčné hrnce; elektrické parné hrnce; elektrické 
prístroje na pečenie kukuričných placiek (tortíl); 
prístroje na sterilizáciu kníh. 
12 - Zdvíhacie vozíky; železničné spriahadlá; spria-
hadlá pozemných vozidiel; visuté dopravníky; le-
tecké dopravné prostriedky; teplovzdušné baló-
ny; duše pneumatík; náradie na opravu duší pneu-
matík; vzduchové pumpy (výbava automobilov);  
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závesné tlmiče na dopravné prostriedky; tlmiace 
pružiny do dopravných prostriedkov; obojživelné 
lietadlá; protišmykové zariadenia na pneumatiky 
automobilov; protišmykové reťaze; opierky hla-
vy na sedadlá automobilov; kropiace vozidlá; 
ťažné zariadenia vozidiel; autobusy; autokary; 
lode, člny; nákladné autá, kamióny; automobilo-
vé kapoty; automobilové reťaze; automobilové 
podvozky; signalizačné zariadenia pri spätnom 
chode automobilov; lietadlá; kompy; nosiče ba-
tožiny na vozidlá; riaditeľné balóny; plášte na 
kolesá vozidiel; ventily na automobilové pneu-
matiky; okolesníky železničných kolies; torzné 
tyče vozidiel; lodné kostry, plavidiel; lodné háky; 
lodné kormidlá; vysúvacie mechanizmy (spojky) 
na lode; naklonené roviny na spúšťanie člnov; 
lodné skrutky na člny; veslá; vyklápače (časti 
nákladných automobilov); kolesá na banské vo-
zíky; bicyklové stojany (súčasti bicyklov); sme-
rovky na bicykle; stojany na bicykle (súčasti bi-
cyklov); podvozky železničných vozňov; člnové 
výložníky; blatníky; dvojkolesové vozíky na vre-
cia; kabíny lanovej dráhy; kesóny (dopravné pro-
striedky); kolesá automobilov; kapoty na auto-
mobilové motory; kapoty na vozidlá; automobi-
lové obývacie prívesy (karavany); vlečné vozid-
lá, ťahače; kľukové skrine (časti pozemných vo-
zidiel, okrem motorov); bezpečnostné pásy na 
sedadlá automobilov; náboje kolies automobilov; 
bicyklové reťaze; invalidné vozíky; nákladné čl-
ny; pracovné člny; manipulačné vozíky; vozíky 
na hadice; lejacie vozíky; golfové vozíky (auto-
mobily); podvozky vozidiel; kormidlá; vozne la-
novej dráhy; železničný vozový park; lodné ko-
míny; pásy na pásové vozidlá; traktory; vagóny; 
nárazníky vozidiel; nárazníky (tlmiče nárazov na 
koľajové vozidlá); hydraulické obvody do vozi-
diel; riadidlá na bicykle; lôžka do dopravných 
prostriedkov; lodné rebrá; plášte na bicyklové 
kolesá; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; bi-
cyklové brzdy; bicyklové blatníky; ráfiky bicyk-
lových kolies; bicyklové kľuky; bicyklové moto-
ry; náboje bicyklových kolies; bicyklové pedále; 
pumpy na bicyklové pneumatiky; špice na bicyk-
lové kolesá; kolesá na bicykle; sedadlá na bicyk-
le; motocyklové stojany (súčasti motocyklov); 
bicyklové zvončeky; súkolesia pozemných vozi-
diel; plávajúce rýpadlá; dreziny; elektrické moto-
ry do pozemných vozidiel; elektromobily; spojky 
pozemných vozidiel; bezpečnostné sedadlá pre 
deti do automobilov; padáky; pneumatikové pláš-
te; závažia na vyváženie kolies vozidiel; kozmic-
ké dopravné prostriedky; lodné stožiare, sťažne; 
nápravy vozidiel; čapy náprav; stierače; chrániče 
odevov na bicykle; odkladacie batožinové siete 
na dopravné prostriedky; ozubené kolesá a ozu-
bené prevody do pozemných vozidiel; nákladné 
dodávkové autá; brzdy vozidiel; obruče hláv ko-
lies; chladiarenské vozidlá; chladiarenské vagó-
ny; motory do pozemných vozidiel; kormidlové 
veslá; poťahy na sedadlá automobilov; okienka 
(kruhové otvory); hydroplány; hydroplány (klzá-
ky); spacie vozne; lokomotívy; hnacie motory do 
pozemných vozidiel; železničné vozne; stúpadlá 
na vozidlá; prevodovky do pozemných vozidiel; 
reaktívne (propulzné) mechanizmy do pozemných 
vozidiel; vojenské dopravné prostriedky; reaktív-
ne motory do pozemných vozidiel; motocykle;  
 

voľnobežky do pozemných vozidiel; vodné dop-
ravné prostriedky; vodné dopravné prostriedky; 
lode; lodné skrutky na lode; omnibusy; kanois-
tické pádla; čelné sklá vozidiel; hroty na pneu-
matiky; pásky na protektorovanie pneumatík; 
pneumatiky; pontóny; dvere na dopravné pro-
striedky; nosiče lyží na autá; trojkolky na rozvoz 
tovaru; detské kombinované kočíky; kryty na det-
ské kombinované kočíky; striešky na detské 
kombinované kočíky; lodné skrutky; špice auto-
mobilových kolies; napínače na špice kolies; ly-
žiarske vleky; pružiny závesov do automobilov; 
reštauračné vozne; spätné zrkadlá; ráfy kolies au-
tomobilov; sedadlá na motocykle; bočné prívesné 
vozíky; sedadlá automobilov; športové autá; ko-
líky rohatky; sedačkové lanovky; vidlicové dr-
žiaky vesiel; vyklápacie vozíky; vzducholode, ba-
lóny; podvozky automobilov; sane (dopravné pros-
triedky); električky; prístroje a zariadenia lanovej 
dráhy; pozemné lanovky; visuté lanovky; troj-
kolky; turbíny do pozemných vozidiel; dopravné 
prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu 
a po koľajniciach; priľnavé gumené záplaty na 
opravu duší; čalúnenie automobilov; mopedy; 
okenné tabule na okná automobilov; osobné au-
tomobily; automobily; zabezpečovacie zariadenia 
proti odcudzeniu vozidiel; vyklápacie zariadenia 
(časti nákladných vozňov a vagónov); jachty; le-
tecké prístroje, stroje a zariadenia; zariadenia proti 
oslneniu do automobilov; automobilové pneuma-
tiky; automobilové karosérie; nárazníky automo-
bilov; tlmiče automobilov; zabezpečovacie pop-
lašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; klak-
sóny automobilov; betónové domiešavače; bicyk-
lové duše; brzdové obloženia do dopravných pros-
triedkov; brzdové čeľuste na vozidlá; prevodov-
ky do pozemných vozidiel; fúriky; dvojkolesové 
vozíky; železničné jedálne vozne; bicyklové rá-
my; karosérie dopravných prostriedkov; katapul-
tovacie kreslá (do lietadiel); autopoťahy; hnacie 
reťaze do pozemných vozidiel; prevodové remene 
do pozemných vozidiel; meniče točivých momen-
tov v pozemných vozidlách; smerovky na dop-
ravné prostriedky; komíny lokomotív; volanty 
vozidiel; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyk-
lov; sanitky; galusky na bicykle; reduktory (re-
dukčné ozubené súkolesia do pozemných vozi-
diel); brzdové dielce do vozidiel; vznášadlá; uzá-
very palivových nádrží vozidiel; spojovacie tyče 
na pozemné vozidlá (nie časti motorov); sklápa-
cie zadné steny nákladných vozidiel (časti po-
zemných vozidiel); bezpečnostné pásy na sedadlá 
automobilov; tienidlá proti slnku do automobi-
lov; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; 
nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre 
vodičov pri nehodách); koše na bicykle (nosiče 
batožiny); karavany (obytné prívesy); kolieska na 
vozíky; upratovacie vozíky; ochranné zariadenia 
na lode; sánky; tašky na bicykle (nosiče batoži-
ny); nákupné vozíky; snehové skútre (snehové 
vozidlá); vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hrač-
ky); kolobežky; lodné stožiare; poťahy na volan-
ty vozidiel; spojlery na vozidlá; stierače na svet-
lomety; brzdové platničky na automobily; kryty 
na rezervné kolesá; výklopné vozíky; zapaľovače 
cigariet do automobilov; automobilové brzdové 
kotúče; tašky na bicykle; zvončeky na bicykle;  
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obrnené vozidlá; uchytenia motorov do pozemných 
vozidiel; vojenské dróny; kanoe; civilné dróny; 
bočné spätné zrkadlá na vozidlá; sieťky proti 
hmyzu na detské kombinované kočíky; radiace 
páky vozidiel; automatické automobily (bez vo-
diča); skútre; skútre pre invalidov; popolníky do 
automobilov; motocyklové reťaze; motocyklové 
rámy; riadidlá na motocykle; motocyklové moto-
ry; tašky na motocykle (nosiče batožiny); plné 
pneumatiky na kolesá dopravných prostriedkov; 
detské hlboké kočíky. 
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 rek-
lamných oznamov; fotokopírovacie služby; spros-
tredkovateľne práce; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných 
kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné ale-
bo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení 
podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek to-
varov; odborné posudky efektívnosti podnikov; 
dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom 
reklamných materiálov; poradenstvo pri organizo-
vaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných 
textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); stenografické služby; tele-
vízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentú-
ry; poradenské služby pri riadení obchodnej čin-
nosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklam-
né účely a podporu predaja; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; prieskum verej-
nej mienky; príprava miezd a výplatných listín; 
nábor zamestnancov; služby poskytované pri pre-
miestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske 
služby; vypracovávanie daňových priznaní; od-
kazovacie telefónne služby (pre neprítomných 
predplatiteľov); spracovanie textov; služby pred-
plácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zá-
sielkové reklamné služby; administratívna správa 
hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých 
činností; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích stro-
jov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prenájom reklamného času v komuni-
kačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služ-
by); prenájom predajných automatov; výber za- 
 

mestnancov pomocou psychologických testov; služ-
by porovnávania cien; prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; pred-
platné telekomunikačných služieb (pre tretie 
osoby); administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; obchodná správa licencií výrobkov 
a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské 
služby (obchodné služby); fakturácie; písanie re-
klamných textov; zostavovanie štatistík; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie 
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok 
na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; 
obchodný manažment pre športovcov; marketing; 
telemarketingové služby; maloobchodné alebo 
veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zvero-
lekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s le-
kárskymi potrebami; prenájom predajných stán-
kov; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských kontaktných informácií; optimalizácia 
internetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
optimalizácia obchodovania na webových strán-
kach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; online poskytovanie obchodného pries-
toru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
navrhovanie reklamných materiálov; externé ad-
ministratívne riadenie podnikov; podávanie da-
ňových priznaní; podnikové riadenie refundova-
ných programov (pre tretie osoby); prenájom bil-
bordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); 
indexovanie webových stránok na obchodné ale-
bo reklamné účely; správa programov pre pravi-
delných cestujúcich v leteckej doprave; plánova-
nie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie 
stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuár-
ske služby (poistno-matematické); prenájom ne-
hnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úve-
rové agentúry; realitné kancelárie; sprostredko-
vanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa in-
kasovaním pohľadávok; sprostredkovanie poiste-
nia; colné deklarácie (finančné služby); poisťov-
níctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; 
organizovanie dobročinných zbierok; zriaďova-
nie fondov; kapitálové investície; finančné zá-
ručné služby; zmenárenské služby; vydávanie 
cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčto-
vávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; organizovanie zbierok; pôžičky (finančné 
úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady 
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, neh-
nuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre 
tretie osoby); financovanie (služby); finančné ria-
denie; záložne; správa nehnuteľností; správa ná-
jomných domov; uzatváranie poistiek proti po-
žiaru; prenájom bytov; prenájom poľnohospodár-
skych fariem; zdravotné poistenie; poistenie  
v námornej doprave; bankové hypotéky; služby  
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sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na bur-
ze s cennými papiermi; životné poistenie; ubyto-
vacie kancelárie (prenájom bývania); finančné ana-
lýzy; oceňovanie starožitností; oceňovanie ume-
leckých diel; overovanie šekov; finančné pora-
denstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníc-
tva; spracovanie platieb kreditnými kartami; spra-
covanie platieb debetnými kartami; elektronický 
prevod kapitálu; finančné informácie; informácie 
o poistení; oceňovanie šperkov; oceňovanie nu-
mizmatických zbierok; vyberanie nájomného; oce-
ňovanie známok; vydávanie cenných papierov; ús-
chova cenností; kurzové záznamy na burze; vy-
dávanie kreditných kariet; prenájom kancelár-
skych priestorov; služby v oblasti vyplácania dô-
chodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby 
priamo k zákazníkom (homebanking); likvidácia 
podnikov (finančné služby); odhadovanie nákla-
dov na opravu (finančné odhadovanie); obcho-
dovanie na burze s uhlíkovými emisiami; finanč-
né ohodnocovanie nezoťatého dreva; finančné 
ohodnocovanie vlny; záložné pôžičky; konzerva-
tívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze 
cenných papierov; poradenstvo v oblasti spláca-
nia dlhov; organizovanie financovania staveb-
ných projektov; poskytovanie finančných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; finan-
čné riadenie refundovaných platieb (pre tretie oso-
by); investovanie do fondov; sprostredkovanie 
obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie 
zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty; finančné záruky. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; drezúra zvierat; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; služby estrádnych umelcov; fil-
mové štúdiá; cirkusové predstavenia; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výcho-
va; prenájom dekorácií na predstavenia; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhla-
sová zábava; vydávanie textov (okrem reklamn-
ých); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; poži-
čiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kine-
matografických filmov; produkcia filmov (nie 
reklamných); gymnastický výcvik; požičovne kníh 
(knižnice); vydávanie kníh; požičiavanie rozhla-
sových a televíznych prijímačov; tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; varietné pred-
stavenia; služby orchestrov; divadelné predstave-
nia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
televízna zábava; prenájom divadelných kulís; 
zoologické záhrady (služby); poskytovanie špor-
tovísk; pózovanie modelov výtvarným umelcom; 
služby pojazdných knižníc; služby kasín (hazar-
dné hry); výchovno-zábavné klubové služby; or-
ganizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; diskotéky (služby); informácie o vý-
chove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pe-
dagogická činnosť); informácie o možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; hazardné hry (herne); poskytova-
nie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné  
a kondičné cvičenia); služby poskytované prázd-
ninovými tábormi (zábava); organizovanie živých 
vystúpení; premietanie kinematografických fil-
mov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie 
športových súťaží; plánovanie a organizovanie  
 

večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby mú-
zeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služ-
by); informácie o možnostiach rekreácie; poži-
čiavanie potápačského výstroja; požičiavanie špor-
tového výstroja (okrem dopravných prostried-
kov); prenájom štadiónov; prenájom videorekor-
dérov; požičiavanie videopások; organizovanie  
a vedenie seminárov; tábory na športové sústre-
denia; organizovanie a vedenie sympózií; mera-
nie času na športových podujatiach; internátne 
školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie súťaží krásy; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia; postsyn-
chronizácia, dabing; náboženská výchova; orga-
nizovanie lotérií; organizovanie plesov; organi-
zovanie predstavení (manažérske služby); herne  
s hracími automatmi (služby); požičiavanie audio 
prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do 
divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom 
tenisových kurtov; požičiavanie videokamier; pí-
sanie textov scenárov nie na reklamné účely; 
strihanie videopások; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; on 
line poskytovanie počítačových hier (z počítačo-
vých sietí); karaoke služby; hudobné skladateľ-
ské služby; nočné kluby (zábava); online posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); fotografické reportáže; fotografo-
vanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti 
výchovy a vzdelávania); reportérske služby; pre-
kladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; 
nahrávanie videopások; fotografovanie na mikro-
film; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia; písanie textov; organizovanie 
a vedenie koncertov; kaligrafické služby; formá-
tovanie textov (nie na reklamné účely); organi-
zovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; 
služby diskdžokejov; tlmočnícke služby; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy tele-
sného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná 
tvorba; požičiavanie hračiek; prenájom vybave-
nia herní; školské služby (vzdelávanie); online 
poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti ko-
pírovania); online poskytovanie videozáznamov 
(bez možnosti kopírovania); individuálne vyučo-
vanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór 
s osobnou účasťou; skladanie piesní; písanie te-
levíznych a filmových scenárov (tvorba); turis-
tické prehliadky so sprievodcom. 
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti rop-
ných polí; architektonické služby; bakteriologic-
ký výskum; chemické služby; chemický výskum; 
architektonické poradenstvo; vypracovanie sta-
vebných výkresov; technický výskum; kontrola 
ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; vý-
zdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navr-
hovanie obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky 
materiálov; štúdie technických projektov; geolo-
gický výskum; prieskum ropných polí; inžinier-
ska činnosť; meteorologické informácie; geodé-
zia (zememeračstvo); požičiavanie počítačov; 
počítačové programovanie; ropný prieskum; fy-
zikálny výskum; strojársky výskum; skúšanie tex-
tílií; geologický prieskum; geologický výskum; 
overovanie pravosti umeleckých diel; kalibrácia; 
tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového soft- 
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véru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počí-
tačového hardvéru; módne návrhárstvo; grafické 
dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie počí-
tačového softvéru; výskum a vývoj nových vý-
robkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu 
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); podmorský 
výskum; obnovovanie počítačových databáz; 
údržba počítačového softvéru; analýzy počítačo-
vých systémov; biologický výskum; urbanistické 
plánovanie; expertízy (inžinierske práce); návrh 
počítačových systémov; technická kontrola au-
tomobilov; zhotovovanie kópií počítačových prog-
ramov; prevod údajov alebo dokumentov z fy-
zických médií na elektronické médiá; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); inštalácia počítačového soft-
véru; vytváranie oblakov na vyvolanie zrážok; 
prevod (konverzia) počítačových programov ale-
bo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti 
počítačových programov; prenájom webových ser-
verov; ochrana počítačov proti počítačovým ví-
rusom; poradenstvo v oblasti úspory energie; vý-
skum v oblasti ochrany životného prostredia; pos-
kytovanie internetových vyhľadávačov; digitali-
zácia dokumentov (skenovanie); grafologické ana-
lýzy; poskytovanie vedeckých informácií a pora-
denstva o kompenzácii uhlíkových emisií; určo-
vanie kvality nezoťatého dreva; určovanie kvality 
vlny; diaľkové monitorovanie počítačových sys-
témov; rozbory vody; vedecké laboratórne služ-
by; energetické audity; poradenstvo pri tvorbe 
webových stránok; poskytovanie softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v ob-
lasti informačných technológií; vedecký výskum; 
prenájom počítačových serverov (serverhosting); 
klinické skúšky; zálohovanie údajov mimo pra-
coviska; uchovávanie elektronických údajov; pos-
kytovanie informácií o počítačových technoló-
giách a programovaní prostredníctvom webových 
stránok; kartografické služby; poskytovanie počí-
tačových technológií prostredníctvom internetu 
(cloud computing); externé poskytovanie služieb 
v oblasti informačných technológií; technologic-
ké poradenstvo; technologické poradenstvo; po-
radenstvo v oblasti počítačových technológií; po-
radenstvo v oblasti telekomunikačných technoló-
gií; predpovede počasia; poradenstvo v oblasti 
počítačovej bezpečnosti; technické písanie; navr-
hovanie interiérov. 
45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoloč-
nosti; detektívne kancelárie; zoznamovacie služ-
by; nočné stráženie; otváranie bezpečnostných 
zámkov; požičiavanie spoločenských odevov; kre-
mácia; pátranie po nezvestných osobách; pohreb-
né služby; pohrebné obrady; požičiavanie ode-
vov; strážne služby; svadobné agentúry; pora-
denstvo v oblasti bezpečnosti; zostavovanie ho-
roskopov; hasenie požiarov; organizovanie nábo-
ženských obradov; adopčné agentúry; monitoro-
vanie poplašných a bezpečnostných zariadení; 
opatrovanie detí doma; kontrola batožiny z bez-
pečnostných dôvodov; obývanie bytov a domov 
počas neprítomnosti majiteľov; opatrovanie zvie-
rat (chovaných v domácnosti) doma; pátranie po 
minulosti osôb; straty a nálezy; mediačné služby; 
bezpečnostné prehliadky tovární; prenájom pro-
tipožiarnych alarmov; prenájom hasiacich prí- 
 

strojov; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti 
práv duševného vlastníctva; spravovanie autor-
ských práv; udeľovanie licencií na práva dušev-
ného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti 
práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť 
právne poradenstvo; právny výskum; advokátske 
služby; udeľovanie licencií na počítačové prog-
ramy (právne služby); registrácia doménových 
mien (právne služby); služby rozhodcovských 
súdov; prenájom trezorov; genealogický výskum; 
plánovanie a príprava svadobných obradov; onli-
ne služby sociálnych sietí; vypúšťanie holubov 
pri rôznych príležitostiach; balzamovanie; vypra-
covávanie právnych dokumentov; pátranie po 
ukradnutom majetku; správa licencií (právne služ-
by); astrologické poradenstvo; špiritistické pora-
denstvo; veštenie z kariet; individuálne módne 
poradenstvo; štylizovanie súkromných listov; ve-
denie pohrebných obradov. 

(540) 
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 10 (511) 35, 41, 44 
(511) 35 - Reklama; on line reklama na počítačovej 

komunikačnej sieti; vydávanie reklamných tex-
tov; rozširovanie reklamných oznamov; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; prenájom rek-
lamného času v komunikačných médiách; marke-
ting; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s kadid-
lovými tyčinkami, s čakrovými tyčinkami, s von-
nými tyčinkami, s vydymovacími prípravkami 
(parfumy), s masážnymi gélmi (nie na lekárske 
použitie), s balzamami (nie na lekárske použitie), 
s masážnymi olejmi, s esenciálnymi olejmi, s ma-
sážnymi rukavicami, s vtáčím perím, so pštrosími 
pierkami, so sarongami (veľké šatky na odieva-
nie); maloobchodné a veľkoobchodné služby s ka-
didlovými tyčinkami, s čakrovými tyčinkami,  
s vonnými tyčinkami, s vydymovacími príprav-
kami (parfumy), s masážnymi gélmi (nie na lekár-
ske použitie), s balzamami (nie na lekárske po-
užitie), s masážnymi olejmi, s esenciálnymi olej-
mi, s masážnymi rukavicami, s vtáčím perím, so 
pštrosími pierkami, so sarongami (veľké šatky na 
odievanie) prostredníctvom internetu; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie to-
varu; spracovanie textov; vyhľadávanie informá-
cií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; ob-
chodný manažment pre poskytovateľov služieb 
na voľnej nohe; odborné obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; administratív- 
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 ne spracovanie obchodných objednávok; pláno-
vanie stretnutí (kancelárske práce); správa spot-
rebiteľských vernostných programov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; aktualizácia a údrž-
ba údajov v počítačových databázach; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; podpora predaja (pre tretie 
osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; platené reklamné služ-
by typu „klikni sem“; on line poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; lepenie plagátov; 
prenájom reklamných plôch; prenájom reklam-
ných materiálov; administratívna správa obchod-
ných záležitostí franchisingových podnikov; 
služby poskytované franchisormi, najmä pomoc 
pri prevádzke alebo riadení priemyselných alebo 
obchodných podnikov; obchodné poradenstvo  
v oblasti franchisingu; obchodné poradenské služ-
by v oblasti zakladania a prevádzky franchisin-
gových podnikov; obchodné sprostredkovanie slu-
žieb uvedených v triedach 35, 41 a 44 tohto zoz-
namu; poskytovanie rád a informácií o uvede-
ných službách prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu alebo verbálne. 
41 - Organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; vzdelávanie; koučovanie (ško-
lenie); školenia; praktický výcvik (ukážky); indi-
viduálne vyučovanie; odborné preškoľovanie; kur-
zy telesného cvičenia; online poskytovanie vi-
deozáznamov (bez možnosti kopírovania); online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); fitnes kluby (zdra-
votné a kondičné cvičenia); výchovnozábavné 
klubové služby; služby osobných trénerov (fitnes 
cvičenia); gymnastický výcvik; poskytovanie za-
riadení na oddych a rekreáciu; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; vyučovanie; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; vydávanie 
kníh; organizovanie a vedenie seminárov; koreš-
pondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov 
(okrem reklamných); formátovanie textov (nie na 
reklamné účely); požičiavanie videopások; poži-
čiavanie kinematografických filmov; premietanie 
kinematografických filmov; produkcia filmov (nie 
reklamných); zábava; informácie o možnostiach 
zábavy; poskytovanie rád a informácií o uvede-
ných službách prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových 
sietí a internetu alebo verbálne. 
44 - Masáže; terapeutické služby; aromaterapeu-
tické služby; fyzioterapia; starostlivosť o hygienu 
a krásu ľudí; alternatívna medicína; zdravotné 
poradenstvo; psychologické služby; turecké kú-
pele; verejné kúpele (na hygienické účely); sauny 
(služby); salóny krásy; poskytovanie rád a infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
 
 

(540) 

  
 

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

(731) Berkyová Juliana, Závodská cesta 60, 010 01 Ži-
lina, SK; 

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

(210) 2143-2016 
(220) 5.10.2016 

 10 (511) 14, 26 
(511) 14 - Amulety (klenotnícke výrobky); náramky 

(klenotnícke výrobky); prívesky (klenotnícke vý-
robky); brošne (klenotnícke výrobky); náhrdelní-
ky (klenotnícke výrobky); spony na kravaty; 
ozdoby (klenotnícke výrobky); ozdobné ihlice; 
polodrahokamy; drahé kamene; spinely (drahé ka-
mene); štras (brúsené olovnaté sklo); prstene (kle-
notnícke výrobky); umelecké diela z drahých ko-
vov; škatuľky, schránky z drahých kovov; klobú-
kové ozdoby z drahých kovov; náušnice; manže-
tové gombíky; ihlice (klenotnícke výrobky); ihli-
ce na kravaty; odznaky z drahých kovov; príve-
sky na kľúče (bižutéria); klenoty, šperky z emai-
lovanej keramiky; šperkovnice. 
26 - Klobúkové ozdoby, nie z drahých kovov; 
brošne (doplnky oblečenia); ozdoby do vlasov; 
štipce do vlasov; ihlice do vlasov; umelé kvety; 
umelé ovocie; pracky (odevné doplnky); odznaky 
na odevy, nie z drahých kovov. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, ružová, červená 
(731) 3DPROFIT s.r.o., Kopernikova 14, 821 04 Brati-

slava - Ružinov, SK; 
(740) Advokárska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o., 

Bratislava 3, SK; 
 
 

(210) 2148-2016 
(220) 5.10.2016 

 10 (511) 3, 5 
(511) 3 - Mydlá; mydlá na holenie; farby na vlasy; leš-

tiace prípravky; kozmetické prípravky; prípravky 
na odstraňovanie škvŕn; kozmetické krémy; de-
tergenty (nie na použitie vo výrobnom procese  
a na lekárske použitie); prípravky na čistenie po-
vrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie 
vo výrobnom procese); prípravky na čistenie zu-
bov; dezinfekčné mydlá; čistiace prípravky; čis-
tiace oleje; pleťové vody na kozmetické použitie; 
pracie prostriedky; toaletné prípravky; šampóny; 
parfumy; parfumérske výrobky; kozmetické príp-
ravky na starostlivosť o pleť; mydla proti poteniu 
nôh; antiperspiranty (kozmetické výrobky); myd- 
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 lá proti poteniu; kozmetické prípravky na opaľo-
vanie; dezodoranty (parfuméria); aviváže; šam-
póny pre zvieratá chované v domácnosti; voda po 
holení; umývacie prípravky na osobnú hygienu; 
masážne gély nie na lekárske použitie; prípravky 
do kúpeľa (nie na lekárske použitie). 
5 - Prípravky na umývanie dobytka; insekticídy; 
prípravky na umývanie psov; repelenty pre psov; 
preháňadlá; dezinfekčné prípravky na hygienické 
použitie; prípravky na umývanie zvierat; séra; 
roztoky na veterinárne použitie; roztoky pre 
psov; výživové doplnky pre zvieratá. 

(540) AVE NATURA Cosmetic 
(731) Bednár Tomáš, Ing., Tajovského 8539/3D, 010 01 

Žilina, SK; Šustek Milan, Ing., Čadečka 2935, 022 01 
Čadca, SK; 

 
 

(210) 2149-2016 
(220) 5.10.2016 

 10 (511) 3, 5 
(511) 3 - Mydlá; mydlá na holenie; farby na vlasy; leš-

tiace prípravky; kozmetické prípravky; prípravky 
na odstraňovanie škvŕn; kozmetické krémy; de-
tergenty (nie na použitie vo výrobnom procese  
a na lekárske použitie); prípravky na čistenie po-
vrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie 
vo výrobnom procese); prípravky na čistenie zu-
bov; dezinfekčné mydlá; čistiace prípravky; čis-
tiace oleje; pleťové vody na kozmetické použitie; 
pracie prostriedky; toaletné prípravky; šampóny; 
parfumy; parfumérske výrobky; kozmetické prí-
pravky na starostlivosť o pleť; mydla proti pote-
niu nôh; antiperspiranty (kozmetické výrobky); 
mydlá proti poteniu; kozmetické prípravky na 
opaľovanie; dezodoranty (parfuméria); aviváže; 
šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; vo-
da po holení; umývacie prípravky na osobnú hy-
gienu; masážne gély nie na lekárske použitie; 
prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie). 
5 - Prípravky na umývanie dobytka; insekticídy; 
prípravky na umývanie psov; repelenty pre psov; 
preháňadlá; dezinfekčné prípravky na hygienické 
použitie; prípravky na umývanie zvierat; séra; 
roztoky na veterinárne použitie; roztoky pre psov; 
výživové doplnky pre zvieratá. 

(540) 

  
 

(731) Bednár Tomáš, Ing., Tajovského 8539/3D, 010 01 
Žilina, SK; Šustek Milan, Ing., Čadečka 2935, 
022 01 Čadca, SK; 

 
 
 
 
 

(210) 2163-2016 
(220) 7.10.2016 

 10 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; mlieko a mliečne výrobky. 
30 - Múka a obilninové výrobky; chlieb, pekár-
ske a cukrárske výrobky. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) 

  
 

(731) AGROJÁN s.r.o., Viničná cesta 52, 968 01 Nová 
Baňa - Štále, SK; 

(740) Kováčik Andrej, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 2168-2016 
(220) 10.10.2016 

 10 (511) 29, 35 
(511) 29 - Maslo; maslové krémy; smotana (mliečne 

výrobky); syry; mlieko; jogurt; kefír (mliečny ná-
poj); mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlie-
ka); mliečne výrobky; kyslé mlieko. 
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzo-
riek tovarov; vydávanie reklamných textov; rek-
lama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); televízna reklama; on line rek-
lama na počítačovej komunikačnej sieti; marke-
tingový prieskum; zásielkové reklamné služby; 
tvorba reklamných filmov; marketing. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zelená, biela 
(731) ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. 

s r.o., 268, 930 21 Dunajský Klátov, SK; 
 
 

(210) 2184-2016 
(220) 12.10.2016 

 10 (511) 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 19 - Betón; dielce, výrobky alebo prefabrikáty  

z betónu; betónové podpery, stĺpy; dosky (sta-
vebné drevo); opracované stolárske drevo; dre-
vené hranoly; pílené drevo; drevo (polotovar); 
stavebné drevo; obklady stien a priečok (nekovo-
vé); stavebné konštrukcie (nekovové). 
35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; ob-
chodné alebo podnikové audity (revízia účtov); 
prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; prenájom reklam- 
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ných materiálov; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; reklama; obchodný alebo pod-
nikateľský výskum; reklamné agentúry; poraden-
ské služby pri riadení obchodnej činnosti; marke-
tingový prieskum; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup to-
varov a služieb pre iné podniky); subdodávateľ-
ské služby (obchodné služby); marketing; opti-
malizácia obchodovania na webových stránkach; 
obchodné sprostredkovateľské služby; riadenie 
obchodnej činnosti v stavebníctve. 
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); faktoring; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnu-
teľností; finančný lízing; realitné kancelárie. 
37 - Čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov 
budov; interiérové a exteriérové maľovanie a na-
tieranie; montovanie lešení; utesňovanie stavieb; 
demolácia budov; izolovanie stavieb; prenájom 
stavebných strojov a zariadení; stavebná činnosť; 
stavebníctvo. 
39 - Dovoz; doprava; balenie tovarov; skladova-
nie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňova-
nie; prenájom dopravných prostriedkov; prená-
jom garáží; prenájom vozidiel; doprava; prepra-
va; doprava a skladovanie odpadu; informácie  
o možnostiach dopravy. 
40 - Kováčstvo; likvidácia odpadu; recyklácia 
odpadu; spracovanie odpadu; triedenie odpadu  
a recyklovateľného materiálu; stínanie, pílenie  
a kálanie dreva; zváranie; hobľovanie. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); organizovanie športových súťaží; požičia-
vanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); organizovanie a vedenie seminá-
rov; tábory na športové sústredenia; organizova-
nie a vedenie sympózií. 
42 - Požičiavanie počítačov; počítačové progra-
movanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počíta-
čového softvéru; tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby); poradenstvo pri tvorbe 
webových stránok; vypracovanie stavebných vý-
kresov; štúdie technických projektov; inžinierska 
činnosť. 

(540) 

  
 

(731) Vejačka Michal, Ing., Štítová 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 

 
 

(210) 2185-2016 
(220) 12.10.2016 

 10 (511) 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 19 - Betón; dielce, výrobky alebo prefabrikáty  

z betónu; betónové podpery, stĺpy; dosky (sta-
vebné drevo); opracované stolárske drevo; drevené 
hranoly; pílené drevo; drevo (polotovar); stavebné 
drevo; obklady stien a priečok (nekovové); sta-
vebné konštrukcie (nekovové). 
35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; ob-
chodné alebo podnikové audity (revízia účtov); 
prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; prenájom reklam-
ných materiálov; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; reklama; obchodný alebo pod-
nikateľský výskum; reklamné agentúry; poraden-
ské služby pri riadení obchodnej činnosti; marke-
tingový prieskum; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); marke-
ting; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; 
riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve. 
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); faktoring; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnu-
teľností; finančný lízing; realitné kancelárie. 
37 - Čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov 
budov; interiérové a exteriérové maľovanie a na-
tieranie; montovanie lešení; utesňovanie stavieb; 
demolácia budov; izolovanie stavieb; prenájom 
stavebných strojov a zariadení; stavebná činnosť; 
stavebníctvo. 
39 - Dovoz; doprava; balenie tovarov; skladova-
nie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňova-
nie; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom 
garáží; prenájom vozidiel; doprava; preprava; dop-
rava a skladovanie odpadu; informácie o mož-
nostiach dopravy. 
40 - Kováčstvo; likvidácia odpadu; recyklácia 
odpadu; spracovanie odpadu; triedenie odpadu  
a recyklovateľného materiálu; stínanie, pílenie  
a kálanie dreva; zváranie; hobľovanie. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); organizovanie športových súťaží; požičia-
vanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); organizovanie a vedenie seminá-
rov; tábory na športové sústredenia; organizova-
nie a vedenie sympózií. 
42 - Požičiavanie počítačov; počítačové progra-
movanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počíta-
čového softvéru; tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby); poradenstvo pri tvorbe  
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webových stránok; vypracovanie stavebných vý-
kresov; štúdie technických projektov; inžinierska 
činnosť. 

(540) VEHRA 
(731) Vejačka Michal, Ing., Štítová 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 

 
 

(210) 2186-2016 
(220) 12.10.2016 

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

žované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie 
(na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem 
textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobra-
zenia; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; kar-
tón; lepenka; katalógy; knihy; lepenkové alebo pa-
pierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); le-
piace pásky na kancelárske účely a na použitie  
v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernic-
ký tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; pa-
piernický tovar; tlačené periodické a neperiodic-
ké publikácie; plagáty; prospekty; pútače z papie-
ra alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tla-
čené reklamné materiály; umelecké litografie; 
plastové fólie na balenie; papierové alebo plasto-
vé vrecká na balenie. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; bran-
dy; alkoholické koktaily; destilované nápoje; al-
koholické extrakty; likéry; liehoviny; alkoholické 
extrakty z bylín. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; od-
borné poradenstvo týkajúce sa alkoholických ná-
pojov; reklamné služby; maloobchodné služby  
s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými ná-
pojmi; veľkoobchodné služby s alkoholickými 
nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizova-
nie obchodných alebo reklamných audiovizuálnych 
predstavení; organizovanie obchodných alebo rek-
lamných výstav; personálne poradenstvo; pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov a vydávanie 
reklamných zvukovo-obrazových záznamov; vy-
dávanie reklamných periodických a neperiodic-
kých publikácií; vydávanie reklamných textov; 
komerčné informačné kancelárie; prenájom kan-
celárskych strojov a zariadení; prieskum trhu; 
nábor zamestnancov; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; obchodný manažment; pora-
denstvo pri riadení podnikov; prenájom predaj-
ných automatov; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a na podporu predaja; predvá-
dzanie tovaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(731) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 
064 01 Stará Ľubovňa, SK; 

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

(210) 2188-2016 
(220) 12.10.2016 

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

žované knihy; brožúry; plastové bublinové fólie 
(na balenie); časopisy (periodiká); etikety okrem 
textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobra-
zenia; grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; kar-
tón; lepenka; katalógy; knihy; lepenkové alebo 
papierové škatule; lepenkové alebo papierové oba-
ly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); 
lepiace pásky na kancelárske účely a na použitie 
v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papier-
nický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; 
papiernický tovar; tlačené periodické a neperio-
dické publikácie; plagáty; prospekty; pútače z pa-
piera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tla-
čené reklamné materiály; umelecké litografie; plas-
tové fólie na balenie; papierové alebo plastové 
vrecká na balenie. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; bran-
dy; alkoholické koktaily; destilované nápoje; al-
koholické extrakty; likéry; liehoviny; alkoholické 
extrakty z bylín. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; od-
borné poradenstvo týkajúce sa alkoholických ná-
pojov; reklamné služby; maloobchodné služby  
s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými ná-
pojmi; veľkoobchodné služby s alkoholickými ná-
pojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie 
obchodných alebo reklamných audiovizuálnych 
predstavení; organizovanie obchodných alebo rek-
lamných výstav; personálne poradenstvo; pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov a vydávanie 
reklamných zvukovo-obrazových záznamov; vy-
dávanie reklamných periodických a neperiodic- 
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kých publikácií; vydávanie reklamných textov; 
komerčné informačné kancelárie; prenájom kan-
celárskych strojov a zariadení; prieskum trhu; ná-
bor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri 
riadení podnikov; prenájom predajných automa-
tov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné 
účely a na podporu predaja; predvádzanie tovaru. 

(540) 

  
 

(731) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 
064 01 Stará Ľubovňa, SK; 

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

(210) 2190-2016 
(220) 12.10.2016 

 10 (511) 5, 29, 35 
(511) 5 - Potraviny pre dojčatá; diétne potraviny a diét-

ne látky na lekárske použitie; hygienické výrob-
ky na lekárske použitie. 
29 - Mliečne výrobky; mliečne nápoje (s vyso-
kým obsahom mlieka). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 5 a 29 tohto zozna-
mu prostredníctvom internetu; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja 
(pre tretie osoby) prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(731) Hipp Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 15500 Praha, 
CZ; 

(740) Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o./ Mgr. Ma-
těj Smolař, Praha, CZ; 

 
 

(210) 2193-2016 
(220) 13.10.2016 

 10 (511) 4 
(511) 4 - Papierové zapaľovacie pásky; drevené zapa-

ľovacie triesky; podpaľovače; palivové drevo; 
drevené uhlie (palivo); uhoľné brikety; rašelino- 
 

 vé brikety (palivo); drevené brikety; palivové brike-
ty; uhlie (palivo); drevené pelety (palivo); palivá. 

(540) 

  
 

(591) oranžová 
(731) KOLBE, s.r.o., Čajakova 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Tverďák Dalibor, Mgr., Košice, SK; 

 
 

(210) 2199-2016 
(220) 14.10.2016 

 10 (511) 16, 25, 26, 35, 41, 45 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; al-

bumy; spisové obaly (papiernický tovar); ceruz-
ky; noviny; periodiká; zoraďovače, šanóny (na 
voľné listy); útržkové bloky; brožúry; pripináči-
ky; zošity; poznámkové zošity; katalógy; obaly 
na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); 
obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický 
tovar); puzdrá na perá, perečníky; písacie potre-
by; dierovačky (kancelárske potreby); fotografie 
(tlačoviny); pečiatky; zoznamy; tlačivá (formulá-
re); kancelárske potreby okrem nábytku; pohľad-
nice; tlačené publikácie; príručky; listový papier; 
brožované knihy; záložky do kníh; papiernický 
tovar; dosky na spisy; portréty; prospekty; perá 
(kancelárske potreby); časopisy (periodiká); zá-
ložky do kníh; poštové známky; lepidlá na kan-
celárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace 
pásky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; ročenky; kalendáre; lepenkové alebo papie-
rové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; papierové podložky pod poháre; oznáme-
nia (papiernický tovar); papierové zástavy; strú-
hadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); pa-
pierové servítky; pútače z papiera alebo lepenky; 
etikety okrem textilných; papierové alebo kartó-
nové vývesné tabule; obežníky; tabule na zapi-
chovanie oznamov; letáky; obálky na dokumenty 
(papiernický tovar); tlačené poukážky. 
25 - Čiapky; svetre; pulóvre; ponožky; košele; 
konfekcia (odevy); kravaty; šatky, šály; vesty; ka-
báty; športové tričká, dresy; manžety (časti ode-
vov); uniformy; bundy; saká; tričká; šilty (pok-
rývky hlavy); športové tielka. 
26 - Brošne (doplnky oblečenia); výšivky (galan-
téria); monogramy (značky na bielizeň); stužky 
na odevy; značky na bielizeň (písmená); odznaky 
na odevy, nie z drahých kovov; nažehľovacie oz-
doby na textilné výrobky (galantéria); nášivky, ap-
likácie (galantéria). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; analýzy nákladov; lepenie pla-
gátov; rozširovanie reklamných oznamov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizova-
nie reklamných materiálov; vydávanie reklam-
ných textov; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); hospodárske (ekonomické) predpovede; pries-
kum verejnej mienky; spracovanie textov; zásiel-
kové reklamné služby; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; on line reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; prehľad tlače (výstrižko- 
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vé služby); grafická úprava tlačovín na reklam- 
né účely; vyhľadávanie sponzorov; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; na-
vrhovanie reklamných materiálov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; vydávanie 
textov (okrem reklamných); vzdelávanie; škole-
nia; vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a tele-
víznych programov; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; informácie o výchove a vzdelávaní; or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie živých vystúpení; organizo-
vanie športových súťaží; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; organizovanie a vedenie semi-
nárov; organizovanie a vedenie sympózií; orga-
nizovanie plesov; organizovanie predstavení (ma-
nažérske služby); online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
fotografické reportáže; reportérske služby; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; koučovanie (ško-
lenie); on line poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 
45 - Spravovanie autorských práv; udeľovanie li-
cencií na práva duševného vlastníctva; právny 
výskum; online služby sociálnych sietí; vypraco-
vávanie právnych dokumentov. 

(540) TOSKA 
(731) Rybníček Richard, Mgr., Pod Brezinou 82, 911 01 

Trenčín, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2202-2016 
(220) 14.10.2016 

 10 (511) 41 
(511) 41 - Organizovanie plesov. 
(540) 

  
 

(731) Marieta Širáková - ŠTÝL, Poľná 19, 053 21 Mar-
kušovce, SK; 

 
 

(210) 2203-2016 
(220) 11.10.2016 

 10 (511) 14, 40 
(511) 14 - Náramky (klenotnícke výrobky); náramkové 

hodinky; remienky na náramkové hodinky; prí-
vesky (klenotnícke výrobky); brošne (klenotníc-
ke výrobky); retiazky (klenotnícke výrobky); re-
tiazky na hodinky; náhrdelníky (klenotnícke vý-
robky); diamanty; retiazky z drahých kovov; kle-
notnícke výrobky; klenoty; medailóny (klenot-
nícke výrobky); medaily; drahé kovy (surovina 
alebo polotovar); hodinky; zlato (surovina alebo 
polotovar); zlaté nite (klenotnícke výrobky); ozdo-
by (klenotnícke výrobky); perly (klenotnícke vý-
robky); polodrahokamy; drahé kamene; zliatiny 
drahých kovov; náušnice; manžetové gombíky;  
 

 striebro (surovina alebo polotovar); šperkovnice; 
šperkárske uzávery; šperky; klenoty; prstene (kle-
notnícke výrobky); svadobné obrúčky (šperky); 
zásnubné prstene (šperky). 
40 - Obrusovanie; postriebrovanie, pokovovanie 
striebrom; spájkovanie; pozlacovanie, pokovova-
nie zlatom; rytie, gravírovanie; mletie; obrábanie 
kovov; leštenie trením; odlievanie kovov; zákaz-
kové spracovanie drahých kovov, drahých kame-
ňov, polodrahokamov a syntetických kameňov 
(podľa objednávok a požiadaviek tretích osôb); 
zákazkové úpravy výrobkov drahých kovov, dra-
hých kameňov, polodrahokamov a syntetických 
kameňov (podľa objednávok a požiadaviek tre-
tích osôb). 

(540) LORETTA 
(731) m art inn s.r.o., č. 723, 913 32 Dolná Súča, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2204-2016 
(220) 11.10.2016 

 10 (511) 29, 30, 31, 32, 43 
(511) 29 - Hotové jedlá z mäsa; hotové jedlá prevažne 

z rýb; hotové jedlá prevažne z hydiny; hotové 
jedlá obsahujúce prevažne vajcia; mäso a mäsové 
výrobky; ovocné chuťovky (jednohubky); rýchle 
občerstvenie na báze ovocia; ovocná dreň; ovoc-
né šaláty; polievky; kandizované ovocie; zeleni-
nové šaláty; zeleninové šťavy na prípravu jedál; 
paradajková šťava na prípravu jedál; mliečne ná-
poje (s vysokým obsahom mlieka). 
30 - Hotové jedlá obsahujúce prevažne cestovi-
ny; hotové jedlá obsahujúce prevažne ryžu; pot-
raviny vyrobené z obilnín; hotové jedlá prevažne 
z múky; šalátové zálievky; kandis; pekárenské 
výrobky; chlieb; sladké žemle; croissanty; bage-
ty; žemle; bagel (chlebové pečivo); chlebové plac-
ky; sendviče; pečivo s mäsovou náplňou; syrové 
sendviče (cheeseburgers); čaj; ľadový čaj; čoko-
ládové nápoje; torty; kakaové nápoje; káva; ká-
vové nápoje; občerstvenie (na báze cereálií) obil-
ninové chuťovky; zmrzliny; mrazené jogurty (mra-
zené potraviny); čajové nápoje (bez liečivých účin-
kov). 
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé záh-
radné bylinky. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné 
nápoje; nealkoholické zeleninové nápoje; neal-
koholické výťažky z ovocia; nealkoholické ovoc-
né nektáre; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (ná-
poje); nealkoholické koktaily; minerálne vody; 
mušty; príchute na prípravu nápojov; sirupy na 
výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snack ba-
ry); kaviarne; bary (služby); šalátové bary (služ-
by); dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); požičiavanie stoličiek, sto-
lov, prestierania, nápojového skla; prenájom prí-
strojov na prípravu jedál. 

(540) UGO. ĽAHŠÍ ŽIVOT 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
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(210) 2205-2016 
(220) 13.10.2016 

 10 (511) 29, 30, 31, 32, 43 
(511) 29 - Hotové jedlá z mäsa; hotové jedlá prevažne 

z rýb; hotové jedlá prevažne z hydiny; hotové 
jedlá obsahujúce prevažne vajcia; mäso a mäsové 
výrobky; ovocné chuťovky (jednohubky); rýchle 
občerstvenie na báze ovocia; ovocná dreň; ovoc-
né šaláty; polievky; kandizované ovocie; zeleni-
nové šaláty; zeleninové šťavy na prípravu jedál; 
paradajková šťava na prípravu jedál; mliečne ná-
poje (s vysokým obsahom mlieka). 
30 - Hotové jedlá obsahujúce prevažne cestovi-
ny; hotové jedlá obsahujúce prevažne ryžu; po-
traviny vyrobené z obilnín; hotové jedlá prevažne 
z múky; šalátové zálievky; kandis; pekárenské 
výrobky; chlieb; sladké žemle; croissanty; bage-
ty; žemle; bagel (chlebové pečivo); chlebové plac-
ky; sendviče; pečivo s mäsovou náplňou; syrové 
sendviče (cheeseburgers); čaj; ľadový čaj; čo-
koládové nápoje; torty; kakaové nápoje; káva; 
kávové nápoje; občerstvenie (na báze cereálií) obil-
ninové chuťovky; zmrzliny; mrazené jogurty (mra-
zené potraviny); čajové nápoje (bez liečivých účin-
kov). 
31 - Čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé záh-
radné bylinky. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné 
nápoje; nealkoholické zeleninové nápoje; neal-
koholické výťažky z ovocia; nealkoholické ovoc-
né nektáre; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (ná-
poje); nealkoholické koktaily; minerálne vody; 
mušty; príchute na prípravu nápojov; sirupy na 
výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snack ba-
ry); kaviarne; bary (služby); šalátové bary (služ-
by); dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); požičiavanie stoličiek, sto-
lov, prestierania, nápojového skla; prenájom prí-
strojov na prípravu jedál. 

(540) UGO Očista 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(210) 2213-2016 
(220) 12.10.2016 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu úda-
jov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty;  
 

 gramofónové platne; gramofóny; hudobné min-
cové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné 
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodic-
ké a neperiodické publikácie; časopisy (periodi-
ká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; 
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; ka-
talógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrob-
ky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelár-
ske potreby okrem nábytku. 
28 - biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; mar-
ketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomic-
ké) predpovede; správa počítačových súborov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; perso-
nálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na rek-
lamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie rek-
lamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamné služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií a iných informačných 
produktov obchodného alebo reklamného charak-
teru; poskytovanie multimediálnych informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovanie služieb; spracovanie 
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné infor-
mačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie a telekomunikačné služby; tele-
vízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audio-
textových telekomunikačných služieb. 
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41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; 
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; prenájom a požičiavanie na-
hrávacích a premietacích zariadení; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a te-
levíznych štúdií; prenájom dekorácií na predsta-
venie; požičiavanie kinematografických filmov; 
požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie 
reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie in-
formácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzde-
lávania; výchovno-zábavné klubové služby; or-
ganizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie športových súťaží; organizovanie vedomost-
ných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie školení; organizovanie ži-
vých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elek-
tronická edičná Činnosť v malom (DTP služby); 
on-line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie 
elektronických kníh, novín a časopisov; on-line 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových 
sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie 
audioprístrojov; organizovanie a vedenie konfe-
rencií poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované 
on-line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie tvorivých dielní (výučba) poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spoje-
nia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); in-
formácie o možnostiach rekreácie, zábavy, vý-
chove a vzdelávaní poskytované on-line z počíta-
čových databáz alebo internetu; tvorba rozhlaso-
vých programov; fotografické reportáže; nahrá-
vanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie 
kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na 
reklamné účely); organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží prostredníctvom Internetu 
alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlaso-
vá zábava; poskytovanie počítačových hier z po-
čítačových sietí; prekladateľské služby; zábavné 
súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vy-
žadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
služby agentúr sprostredkovávajúcich divadel-
ných, koncertných a varietných umelcov. 
 
 
 

(540) 

  
 

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

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2214-2016 
(220) 12.10.2016 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu úda-
jov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné 
mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lo-
tériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodic-
ké a neperiodické publikácie; časopisy (periodi-
ká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; 
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; ka-
talógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrob-
ky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelár-
ske potreby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; 
marketingové štúdie; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prieskum verejnej mienky; pries-
kum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súbo-
rov; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;  
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vzťahy s verejnosťou (public relations); organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na 
reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagá-
tov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; rozširova-
nie reklamných alebo inzertných oznamov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie rek-
lamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamná, služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií a iných informačných 
produktov obchodného alebo reklamného charak-
teru; poskytovanie multimediálnych informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiá-
lov; obchodné sprostredkovanie služieb; spraco-
vanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie a telekomunikačné služby; tele-
vízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audio-
textových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom  
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom deko-
rácií na predstavenie; požičiavanie kinematogra-
fických filmov; požičiavanie videopások; produk-
cia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; pos-
kytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubo-
vé služby; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie športových súťaží; organizo-
vanie vedomostných súťaží; organizovanie zá-
bavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie školení; or-
ganizovanie živých vystúpení; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služ-
by); reportérske služby; vydávanie textov (okrem 
reklamných); elektronická edičná Činnosť v ma-
lom (DTP služby); on-line poskytovanie elektro- 
 

nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordé-
rov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie 
a vedenie konferencií poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; organizovanie a vedenie semi-
nárov poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba) poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytova-
né on-line z počítačových databáz alebo interne-
tu; tvorba rozhlasových programov; fotografické 
reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; poskytovanie počíta-
čových hier z počítačových sietí; prekladateľské 
služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava  
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divá-
kov; interaktívne zábavné služby s použitím mo-
bilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; služby agentúr sprostredko-
vávajúcich divadelných, koncertných a variet-
ných umelcov. 

(540) 

  
 

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

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2216-2016 
(220) 17.10.2016 

 10 (511) 29, 31, 35, 44 
(511) 29 - Mäso; ryby; hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinár-
ske oleje a tuky. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
výrobky; surové a nespracované zrná a semená; 
čerstvé ovocie a zelenina; živé rastliny a živé 
kvety; živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; slad. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; 
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
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(540) 

  
 

(591) tmavomodrá (CMYK 100-40-40-60), oranžová 
(CMYK 0-60-70-0), 
svetlomodrá (CMYK 60-10-10-20) 

(731) Dan-Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 
Veľký Meder, SK; 

 
 

(210) 2224-2016 
(220) 12.10.2016 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu úda-
jov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné 
mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lo-
tériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodic-
ké a neperiodické publikácie; časopisy (periodi-
ká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; 
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; ka-
talógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrob-
ky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelár-
ske potreby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; mar-
ketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomic-
ké) predpovede; správa počítačových súborov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora- 
 

ďovanie údajov v počítačových databázach; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; perso-
nálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na rek-
lamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie rek-
lamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamná, služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií a Iných informačných 
produktov obchodného alebo reklamného charak-
teru; poskytovanie multimediálnych informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovanie služieb; spracovanie 
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné in-
formačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie a telekomunikačné služby; tele-
vízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonic-
ké služby; spravodajské kancelárie; prenájom prí-
strojov na prenos správ; poskytovanie audiotex-
tových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom  
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom deko-
rácií na predstavenie; požičiavanie kinematogra-
fických filmov; požičiavanie videopások; produk-
cia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; pos-
kytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubo-
vé služby; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie športových súťaží; organizo-
vanie vedomostných súťaží; organizovanie zá-
bavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie školení; orga-
nizovanie živých vystúpení; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); 
reportérske služby; vydávanie textov (okrem rek- 
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lamných); elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); on-line poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); on-
line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordé-
rov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie 
a vedenie konferencií poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; organizovanie a vedenie semi-
nárov poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba) poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytova-
né on-line z počítačových databáz alebo interne-
tu; tvorba rozhlasových programov; fotografické 
reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; poskytovanie počíta-
čových hier z počítačových sietí; prekladateľské 
služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava  
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť di-
vákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia; služby agentúr sprostred-
kovávajúcich divadelných, koncertných a variet-
ných umelcov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, oranžová, modrá, bledomodrá a od-
tiene týchto farieb 

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

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

 
 

(210) 2225-2016 
(220) 12.10.2016 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu úda-
jov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa- 
 

 hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné 
mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na lo-
tériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodic-
ké a neperiodické publikácie; časopisy (periodi-
ká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; 
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; ka-
talógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrob-
ky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelár-
ske potreby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; 
marketingové štúdie; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prieskum verejnej mienky; pries-
kum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súbo-
rov; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na 
reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagá-
tov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; rozširova-
nie reklamných alebo inzertných oznamov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie rek-
lamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamná, služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií a Iných informačných 
produktov obchodného alebo reklamného charak-
teru; poskytovanie multimediálnych informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiá-
lov; obchodné sprostredkovanie služieb; spraco-
vanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie a telekomunikačné služby; tele-
vízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audio-
textových telekomunikačných služieb. 
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41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom  
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom deko-
rácií na predstavenie; požičiavanie kinematogra-
fických filmov; požičiavanie videopások; pro-
dukcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; 
poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubo-
vé služby; organizovanie a vedenie koncertov; or-
ganizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie 
vedomostných súťaží; organizovanie zábavných 
súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie a vedenie školení; organizovanie 
živých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
on-line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); online vydávanie elek-
tronických kníh, novín a časopisov; on-line pos-
kytovanie počítačových hier (z počítačových sie-
tí); prenájom videorekordérov; požičiavanie au-
dioprístrojov; organizovanie a vedenie konferen-
cií poskytované on-line prostredníctvom teleko-
munikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované 
on-line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie tvorivých dielní (výučba) poskytované on- 
-line prostredníctvom telekomunikačného spoje-
nia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); in-
formácie o možnostiach rekreácie, zábavy, vý-
chove a vzdelávaní poskytované on-line z počíta-
čových databáz alebo internetu; tvorba rozhlaso-
vých programov; fotografické reportáže; nahrá-
vanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie 
kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na 
reklamné účely); organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží prostredníctvom interne-
tu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhla-
sová zábava; poskytovanie počítačových hier  
z počítačových sietí; prekladateľské služby; zá-
bavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné 
hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; inter-
aktívne zábavné služby s použitím mobilných te-
lefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné pred-
stavenia; služby agentúr sprostredkovávajúcich 
divadelných, koncertných a varietných umelcov. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, oranžová, modrá, bledomodrá a od-
tiene týchto farieb 

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

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

 
 

(210) 2226-2016 
(220) 12.10.2016 

 10 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu úda-
jov; magnetické nosiče údajov; počítače; perifér-
ne zariadenia počítačov; elektronické obvody na 
prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový soft-
vér (sťahovateľný); elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počíta-
čové klávesnice; modemy; čipové telefónne kar-
ty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné min-
cové automaty; kamery; magnetofóny; mobilné 
telefóny; elektronické stieracie žreby na lotériové 
hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodic-
ké a neperiodické publikácie; časopisy (periodi-
ká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; 
fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; ka-
talógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publiká-
cie); ročenky; firemné listiny; knihárske výrob-
ky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelár-
ske potreby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolo; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hry o peniaze; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; mar-
ketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomic-
ké) predpovede; správa počítačových súborov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; vzťahy  
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s verejnosťou (public relations); organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; personál-
ne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklam-
né účely a podporu predaja; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie rek-
lamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová 
reklama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamná, služby prostredníctvom aké-
hokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
poskytovanie informácií a Iných informačných 
produktov obchodného alebo reklamného charak-
teru; poskytovanie multimediálnych informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovanie služieb; spracovanie 
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné in-
formačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie a telekomunikačné služby; tele-
vízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audio-
textových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry; poskytovanie zariadení na športovanie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom  
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zaria-
dení; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom deko-
rácií na predstavenie; požičiavanie kinematogra-
fických filmov; požičiavanie videopások; pro-
dukcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; 
poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubo-
vé služby; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie športových súťaží; organizo-
vanie vedomostných súťaží; organizovanie zá-
bavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie školení; orga-
nizovanie živých vystúpení; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); 
reportérske služby; vydávanie textov (okrem rek-
lamných); elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); on-line poskytovanie elektronic- 
 

kých publikácií (bez možnosti kopírovania); on-
line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordé-
rov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie 
a vedenie konferencií poskytované on-line pro-
stredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; organizovanie a vedenie semi-
nárov poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba) poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytova-
né on-line z počítačových databáz alebo interne-
tu; tvorba rozhlasových programov; fotografické 
reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; poskytovanie počíta-
čových hier z počítačových sietí; prekladateľské 
služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava  
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divá-
kov; interaktívne zábavné služby s použitím mo-
bilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; služby agentúr sprostredko-
vávajúcich divadelných, koncertných a varietných 
umelcov. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, oranžová, modrá, bledomodrá a od-
tiene týchto farieb 

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

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

 
 

(210) 2228-2016 
(220) 20.10.2016 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Veterinárne prípravky; výživové doplnky pre 

zvieratá. 

(540) ArtiVit 
(731) VITAR, s.r.o., Třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, 

CZ; 
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(210) 2229-2016 
(220) 14.10.2016 

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

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

(540) 

  
 

(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-
cosia, CY; 

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

(210) 2252-2016 
(220) 19.10.2016 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Organizovanie obchodných alebo reklamných 

výstav; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; podpora predaja (pre tretie oso-
by); prenájom reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; vydáva-
nie reklamných textov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
rozširovanie reklamných tovarov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); maloobchod-
né alebo veľkoobchodné služby s kvetmi. 

(540) 

  
 

(731) Sládečková Lucia, Mgr., Bajkalská 5467/13A, 
821 02 Bratislava - Ružinov, SK; 

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

(210) 2258-2016 
(220) 18.10.2016 

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

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

(540) 

  
 

(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-
cosia, CY; 

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

(210) 2259-2016 
(220) 18.10.2016 

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

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

(540) 

  
 

(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-
cosia, CY; 

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

(210) 2260-2016 
(220) 18.10.2016 

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

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

(540) 

  
 

(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-
cosia, CY; 

(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 
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(210) 2261-2016 
(220) 18.10.2016 

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

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

(540) 

  
 

(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-
cosia, CY; 

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

(210) 2263-2016 
(220) 18.10.2016 

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

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

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

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

 
 

(210) 2264-2016 
(220) 18.10.2016 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

(210) 2265-2016 
(220) 18.10.2016 

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

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

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

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

 
 

(210) 2273-2016 
(220) 19.10.2016 

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

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

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

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

 
 

(210) 2274-2016 
(220) 19.10.2016 

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

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

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

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

 
 

(210) 2275-2016 
(220) 19.10.2016 

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

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

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

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 
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(210) 2276-2016 
(220) 19.10.2016 

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

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

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

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

 
 

(210) 2277-2016 
(220) 19.10.2016 

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

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

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

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

 
 

(210) 2278-2016 
(220) 19.10.2016 

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

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

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

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

 
 

(210) 2280-2016 
(220) 19.10.2016 

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

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

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

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

 

 

(210) 2281-2016 
(220) 19.10.2016 

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

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

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

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

 
 

(210) 2285-2016 
(220) 24.10.2016 

 10 (511) 35, 36, 37, 41, 43, 44 
(511) 35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; prie-

skum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; reklama; obchodný alebo podnika-
teľský výskum; reklamné agentúry; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; marketin-
gový prieskum; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); marke-
ting ¡optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby. 
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); faktoring; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnu-
teľností; finančný lízing ; finančné poradenstvo; 
finančné informácie; prenájom kancelárskych pries-
torov; likvidácia podnikov (finančné služby); po-
radenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytova-
nie finančných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; investovanie do fondov ; spros-
redkovanie obchodu s akciami a obligáciami. 
37 - Čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov 
budov; interiérové a exteriérové maľovanie a na-
tieranie; montovanie lešení; demolácia budov; izo-
lovanie stavieb; stavebná činnosť, stavebníctvo. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie 
športových súťaží; požičiavanie športového vý-
stroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom 
štadiónov; organizovanie a vedenie seminárov; tá-
bory na športové sústredenia; organizovanie a ve-
denie sympózií. 
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43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; hotelierske 
služby ; reštauračné (stravovacie) služby; samo-
obslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snack-
bary); bary (služby); motely (služby); požičiava-
nie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; 
ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny. 
44 - Chov zvierat; služby záhradných architek-
tov; zhotovovanie vencov; záhradníctvo; záhrad-
kárske služby; prenájom poľnohospodárskych ná-
strojov a zariadení; rastlinné škôlky; veterinárna 
pomoc; letecké alebo pozemné rozptyľovanie hno-
jív a iných poľnohospodárskych chemikálií; če-
sanie a úprava zvierat; krvné banky (služby); aran-
žovanie kvetov; údržba trávnikov; liečenie stro-
mov; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záh-
radníctve a lesníctve); ničenie buriny ; starostlivosť 
o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; zales-
ňovanie v rámci kompenzácie uhlíkových emisií; 
chov rýb ; zalesňovanie. 

(540) 

  
 

(731) KM Properties, a.s., Močarianska 1, 071 01 Micha-
lovce, SK; 

(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 
 
 

(210) 2287-2016 
(220) 19.10.2016 

 10 (511) 3, 5, 29 
(511) 3 - Mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne ole-

je, kozmetické prípravky, vlasové vody; príprav-
ky na čistenie zubov. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-
ravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske použi-
tie; potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre 
ľudí. 
29 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
koreniny. 

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

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

 
 

(210) 2288-2016 
(220) 19.10.2016 

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

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

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

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

 

 

(210) 2289-2016 
(220) 19.10.2016 

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

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

(540) TREE3 CHLORELLA 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

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

 
 

(210) 2290-2016 
(220) 19.10.2016 

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

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

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

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

 
 

(210) 2292-2016 
(220) 21.10.2016 

 10 (511) 5, 29, 35 
(511) 5 - Tvarohové výrobky pre dojčatá. 

29 - Tvarohové výrobky (mliečne výrobky). 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 05 a 29 tohto zoznamu; veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triede 05 a 29 toh-
to zoznamu; predvádzanie tovaru. 

(540) 

  
 

(731) NiKA, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2841, 911 05 Trenčín, 
SK; 

(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 2297-2016 
(220) 25.10.2016 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Analýzy nákladov; obchodné alebo podnikové 

audity (revízia účtov); odborné posudky efektív-
nosti podnikov. 

(540) 

  
(591) modrá 
(731) AUDITCOM s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(740) Majerský Jindrich, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2298-2016 
(220) 25.10.2016 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Analýzy nákladov; účtovníctvo; vedenie úč-

tovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; príp-
rava miezd a výplatných listín; vypracovávanie 
daňových priznaní; podávanie daňových priznaní. 

(540) 

  
 

(591) čierna, zlatá 
(731) FINCOM GROUP, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) Majerský Jindrich, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2304-2016 
(220) 26.10.2016 

 10 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; komerčné 

informačne kancelárie; administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; reklamné agentúry; 
prenájom kancelárskych strojov a zariadení; pre-
nájom reklamných materiálov; marketing; pries-
kum trhu; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; obchodné odhady; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom; organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; rek-
ama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); dražby; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; platené reklam-
né služby typu „klikni sem“; obchodné sprostred-
kovateľské služby. 
 
 
 

36 - Bankové hypotéky; finančné analýzy; fi-
nančné poradenstvo; klíring (bezhotovostné zúč-
továvanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); 
oceňovanie nehnuteľností; vyberanie nájomného; 
ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); pre-
nájom bytov; správa nehnuteľností; správa ná-
jomných domov; prenájom kancelárskych prie-
storov; prenájom nehnuteľností; realitné kancelá-
rie; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); 
sprostredkovanie nehnuteľností. 
37 - Čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov 
budov; inštalácie a opravy výťahov; inštalácie  
a opravy chladiacich zariadení; inštalácia, údržba 
a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inšta-
lácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie  
a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; 
prenájom stavebných strojov a zariadení; staveb-
níctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inšta-
lácie a opravy vykurovacích zariadení; klampiar-
stvo a inštalatérstvo; stavba a opravy skladov; 
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); čistenie 
okien; výstavba tovární; izolovanie stavieb; mu-
rárske práce; inštalácia, údržba a opravy strojov; 
stavebné informácie; informácie o opravách; sta-
vebné poradenstvo. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; posielanie správ; rozhlasové vysiela-
nie; televízne vysielanie; vysielanie káblovej te-
levízie; poskytovanie priestoru na diskusiu na in-
ternete; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými 
elektronickými komunikačnými prostriedkami); 
elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikač-
né služby); prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; online posie-
lanie pohľadníc; bezdrôtové vysielanie; poskyto-
vanie diskusných fór online; elektronická pošta. 
39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parko-
vanie; prenájom skladísk; sprevádzanie turistov; 
turistické prehliadky (doprava); výletné lode (služ-
by); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); dovoz; 
doprava; organizovanie turistických plavieb; par-
kovanie automobilov (služby); riečna doprava; 
organizovanie zájazdov; skladovanie elektronic-
ky uložených údajov a dokumentov; poskytova-
nie informácií o cestovnej trase. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie seminárov; poskytova-
nie športovísk; poskytovanie zariadení na oddych 
a rekreáciu; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; prenájom športových plôch; zábavné 
parky; zábava; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); rozhlasová zábava; televízna zábava; dis-
kotéky (služby); služby kasín (hazardné hry); hazar-
dné hry (herne); fitnes kluby (zdravotné a kon-
dičné cvičenia); detské škôlky (vzdelávanie); aka-
démie (vzdelávanie); služby múzeí (prehliadky, 
výstavy); informácie o možnostiach rekreácie; in-
ternátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); nočné kluby (zábava); 
online poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie 
koncertov; fotografovanie; fotografické reportáže. 
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42 - Tvorba softvéru; architektonické poraden-
stvo; štúdie technických projektov; expertízy (in-
žinierske práce); urbanistické plánovanie; pora-
denstvo v oblasti úspory energie; energetické au-
dity; poskytovanie počítačových technológií pros-
tredníctvom internetu (cloud computing). 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
turistické ubytovne; domovy dôchodcov; bary (služ-
by); kaviarne; motely (služby); penzióny; hote-
lierske služby; prázdninové tábory (ubytovacie služ-
by); prenájom prechodného ubytovania; reštau-
račné (stravovacie) služby; samoobslužné jedálne; 
závodné jedálne; samoobslužné reštaurácie; rých-
le občerstvenie (snackbary). 

(540) 

  
 

(731) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre-
žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 

(740) Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., Bra-
tislava, SK; 

 
 

(210) 2312-2016 
(220) 25.10.2016 

 10 (511) 41, 43, 44 
(511) 41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-

ných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
telesné cvičenie; poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem rek-
lamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; gym-
nastický výcvik; vydávanie kníh; tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; divadelné pred-
stavenia; tvorba divadelných predstavení; posky-
tovanie zariadení na športovanie; informácie  
o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie 
(pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravot-
né a kondičné cvičenia); služby poskytované 
prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie 
živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); 
vzdelávanie; školské služby (vzdelávanie); vyučo-
vanie; individuálne vyučovanie; internátne školy; 
akadémie (vzdelávanie); poradenstvo pri voľbe 
povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); 
školské služby (vzdelávanie); náboženská výchova; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou; skúšanie, preskúšavanie (pedago-
gická činnosť); školenia; organizovanie športo-
vých súťaží; praktický výcvik (ukážky); tábory 
na športové sústredenia; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba); organizovanie plesov; 
on-line vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; elektronická edičná činnosť v malom; titul-
kovanie; hudobné skladateľské služby; písanie 
textov (okrem reklamných); formátovanie textov 
(nie na reklamné účely); koučovanie (školenie); 
prenájom športových plôch; služby osobných 
trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cviče-
nia; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; po-
žičiavanie hračiek; individuálne vyučovanie; fo-
tografické reportáže; fotografovanie. 

 
 

43 - Detské jasle; prázdninové tábory (ubytova-
cie služby). 
44 - Masáže; fyzioterapia; aromaterapeutické služby. 

(540) 

  
 

(591) biela, žltá, zelená, modrá, červená, čierna 
(731) Kvietkovo Family, Smetanov háj 287/13, 929 01 

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

 
 

(210) 2344-2016 
(220) 31.10.2016 

 10 (511) 36 
(511) 36 - Finančné služby; poisťovníctvo; bankovníctvo; 

služby kreditných kariet; služby debetných ka-
riet; služby platobných kariet s odloženou splat-
nosťou; služby predplatených kariet; služby ka-
riet s integrovanými obvodmi; elektronické kre-
ditné a debetné transakcie; elektronický prevod 
kapitálu; služby spracovania platieb; služby ove-
rovania a verifikácie platobných transakcií; ná-
hrada hotovosti poskytovaná kreditnými a debet-
nými kartami; devízový trh a zmenárenské služ-
by; elektronické bankovníctvo; služby spojené  
s platbami účtov; služby poskytovania prístupu  
k depozitu a služby bankomatov; služby prepláca-
nia šekov a služby v oblasti vydávania hotovosti; 
šírenie finančných informácii prostredníctvom 
svetovej počítačovej siete; finančné sponzorstvo 
športových súťaží, podujatí, aktivít a hier. 

(540) VISA. Kdekoľvek budete 
(731) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIA-

TION, 900 Metro Center Boulevard, 94404 Fos-
ter City, California, US; 

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

(210) 2346-2016 
(220) 3.11.2016 

 10 (511) 10, 28, 44 
(511) 10 - Tvarované dosky na terapeutické účely; fy-

zioterapeutické zariadenia; terapeutické balančné 
dosky; terapeutické pomôcky na stimuláciu sva-
lov. 
28 - Cvičebné náradie na posilňovanie stability; 
balančné dosky (hračky); vaky na hračky; špe-
ciálne hračky typu montessori. 
44 - Fyzioterapia; terapeutické služby pre deti. 

(540) 

  
 

(731) Tracík Peter, Ing. arch., Hronská 204/9, 040 11 
Košice, SK; 

(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK; 
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(210) 2402-2016 
(220) 14.11.2016 

 10 (511) 7, 11, 42 
(511) 7 - Hriadeľové spojky (stroje); prístroje na čiste-

nie acetylénu; oceliarske konvertory; dávkovače 
lepiacej pásky (stroje); prevzdušňovacie čerpadlá 
do akvárií; vzdušné kondenzátory; miešadlá (stro-
je); poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske 
elevátory; vzduchové filtre do motorov; vzduchové 
chladiče; výčapné zariadenia (na pivo); triediace 
stroje; cestné valce; plniče karburátorov; zapaľo-
vanie spaľovacích motorov; alternátory; ventily 
(časti strojov); hriadele strojov; kľukové hriade-
le; prevodové hriadele, nie do pozemných vozi-
diel; výťahy; zdvihadlá, elevátory; miešačky; sa-
momazacie ložiská; pluhy; letecké motory; stroje 
na pačokovanie; mazacie krúžky (časti strojov); 
piestne krúžky; dynamové zberné kefy; samo-
hybné zametacie stroje; podstavce pod píly (časti 
strojov); pásy na dopravníky; pásové dopravníky; 
maselnice; bubny (časti strojov); skrine (klietky, 
schránky) strojov; podstavce (stojany, rámy) stro-
jov; mláťačky; trepacie, vyklepávacie stroje; be-
tónové miešačky (stroje); stroje na výrobu masla; 
bicyklové dynamá; strojové alebo motorové ojni-
ce; guľkové ložiská; stroje na výrobu bitúmenov; 
žacie stroje; viazacie stroje, samoviazače; cievky 
do tkáčskych strojov; drevoobrábacie stroje; prí-
stroje na sýtenie nápojov; pletiarske stroje; stroje 
na zber a lisovanie sena; zachytávače a zberače 
blata (stroje); žeraviace sviečky do dieselových 
motorov; závitorezy (stroje); premývacie stroje; 
plničky fliaš; umývačky fliaš; stroje na varenie 
piva; bubny do vyšívacích strojov; kefy (časti 
strojov); buldozéry; mechanické lopatové nakla-
dače; dlabačky (stroje); zvislé vratidlá sústruhov; 
automatické kotvy pre námorníctvo; hnacie re-
mene strojov; kryty (časti strojov); sádzacie stro-
je; vstrekovače motorových palív; karburátory; 
výstelky textilných čuchriacich strojov; nože 
(časti strojov); kazety na tlačiarenské matrice; sitá 
na škvaru (stroje); odstredivky na mlieko; žmý-
kačky; mastenice (časti strojov); centrifúgy, od-
stredivky (stroje); odstredivé mlyny; odstredivé 
čerpadlá; stroje na lúpanie obilia; frézovačky 
(stroje); ložiskové telesá (stroje); montážne záve-
sy (časti strojov); uhlíkové kefy; banské stroje na 
dobývanie uhlia; nákladné výťahy; nakladacie 
rampy; bežce pletacích strojov; jazdce pletacích 
strojov; sústruhy (obrábacie stroje); kladkostroje; 
radlice; armatúry parných kotlov; lisy na hrozno; 
stroje na priemyselnú výrobu cigariet; ohýbačky 
(stroje); elektrické nožnice na plech; elektrické 
nožnice; strojové sekáče; spätné ventily, klapky 
(časti strojov); kalolisy; stroje na odstraňovanie 
vodného kameňa parných kotlov; pedálové ovlá-
dače šijacích strojov; sádzacie stroje na fotosadz-
bu; kompresory; turbokompresory; parné kon-
denzátory (časti strojov); kondenzačné zariade-
nia; remenice (časti strojov); spojky, spojenia, 
styky, kĺby (časti motorov); stroje na pletenie 
povrazov; písmolejárske stroje; strihacie stroje; 
rezacie stroje; generátory prúdu (zdroje prúdu); 
vŕtacie hlavy (časti strojov); remene dynama; 
remene elevátorov; zošívacie stroje; vzduchové 
vankúše na manipuláciu s nákladom; ložiskové 
puzdrá, domce (časti strojov); elektrické nože; hre-
beňové zdvíhadlá; preosievacie zariadenia; zdvi- 
 

 háky (stroje); stroje na spracovanie kože; hlavy 
valcov (časti motorov); kypriče (stroje); valce 
strojov; tlačiarenské valce; valce do valcovacích 
stolíc; separátory, odlučovače; priemyselné trie-
diace stroje; mechanické výsypky; rezacie stroje; 
odvzdušňovače napájacej vody; pluhy na odstra-
ňovanie mačín; odmasťovacie zariadenia (stroje); 
štartéry motorov; stroje na výrobu čipky; odlučo-
vače oleja z pary; dezintegrátory; redukčné venti-
ly (časti strojov); mechanické navíjacie zariade-
nia; stroje na brúsenie kože; odvodňovacie stroje; 
zarovnávacie stroje; dynamá; rozprašovače od-
padových vôd; prístroje na sýtenie vody; stroje 
na výrobu minerálnej vody; vodovodné vykuro-
vacie zariadenia (časti strojov); miazdrovacie stroje; 
stroje na rezanie vnútorných závitov; odstopko-
vávacie stroje; obilné triediče; ejektory, prúdové 
čerpadlá; generátory elektriny; zdvíhacie prístro-
je; hrotovačky; spojky nie do pozemných vozi-
diel; farbiace zariadenia tlačiarenských strojov; 
dávkovače (časti strojov); baliace stroje; eskalá-
tory (pohyblivé schody); čerpadlá (časti strojov  
a motorov); pečiatkovacie stroje; lisovacie zápus-
tkové stroje; etiketovacie stroje; stroje na ťahanie 
kovov; rýpadlá; banské prepravníky; obracače 
sena (stroje); sitá (stroje alebo ich časti); nože do 
kosačiek; čepele (časti strojov); spriadacie stroje; 
kolovraty; filtrovacie stroje; dokončovacie stroje 
(finišéry); upínacie zariadenia, upínacie vretená 
(časti strojov); lisy na krmivo; taviace stroje; 
piesty valcov; upchávky (časti strojov); zariade-
nia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov; 
kosačky na trávniky (stroje); asfaltovacie stroje; 
zariadenia na čistenie, nakladanie a prepravu obi-
lia; mastenice (časti strojov); pumpy na mazanie; 
razidlá (stroje); rytecké stroje; žliabkovačka, 
drážkovačka (strojové náradie); vodiace zariade-
nia (časti strojov); rezačky slamy, sečkovice; mä-
sové mlynčeky (stroje); mechanizmy pletacích 
strojov; brány (poľnohospodárske náradie); roz-
prašovače (stroje); hydraulické turbíny; tlačiaren-
ské stroje na tlačenie na plech; tlačiarenské dos-
ky; tlačiarenské stroje; polygrafické lisy; tlačia-
renské valce (časti tlačiarenských strojov); mlie-
karské stroje; rezačky na slamu, sečkovice; nitel-
nice tkáčskych strojov; nástrojové brúsky, ostrič-
ky (stroje); pílové listy (časti strojov); držiaky 
listov píly (časti strojov); valcovne; kyslíkové re-
zacie horáky (stroje); hriadele, kľuky, páky (časti 
strojov); umývačky riadu; pracie a premývacie 
zariadenia; práčky bielizne; zariadenia na umý-
vanie automobilov; práčky uvádzané do chodu 
vhodením mince; zdvíhacie zariadenia; žmýkač-
ky na bielizeň; leštičky (textilné stroje); hnacie 
motory (nie do pozemných vozidiel); parné stro-
je; obrábacie stroje; zapaľovacie induktory; ma-
nipulátory (zariadenia na nakladanie a vyklada-
nie); tlačiarenské posúvače papiera; kladivá (čas-
ti strojov); buchary; pneumatické kladivá; páko-
vé buchary; nakladacie výložníky; reaktívne 
(propulzné) mechanizmy (nie do pozemných vo-
zidiel); prevody, nie do pozemných vozidiel; re-
gulátory (časti strojov); stroje na spracovanie ta-
baku; elektrické kuchynské drviče; membrány 
čerpadiel; kovoobrábacie stroje; tkáčske stavy, 
krosná; dopriadacie stroje; mlynské kamene; dr-
viace stroje; banské vrtáky; stroje na spracovanie 
rudy; obilné mlyny (stroje); mixéry (stroje); žacie  
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 hrsťovače; žacie hrsťovacie a viazacie stroje; ža-
cie hrsťovacie a mláťacie stroje; zdvíhače voz-
ňov; reaktívne motory, nie do pozemných vozidiel; 
katalyzátory do motorov; piesty motorov; re-
gulátory otáčok strojov a motorov; odlievacie for-
my (časti strojov); mlynčeky pre domácnosť ok-
rem ručných; formovacie, profilovacie stroje; 
voľnobežky (nie do pozemných vozidiel); člnky 
(časti strojov); stroje a prístroje na čistenie (elek-
trické); odsávacie stroje na priemyselné použitie; 
obšívacie stroje; ručné nástroje a náradie (nie na 
ručný pohon); nástroje (časti strojov); držiaky 
nástrojov (časti strojov); elektrické otvárače na 
konzervy; krájače na chlieb (stroje); ložiskové 
puzdrá čapov (časti strojov); ložiská prevodo-
vých hriadeľov; stroje na výrobu papiera; man-
gle, žehliace stroje; papierenské stroje; baliace 
stroje; stroje na miesenie; stroje na výrobu cesto-
vín; maliarske stroje; maliarske striekacie pištole; 
vŕtacie stroje; elektrické ručné vŕtačky; stroje na 
opracovanie kameňa; piesty (časti strojov alebo 
motorov); polygrafické lisy; pneumatické dop-
ravníky; dierkovače do dierkovacích strojov; die-
rovače, dierkovacie stroje; mlynčeky na korenie 
(nie ručné); elektrické stroje a prístroje na lešte-
nie; čerpadlá, pumpy (stroje); vzduchové kom-
presory (zariadenia garáží); čerpadlá do vykuro-
vacích zariadení; vývevy (stroje); mostové žeria-
vy; adhézne remene na kladky; elektromechanic-
ké stroje na výrobu nápojov; lisy (priemyselné 
stroje); redukčné ventily (časti strojov); výtlačné 
ventily (časti strojov); pudlovacie stroje; odvá-
dzače kondenzátu; hobľovačky; stroje na uklada-
nie koľajníc; hrable hrabacích strojov; hrabacie 
stroje (hrabačky); ratinovacie stroje; brúsky (stro-
je); zariadenia a stroje pre knihársky priemysel; 
žehliace stroje; stroje na plátanie textílií; pružiny 
(časti strojov); elektrické zariadenia na sťahova-
nie a vyťahovanie roliet; nitovacie stroje; ventily 
(časti strojov a motorov); rotačné tlačiarenské 
stroje; súkolesia (časti strojov); kolesá (časti stro-
jov); zotrvačníky (stroje); valčekové ložiská; ih-
ličkové ložiská; krúžky guľkových ložísk; cestné 
stroje; píly (stroje); banské stroje; remene moto-
rov; plečky (stroje); satinovacie stroje; stroje na 
výrobu salám, párkov a klobás; zatavovacie stro-
je na priemyselné použitie; sejacie stroje; elek-
trické zváračky (stroje); dúchadlá (časti strojov); 
kováčske mechy; obuvnícke kopytá (časti stro-
jov); plniace stroje; statory (časti strojov); stereo-
typové tlačiarenské stroje; stroje na výrobu cuk-
ru; prehrievače; plniace dúchadlá; stoly alebo 
upínacie dosky na stroje; ochranné kryty (časti 
strojov); farbiace stroje; textilné čuchriace stroje; 
klzné podstavce (časti strojov); ložiskové čapy 
(časti strojov); dojacie stroje; odsávačky dojacích 
strojov; prevody strojov; pneumatické zariadenia 
na potrubnú dopravu; dopravníky (stroje); ple-
tiarske stroje; navijaky; turbíny (nie do pozem-
ných vozidiel); mechanické navijaky na navíjanie 
hadíc; príklopy (časti tlačiarenských lisov); poly-
grafické stroje; vejačky; motory do vznášadiel; 
ventilátory motorov; stroje na opracovanie skla; 
stroje na výstavbu železníc; vulkanizačné prístro-
je; spriahadlá (nie na pozemné vozidlá); aeronau-
tické motory; nástrojové brúsky; poľnohospodár-
ske náradie okrem ručného; brúsne kamene (časti 
strojov); pivové čerpadlá; motory na stlačený  
 

 vzduch; kompresory (stroje); čerpadlá na stlače-
ný vzduch; zapaľovacie sviečky do spaľovacích 
motorov; piesty tlmičov (časti strojov); antifri-
kačné ložiská strojov; vyorávače (stroje); odsá-
vače (stroje); šetriče paliva do motorov; lodné 
motory; motory na člny; elektrické šľahače; ba-
ranidlá (stroje); brzdové obloženia (nie na vozid-
lá); brzdové čeľuste (nie na vozidlá); cievky (čas-
ti strojov); prevodové skrine (nie na pozemné 
vozidlá); stroje na zátkovanie fliaš; stroje na 
uzatváranie fliaš; stroje na plombovanie, pečate-
nie fliaš; elektrické kefy (časti strojov); drviče 
odpadu (stroje); kávové mlynčeky okrem ručných; 
plamenice rušňových kotlov; stroje na zemné 
práce, exkavátory; stroje na lisovanie odpadu; skar-
tovacie stroje na priemyselné použitie; hrnčiarske 
kruhy; automatické manipulátory (stroje); roboty 
(stroje); elektromechanické stroje na prípravu 
pokrmov; vložky do filtračných zariadení; hnacie 
reťaze (nie na pozemné vozidlá); torzné dynamá 
(nie na pozemné vozidlá); torzné dynamá (nie na 
pozemné vozidlá); prevodové reťaze (nie na po-
zemné vozidlá); vrtákové skľučovadlá (časti stro-
jov); parné generátory alebo kotly (stroje); napá-
jacie zariadenia do rušňových motorov; nožnice 
na strihanie srsti zvierat (stroje); motory (nie do 
pozemných vozidiel); ovládacie káble strojov  
a motorov; riadiace mechanizmy strojov a moto-
rov; polygrafické matrice; kompresory chladia-
cich zariadení; odlučovače vody, separátory; ši-
jacie stroje; remene motorových ventilátorov; 
liahne; ozubené prevody (nie do pozemných vo-
zidiel); elektrické mixéry pre domácnosť; elek-
trické kuchynské stroje; valce motorov; redukčné 
súkolesia (nie do pozemných vozidiel); deliace 
stroje; vŕtacie korunky (časti strojov); výmenníky 
tepla (časti strojov); výfuky motorov; elektrické 
motory (nie do pozemných vozidiel); žeriavy; 
stroje na škrabanie zeleniny; stroje na strúhanie 
zeleniny; tlakové torkrétovacie pištole; filtre (čas-
ti strojov alebo motorov); ryhovacie pluhy; elek-
trické šľahače pre domácnosť; elektrické lisy na 
ovocie pre domácnosť; hydraulické motory; vrtné 
veže (plávajúce alebo neplávajúce); palivové 
konvertory spaľovacích motorov (s vnútorným 
spaľovaním); chladiče motorov; kotlové rúrky 
(časti strojov); hydraulický riadiaci mechanizmus 
strojov, motorov a hnacích strojov; pneumatický 
riadiaci mechanizmus strojov a motorov; kľuko-
vé skrine strojov a motorov; elektrické kuchyn-
ské roboty; elektrické prilepovacie pištole; na-
streľovacie pištole (nástroje na použitie s výbuš-
ninami); navijaky na rybárske siete; kardanové 
spojky; stroje a prístroje na tepovanie kobercov 
(elektrické); katalytické konvertory; centrálne 
vysávače; reťazové píly; parné čistiace stroje; au-
togénové rezacie horáky; zariadenia na odsávanie 
prachu (upratovacie stroje); odprašovacie zaria-
denia (čistiace stroje); elektrické kladivá; elek-
tromechanické stroje pre chemický priemysel; 
reťaze zdvihadiel (časti strojov); pomocné gene-
rátorové agregáty; expanzné nádoby (časti stro-
jov); diamanty na rezanie (časti strojov); vysoko-
tlakové čistiace stroje; stroje pre textilný priemy-
sel; výfukové potrubia motorov; stroje na rafiná-
ciu ropy; baliace stroje; elektrické leštičky na 
parkety; elektrické leštičky na obuv; snehové 
pluhy; plynové zváračské prístroje; plynové zvá- 
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 racie horáky; kovové tyče na zváranie plynom; 
príslušenstvo vysávačov na rozprašovanie osvie-
žovačov vzduchu a dezinfekčných prípravkov; 
hadice vysávačov prachu; vysávače; priemyselné 
vibrátory (stroje); elektrické stroje a prístroje na 
leštenie voskom; stroje na vypletanie tenisových 
rakiet; stroje na montáž bicyklov; záhradné trak-
tory; striekacie pištole na nanášanie farieb (stro-
je); hydraulické zariadenia na otváranie alebo za-
tváranie dverí (časti strojov); nakopávacie štarté-
ry motocyklov; mechanické zariadenia na kŕme-
nie dobytka; pohyblivé pásy pre chodcov; tlmiče 
motorov; pneumatické zariadenia na otváranie  
a zatváranie dverí (časti strojov); vrecká do vy-
sávačov; plynové spájkovačky; veterné turbíny; 
brzdové platničky (nie do vozidiel); elektródy 
zváracích strojov; zariadenia na elektrické zvára-
nie; elektrické zváračské zariadenia; elektrické 
spájkovačky; zariadenia na zváranie elektrickým 
oblúkom; zariadenia na rezanie elektrickým ob-
lúkom; spájkovacie lampy; lisy na ovocie; dú-
chadlá; pokovovacie stroje; galvanizačné stroje; 
predajné automaty; elektrické zariadenia na za-
tváranie dverí; elektrické zariadenia na otváranie 
dverí; zariadenia na ovládanie výťahu; elektrické 
zariadenia na zváranie plastových obalov; výdaj-
né stojany pohonných hmôt pre čerpacie stanice; 
samoregulačné palivové čerpadlá; stroje na spra-
covanie plastov; elektrické zariadenia na otvára-
nie okien; elektrické zariadenia na zatváranie 
okien; hydraulické zariadenia na otváranie okien; 
hydraulické zariadenia na zatváranie okien; pneu-
matické zariadenia na otváranie okien; pneuma-
tické zariadenia na zatváranie okien; hydraulické 
zariadenia na zatváranie dverí; pneumatické za-
riadenia na otváranie dverí; elektrické kuchynské 
mlynčeky; pneumatické zdviháky; 3D tlačiarne; 
preosievacie stroje; uchytenia motorov (nie do 
pozemných vozidiel); elektrické vyťahovače klin-
cov; kefové hubice na vysávače; elektrické ná-
stroje na brúsenie hrán lyží; mobilné drviace 
stroje; zhutňovacie stroje (ubíjadlá). 
11 - Elektrické tlakové hrnce; varné prístroje a za-
riadenia; zariadenia na sušenie krmiva; zariade-
nia na sušenie; odparovače; pece a piecky okrem 
laboratórnych; variče; prístroje a zariadenia na 
sušenie; sterilizátory; pražiace stroje; zariadenia 
na výrobu pary; elektrické nízkotlakové autoklá-
vy; fritézy elektrické; zariadenia na pečenie chle-
ba; multifunkčné hrnce; elektrické parné hrnce. 
42 - Technický výskum; priemyselné dizajnér-
stvo; inžinierska činnosť; strojársky výskum; vý-
skum a vývoj nových výrobkov (pre zákazní-
kov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemy-
selné dizajnérstvo); technologické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(731) Makarov Yury, Ing., Brigádnická 1022/38, 841 10 
Bratislava - mestská časť Devín, SK; 

 
 
 
 
 

(210) 5284-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; kolá-
če; plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizo-
vaný cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); 
žuvačky (nie na lekárske účely); ovocné želé (cuk-
rovinky). 

(540) RION Fresh Berry Pie 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5302-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) 

  
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 
-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 

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

 
 

(210) 5306-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) 

  
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-
-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 

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

 
 

(210) 5307-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 
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(540) 

  
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-
-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 

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

 
 

(210) 5314-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) RION Whole Almond Candy 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5315-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Cham Bung Pie 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5316-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Market O Real Brownie 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da- 

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5317-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

 
 
 

(540) Market O Real 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5318-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Jellyday 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5319-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Dr. You Energy Bar 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5320-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Dr. You Kids 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5321-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Dr. You Diget 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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(210) 5322-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Dr. You 99 Calorie Bar 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5324-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Yegam 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5325-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Oh! Gamja Barbecue 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5326-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) O! Karto 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 5327-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Big KOREPAB 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5328-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) KOREPAB Honey Milk 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5330-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Choco Song EE 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5331-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Gosomi 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
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(210) 5332-2016 
(220) 9.8.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Čokoláda; sušienky; koláčiky; keksy; slané 

pečivo (krekery); chlieb; pečivo; zákusky; koláče; 
plnené koláče; pudingy; zmrzliny; kandizovaný 
cukor; cukrovinky; karamelky (cukríky); žuvačky 
(nie na lekárske účely); ovocné želé (cukrovinky). 

(540) Choco Boy 
(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 90da-

-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5340-2016 
(220) 16.8.2016 

 10 (511) 5, 10, 44 
(511) 5 - Zubné abrazíva; akonitín; lepidlá na zubné 

protézy; prípravky na čistenie vzduchu; bielkovi-
nové potraviny na lekárske použitie; bielkovino-
vé prípravky na lekárske použitie; alkoholy na 
lekárske použitie; aldehydy na farmaceutické po-
užitie; zliatiny drahých kovov pre zubné lekárstvo; 
zubné amalgámy; škrob na diétne alebo farmace-
utické použitie; protireumatické náramky; proti-
reumatické prstene; anestetiká; kôprová esencia 
na lekárske použitie; náplasti; angosturová kôra 
na lekárske použitie; prípravky na ničenie škod-
cov; čaj proti astme; masti proti omrzliny na far-
maceutické použitie; prípravky proti hemoroi-
dom; prípravky na ničenie suchej hniloby; príp-
ravky proti moliam; protiparazitické prípravky; 
antiseptické prípravky; antiseptická vata; antidiu-
retiká (lieky na znižovanie tvorby moču); tyčinky 
na liečbu bradavíc; aseptická vlna; lepkavé pásky 
na chytanie múch; živné pôdy pre bakteriologic-
ké kultúry; bakteriologické prípravky na lekárske 
a zverolekárske použitie; bakteriálne jedy; bakte-
riálne prípravky na lekárske a zverolekárske po-
užitie; náplasti na kurie oká; prípravky do kúpeľa 
na lekárske použitie; soli do minerálnych kúpe-
ľov; prípravky na kyslíkové kúpele; morská voda 
do kúpeľa na lekárske použitie; terapeutické príp-
ravky do kúpeľa; balzamovacie prípravky na le-
kárske použitie; ovínadlá; balzamy na lekárske 
použitie; prípravky na umývanie dobytka; biocí-
dy; bizmutové prípravky na farmaceutické použi-
tie; olovnatá voda (s obsahom octanu olovnaté-
ho); živočíšne uhlie na farmaceutické použitie; 
liečivé cukríky; liečivé bahno; bahno na kúpele; 
náramky na lekárske použitie; pripravky na ošet-
renie popálenín; katechu (indická akácia) na far-
maceutické použitie; prípravky na otlaky; kalo-
mel (chlorid ortutnatý); práškové kantaridiny; 
kaučuk pre zubné lekárstvo; sirupy na farmaceu-
tické použitie; liekové kapsuly; farmaceutické 
prípravky; obklady (teplé zábaly); pásy na pri-
chytenie hygienických vložiek; vata na lekárske 
použitie; cupanina na farmaceutické použitie; vá-
penné farmaceutické prípravky; pripravky na umý-
vanie psov; repelenty pre psov; chemickofarma-
ceutické prípravky; chloralhydrát na farmaceu-
tické použitie; chloroform (trichlórmetán); neta-
bakové cigarety na lekárske použitie; zubné ce-
menty; prípravky proti nadúvaniu pre zvieratá; 
dentálne modelovacie vosky; vydymovacie tyčin- 
 

 ky; kokaín; protiparazitické obojky pre zvieratá; 
roztoky na vyplachovanie očí; tlakové obväzy; 
vitamínové pripravky; chemické vodiče na elek-
tródy elektrokardiografov; kôra kondurango na 
lekárske použitie; liečivá na zmiernenie zápchy; 
roztoky na kontaktné šošovky; chemické anti-
koncepčné prípravky; rádiologický kontrastné 
látky na lekárske použitie; liečivá na kurie oká; 
vata na lekárske použitie; farmaceutické príprav-
ky na spáleniny od slnka; tyčinky proti bolesti 
hlavy; kaustické ceruzky; pripravky na omrzliny; 
hemostatické tyčinky; krotónová kôra; kurare; 
vakcíny; detergenty na lekárske použitie; zápary 
na farmaceutické použitie; materiály na plombo-
vanie zubov; materiály na zubné odtlačky; zubné 
laky; zubné tmely; obväzový materiál; porcelán 
na zubné protézy; prípravky na uľahčenie prere-
závania zubov; preháňadlá; dezinfekčné príprav-
ky na hygienické použitie; dezodoranty, nie telo-
vé alebo pre zvieratá; prípravky na ničenie myši; 
chlieb pre diabetikov na lekárske použitie; diges-
tíva na farmaceutické použitie; digitalín; analge-
tiká; drogy na lekárske použitie; dávkovače lie-
kov (plné); oxid horečnatý (magnézia) na farma-
ceutické použitie; medovková voda na farmaceu-
tické použitie; minerálne vody na lekárske použi-
tie; soli minerálnych vôd; termálne vody; kôry na 
farmaceutické použitie; tinktúry (farmaceutické 
prípravky); rozpúšťadlá na odstraňovanie náplas-
ti; prípravky proti kryptogamným rastlinám; ho-
jivé hubky; soli na lekárske použitie; estery na 
farmaceutické použitie; étery na farmaceutické 
použitie; chirurgické obväzy; eukalyptol na far-
maceutické použitie; eukalyptus na farmaceutic-
ké použitie; preháňadlá; múka na farmaceutické 
použitie; sušené mlieko pre dojčatá; antipyretiká 
(lieky na znižovanie telesnej teploty); fenikel na 
lekárske použitie; liečivé infúzie; liečivé čaje; 
olej z tresčej pečene; fungicídy; liečivá posilňu-
júce nervovú sústavu; guajakol na farmaceutické 
použitie; antelmintiká (pripravky proti hlístam); 
obväzová gáza; laxatíva; želatína na lekárske po-
užitie; gencián na farmaceutické použitie; germi-
cídy (dezinfekčné prípravky); glycerofosfáty; 
guma na lekárske použitie; ľanové semená na 
farmaceutické použitie; tuky na lekárske použi-
tie; tuky na zverolekárske použitie; mliečny tuk; 
chemické prípravky na diagnostikovanie tehot-
nosti; oleje na lekárske použitie; hematogén; he-
moglobín; liečivé rastliny; hormóny na lekárske 
použitie; horčicový olej na lekárske použitie; 
hydrastín; hydrastinín; absorpčná vata; spermie 
na umelú insemináciu; repelenty proti hmyzu; 
jódová tinktúra; peptóny na farmaceutické použi-
tie; jodoform; karagén (Írsky mach) na lekárske 
použitie; preháňadlá z jalapového koreňa; jojó-
bová pasta; sladké drievko na farmaceutické po-
užitie; tabakové výťažky (insekticídy); mliečne 
fermenty na farmaceutické použitie; sladové 
mliečne nápoje na lekárske použitie; prípravky 
na umývanie zvierat; ľanová múčka na farmaceu-
tické použitie; roztoky na farmaceutické použitie; 
mliečny cukor na farmaceutické použitie; laktóza 
na farmaceutické použitie; prípravky na ničenie 
lariev; droždie na farmaceutické použitie; prí-
pravky na ničenie slimákov; tekuté masti (lini-
menty); lupulín na farmaceutické použitie; žu-
vačky na lekárske použitie; kôra mangového  
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 stromu na farmaceutické použitie; hygienické no-
havičky; menštruačné nohavičky; mentol na farma-
ceutické použitie; chemické prípravky na ošetro-
vanie plesne; slad na farmaceutické použitie; 
herbicídy; herbicidne prípravky; prípravky na ni-
čenie buriny; sírové knôty na dezinfekciu; masti 
na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použi-
tie; séra; mentol; ortuťové masti; výživné látky 
pre mikroorganizmy; kultúry mikroorganizmov 
na lekárske a zverolekárske použitie; pastilky na 
farmaceutické použitie; otrava na potkany; lepy 
na lapanie múch; prípravky na hubenie múch; 
horčica na farmaceutické použitie; roztoky na ve-
terinárne použitie; myrobalánová kôra na farma-
ceutické použitie; chemické prípravky proti sneti 
obilnej; narkotiká; vonné soli; masti na farma-
ceutické použitie; opiáty; ópium; opodeldok; or-
ganoterapeutické prípravky; zubné amalgámy zo 
zlata; pektín na farmaceutické použitie; hygie-
nické tampóny; menštruačné tampóny; menštru-
ačné vložky; hygienické obrúsky; fenol na far-
maceutické použitie; papier na horčičné obklady; 
prípravky proti parazitom; farmaceutické príp-
ravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje na 
lekárske použitie; farmaceutické prípravky proti 
lupinám; pepsíny na farmaceutické použitie; ob-
látkové kapsuly na farmaceutické použitie; pre-
nosné lekárničky (plné); fosfáty na farmaceutické 
použitie; chemické prípravky proti fyloxére; lie-
ky proti poteniu nôh; krvná plazma; jedy; drasel-
né soli na lekárske použitie; pyritový prášok; 
kebračo na lekárske použitie; horké drevo na le-
kárske použitie; chinínovník (kôra) na lekárske 
použitie; chinín na lekárske použitie; chinolín na 
lekárske použitie; rádioaktívne látky na lekárske 
použitie; rádium na lekárske použitie; liečivé ko-
rene; rebarborové korene na farmaceutické po-
užitie; posilňujúce prípravky (toniká); oxidodu-
sičnan bizmutitý na farmaceutické použitie; sar-
saparila (smilax) na lekárske použitie; krv na le-
kárske použitie; pijavice na lekárske použitie; ná-
ramenné obväzy na chirurgické použitie; sedatíva 
(utišujúce prostriedky); námeľ na farmaceutické 
použitie; séroterapeutické liečivá; horčičné ná-
plasti; prípravky na sterilizáciu pôd; uspávacie 
prípravky; soli sodíka na lekárske použitie; steri-
lizačné prípravky; strychnín; styptiká (prípravky 
na zastavenie krvácania); cukor na lekárske po-
užitie; sulfonamidy (liečivá); čapíky; vínny ka-
meň na farmaceutické použitie; terpentín na far-
maceutické použitie; terpentínový olej na farma-
ceutické použitie; tymol na farmaceutické použi-
tie; prípravky proti poteniu; papier odolný proti 
moliam; zverolekárske prípravky; chemické prí-
pravky na ošetrovanie viniča; prípravky na niče-
nie škodcov; vezikanty (pľuzgierotvorné látky); 
octany na farmaceutické použitie; kyseliny na 
farmaceutické použitie; lepiace pásky na lekárske 
použitie; alkaloidy na lekárske použitie; diétne 
potraviny na lekárske použitie; potraviny pre 
dojčatá; octan hlinitý na farmaceutické použitie; 
mandľové mlieko na farmaceutické použitie; 
masti na slnečné popáleniny; liečivé kúpeľové 
soli; sladké drievko na farmaceutické použitie; 
hydrogénuhličitan sodný na farmaceutické použi-
tie; biologické prípravky na lekárske použitie; 
bróm na farmaceutické použitie; diétne nápoje na 
lekárske použitie; gáfrový olej na lekárske použi- 
 

 tie; gáfor na lekárske použitie; kandit na lekárske 
použitie; karbonyl (prípravok na hubenie parazi-
tov); algicídy; lecitín na lekárske použitie; plyn 
na lekárske použitie; vložky na ochranu bielizne 
(hygienické potreby); včelia materská kašička na 
farmaceutické použitie; lekárske prípravky na 
odtučňovacie kúry; estery celulózy na farmaceu-
tické použitie; žieravé látky na farmaceutické 
použitie; étery celulózy na farmaceutické použi-
tie; vedľajšie produkty spracovania obilnín na 
diétne alebo lekárske použitie; roztoky pre psov; 
chemické prípravky na farmaceutické použitie; 
kolódium na farmaceutické použitie; krém z vín-
neho kameňa na farmaceutické použitie; kreozot 
na farmaceutické použitie; zubolekárske liečivá; 
lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinár-
nu medicínu; diagnostické prípravky na lekárske 
použitie; glycerín na lekárske použitie; liečivé 
nápoje; fermenty na farmaceutické použitie; sír-
ny kvet na farmaceutické použitie; formaldehyd 
na farmaceutické použitie; byliny na fajčenie na 
lekárske použitie; fumigačné prípravky na lekár-
ske použitie; kyselina galová na farmaceutické po-
užitie; vazelína na lekárske použitie; glukóza na 
lekárske použitie; gumiguta na lekárske použitie; 
gurjunský balzam na lekárske použitie; chmeľo-
vé výťažky na farmaceutické použitie; ricínový 
olej na lekárske použitie; peroxid vodíka na le-
kárske použitie; jód na farmaceutické použitie; 
jodidy na farmaceutické použitie; alkalické jodi-
dy na farmaceutické použitie; izotopy na lekárske 
použitie; diétne látky na lekárske použitie; hy-
gienické vložky pre osoby postihnuté inkontinen-
ciou; biologické prípravky na zverolekárske po-
užitie; chemické prípravky na lekárske použitie; 
chemické prípravky na zverolekárske použitie; 
chemické činidlá na lekárske a zverolekárske po-
užitie; prípravky na čistenie kontaktných šošo-
viek; diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) 
na lekárske použitie; výživové vlákniny; enzýmy 
na lekárske použitie; enzýmy na zverolekárske 
použitie; enzymatické prípravky na lekárske po-
užitie; enzymatické prípravky na zverolekárske 
použitie; absorpčné nohavičky pre osoby postih-
nuté inkontinenciou; sikatívy na lekárske použi-
tie; obrúsky napustené farmaceutickými pleťo-
vými vodami; potravinové alebo krmivové prí-
pravky so stopovými prvkami; aminokyseliny na 
lekárske použitie; aminokyseliny na veterinárske 
použitie; vankúše (podložky) na dojčenie; cédro-
vé drevo na odpudenie hmyzu; chemické dezin-
fekčné prostriedky na WC; rybia múčka na far-
maceutické použitie; minerálne výživové dopln-
ky; ústne vody na lekárske použitie; výživové 
doplnky; kostný tmel na chirurgické a ortopedic-
ké použitie; repelenty proti hmyzu; akaricídy 
(prípravok na ničenie roztočov); antibiotiká; prí-
pravky na zníženie chuti do jedla na lekárske po-
užitie; bronchodilatačné prípravky; vankúšiky na 
otlaky (náplasti); moleskin na lekárske použitie 
(pevná bavlnená látka); vaginálne kúpele; medi-
cinálne prípravky na podporu rastu vlasov; stero-
idy; pomocné látky (adjuvanciá) na lekárske po-
užitie; chirurgické implantáty zo živých tkanív; 
pásky na oči na lekárske použitie; kyslík na le-
kárske použitie; dezodoranty na obleky a textilné 
materiály; prípravky na dezodoráciu vzduchu; 
prípravky na intímnu hygienu na lekárske použi- 
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 tie; kmeňové bunky na lekárske použitie; kme-
ňové bunky na zverolekárske použitie; biologic-
ké tkanivá na lekárske použitie; biologické tkani-
vá na zverolekárske použitie; chladiace spreje na 
lekárske použitie; lubrikačné gély; prípravky z aloy 
pravej na farmaceutické použitie; perlový prášok 
na lekárske použitie; prípravky na tlmenie sexu-
álnej aktivity; detské plienky; detské plienkové 
nohavičky; prípravky na vyplachovanie očí; tab-
letky na potlačenie chuti do jedla; tabletky na 
chudnutie; samoopaľovacie tabletky; antioxidač-
né tabletky; výživové doplnky pre zvieratá; biel-
kovinové výživové doplnky; výživové doplnky  
z ľanových semien; výživové doplnky z ľanové-
ho oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov; 
výživové doplnky z kvasníc; včelia materská ka-
šička (výživový doplnok); propolis na farmaceu-
tické použitie; propolisové výživové doplnky; 
peľové výživové doplnky; enzýmové výživové 
doplnky; glukózové výživové doplnky; lecitínové 
výživové doplnky; alginátové výživové doplnky; 
algináty na farmaceutické použitie; kazeínové 
výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; 
proteínové výživové doplnky pre zvieratá; rea-
genčný papier na lekárske a zverolekárske použi-
tie; alkoholy na farmaceutické použitie; pesticí-
dy; plienky pre zvieratá chované v domácnosti; 
dezinfekčné prípravky; chirurgické lepidlá; dia-
gnostické biologické markery na lekárske použi-
tie; prípravky na liečbu akné; krmivá s obsahom 
liečiv; diagnostické prípravky na zverolekárske 
použitie; vatové tyčinky na lekárske použitie; pot-
raviny pre batoľatá; sušené mlieko pre dojčatá; 
transplantáty (živé tkanivá); kolagén na lekárske 
použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické po-
užitie; farmaceutické prípravky; prípravky z mik-
roorganizmov na lekárske alebo zverolekárske 
použitie. 
10 - Brušné pásy; hypogastrické pásy; brušné 
korzety; pôrodnícke matrace; načúvacie pomôc-
ky; naslúchadlá; chirurgické svorky; ihly na le-
kárske použitie; chirurgické šijacie ihly; pesary; 
teplovzdušné terapeutické zariadenia; vibrátory 
na horúci vzduch na lekárske použitie; nepremo-
kavé plachty na postele; plachty pre osoby pos-
tihnuté inkontinenciou; katétre; pomôcky pri doj-
čení; rádiové trubice na lekárske použitie; krúžky 
na prerezávanie zubov; podporné bandáže (orto-
pedické); chirurgické dlahy; elastické obväzy; 
galvanické pásy na lekárske použitie; röntgenové 
prístroje na lekárske použitie; toaletné misy (pos-
teľné); misky na lekárske použitie; pôrodné za-
riadenie pre rožný statok; detské fľaše; chirur-
gické nože; skalpely; zdravotná obuv; dilatátory 
(chirurgia); pľuvadlá na lekárske použitie; katgut 
(chirurgické nite); pojazdné nosidlá; nosidlá pre 
pacientov; ortopedické pomôcky; prietržové pá-
sy; prietržové pásy; ortopedické vložky do topá-
nok; zvieracie kazajky; kanyly; rukavice na le-
kárske použitie; zariadenia na výplachy a vymý-
vanie telesných dutín; popruhy na lekárske pou-
žitie; tehotenské pásy; ortopedické pásy; zubár-
ske kreslá; kastračné pinzety; elektricky vyhrie-
vané vankúše na lekárske použitie; ortopedická 
obuv; umelé zuby; chirurgické špongie; chirur-
gické prístroje a nástroje; nádoby na lekárske ná-
stroje; chirurgické nite; anestéziologické prístro-
je; chirurgické nožnice; termoelektrické obklady;  
 

chirurgické kompresory; kvapkadlá na lekárske 
použitie; nože na odstraňovanie kurieho oka; za-
riadenia na estetickú masáž; podušky na lekárske 
použitie; chirurgické nožiarske výrobky; inkubá-
tory na lekárske použitie; odmerky na lieky; 
škrabky na čistenie jazyka; špáradlá na čistenie 
uší; vrtáky na zubárske frézky; zubárske prístroje 
a nástroje; čapy na umelé zuby; umelé chrupy; 
lancety; zubárske zrkadlá; náprstky (chrániče na 
prsty) na lekárske použitie; injekčné striekačky; 
drenážne trubice na lekárske použitie; termofory 
na lekárske použitie; rádiologické clony na lekár-
ske použitie; elektrokardiogramy; sondy na le-
kárske použitie; pumpy na lekárske použitie; prí-
stroje na vykonávanie krvných skúšok; lekárske 
alebo zubolekárske kreslá; fľaštičky na podáva-
nie kvapiek na lekárske použitie; pôrodnícke 
kliešte; galvanické terapeutické zariadenia; ma-
sážne rukavice; gastroskopy; vrecúška s ľadom 
na lekárske použitie; hematometre; hydrostatické 
postele na lekárske použitie; hypodermické (pod-
kožné) injekcie; podbruškové vatované ochranné 
vložky; inhalátory; injekčné striekačky na lekár-
ske použitie; vankúše proti nespavosti; urologic-
ké prístroje a nástroje; zariadenia na zavádzanie 
plynu do telových dutín (insuflátory); klystírové 
striekačky na lekárske použitie; UV-lampy na le-
kárske použitie; laser na lekárske použitie; dý-
chacie prístroje; lampy na lekárske použitie; roz-
prašovače na lekárske použitie; rozprašovače na 
lekárske použitie; nádoby na moč; umelé sánky; 
anestéziologické masky; masážne prístroje; le-
kárske prístroje a nástroje; nádobky na podávanie 
liekov; nádoby, kazety na lekárske nástroje; pro-
tézy (umelé končatiny); chirurgické zrkadlá; ná-
bytok špeciálne na lekárske použitie; pôrodnícke 
prístroje; pupočné pásy; oftalmometre; oftalmos-
kopy; chrániče sluchu; umelá koža na chirurgické 
použitie; chrániče na barly; trubičkové dávkova-
če piluliek; kondómy, prezervatívy; krvné tlako-
mery; kremíkové lampy na lekárske použitie; 
röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske po-
užitie; röntgenové snímky na lekárske použitie; 
rádiologické prístroje na lekárske použitie; zaria-
denia na röntgenové ožarovanie; resuscitačné 
prístroje; röntgenové žiariče na lekárske použitie; 
ochranné zariadenia proti röntgenovému žiareniu 
na lekárske použitie; respirátory na umelé dýcha-
nie; prístroje na umelé dýchanie; pílky na chirur-
gické použitie; umelé prsníky; maternicové irigá-
tory; vaginálne irigátory; stetoskopy; cumle pre 
dojčatá; podporné vložky na ploché nohy; prí-
stroje na liečenie hluchoty; podporné obväzy; 
chirurgické šijacie materiály; operačné stoly; tro-
káre (nástroje na nabodnutie telovej dutiny); uret-
rálne sondy; uretrálne injekčné striekačky; pri-
kladacie banky; zverolekárske prístroje a nástro-
je; lôžkové vibrátory; vibromasážne prístroje; 
umelé oči; aerosólové dávkovače na lekárske po-
užitie; nafukovacie vankúše na lekárske použitie; 
nafukovacie podušky na lekárske použitie; nafu-
kovacie matrace na lekárske použitie; injekčné 
striekačky na lekárske použitie; elastické panču-
chy na chirurgické použitie; pančuchy na kŕčové 
žily; barly; uzávery na detské fľaše; cumle na 
detské fľaše; ortopedické vložky; chirurgické, 
sterilné plachty; postele vyrobené špeciálne na 
lekárske použitie; elektródy na lekárske použitie;  
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elektrické pásy na lekárske použitie; telocvičné 
prístroje na liečebné použitie; inkubátory pre 
dojčatá; kefy na čistenie telových dutín; zubárske 
prístroje; elektrické prístroje a zariadenia na le-
kárske analýzy; filtre na UV lampy na lekárske 
použitie; inhalačné prístroje na lekárske použitie; 
korzety na zdravotnícke použitie; antikoncepčné 
prostriedky (nechemické); elektricky vyhrievané 
prikrývky na lekárske použitie; vlasové protézy; 
elastické nákolenníky; nákolenníky (ortopedické 
bandáže na kolená); šošovky (intraokulárne pro-
tézy) (chirurgické implantáty); vankúše proti pre-
ležaninám; fyzioterapeutické zariadenia; spiro-
metre (prístroje na meranie vdychovaného a vy-
dychovaného vzduchu); lekárske teplomery; aku-
punktúrne ihly; odevy do operačných sál; dia-
gnostické prístroje na lekárske použitie; elektric-
ké prístroje na akupunktúru; kardiostimulátory; 
zariadenia na premiestňovanie (prevoz) invali-
dov; rúška (pre nemocničný personál); sadrové 
obväzy na ortopedické použitie; sadrové obväzy 
na ortopedické použitie; chirurgické plachty; chi-
rurgické implantáty zo syntetických materiálov; 
ohrievacie vankúšiky prvej pomoci; stoličky s ot-
vorom; defibrilátory; dialyzéry, dialyzátory; le-
kárske vodiace vlákna; prístroje na ortodontoló-
giu; lekárske prístroje na naťahovanie (trakciu); 
špeciálne nádoby na lekársky odpad; podporné 
bandáže; vrecká na výplachy telesných dutín; na-
fukovacie panny; prístroje na mikrodermabráziu; 
rehabilitačné prístroje na lekárske použitie; prí-
stroje na meranie pulzu; stenty (cievne a srdcové 
implantáty); zátky do uší; lekárske nalepovacie 
teplomery; oporné rámy na chôdzu pre telesne 
postihnutých; tomografy na lekárske použitie; 
prístroje na liečbu akné; hrebene na vyčesávanie 
vší; štvorbodové vychádzkové palice (zdravot-
nícke pomôcky); endoskopické kamery na lekárske 
použitie; prístroje na sledovanie tepovej frekven-
cie; sťahovacie oblečenie; erotické pomôcky; 
mozgové stimulátory; implantabilné nástroje na 
podkožné podávanie liekov; biologicky rozloži-
teľné implantáty na fixáciu kostí; lekárske špach-
tle; nosové odsávačky; chrániče zubov na stoma-
tologické použitie; menštruačné poháriky. 
44 - Chov zvierat; služby záhradných architek-
tov; verejné kúpele (na hygienické účely); turec-
ké kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská 
(služby); služby chiropraktikov; kadernícke saló-
ny; zhotovovanie vencov; zotavovne pre rekon-
valescentov; nemocnice (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; záhradníctvo; záhradkárske služby; 
prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zaria-
dení; masáže; lekárske služby; služby optikov; 
rastlinné škôlky; fyzioterapia; sanatóriá; veteri-
nárna pomoc; zubné lekárstvo; opatrovateľské ús-
tavy; letecké alebo pozemné rozptyľovanie hnojív 
a iných poľnohospodárskych chemikálií; česanie 
a úprava zvierat; krvné banky (služby); aranžo-
vanie kvetov; sociálne útulky (hospice); údržba 
trávnikov; manikúra; služby pôrodných asisten-
tiek; ošetrovateľské služby; farmaceutické pora-
denstvo; plastická chirurgia; liečenie stromov; 
ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhrad-
níctve a lesníctve); ničenie buriny; starostlivosť  
o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; im-
plantovanie vlasov; psychologické služby; prená-
jom zdravotníckeho vybavenia; aromaterapeutic- 
 

ké služby; umelé oplodňovanie; detoxikácia to-
xikomanov; mimotelové oplodňovanie; tetova-
nie; telemedicínske služby; krajinotvorba; sauny 
(služby); soláriá (služby); termálne kúpele; služ-
by vizážistov; lekárnické služby (príprava pred-
písaných liekov); terapeutické služby; zalesňova-
nie v rámci kompenzácie uhlíkových emisií; 
chov rýb; prenájom lekárskeho vybavenia; zdra-
votné strediská; alternatívna medicína; logope-
dické služby; zdravotné poradenstvo; depilácia 
voskom; ortodontické služby; lekárske poraden-
stvo pre zdravotne postihnuté osoby; telový pír-
sing; zalesňovanie; paliatívna starostlivosť; zota-
vovne. 

(540) 

  
 

(591) odtiene modrej 
(731) BoneCare s.r.o., Korunní 2569/108g, 10100 Pra-

ha 10, CZ; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5341-2016 
(220) 17.8.2016 

 10 (511) 10, 12, 20, 25, 28, 35 
(511) 10 - Detské fľaše; cumle na detské fľaše; cumle 

pre dojčatá; pomôcky pri dojčení; krúžky na pre-
rezávanie zubov. 
12 - Detské kočíky ; kryty na detské kočíky; 
športové detské kočíky; skladacie detské kčíky; 
bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov; 
bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bi-
cykle pre deti. 
20 - Detské chodúľky; ohrádky pre dojčatá; det-
ské postieľky; detské kolísky; podhlavníky; po-
dušky a matrace do detských postieľok; detské 
vysoké stoličky; slamky na pitie; nekovové vy-
bavenie postieľok; regály (nábytok); nábytok 
najmä pre deti; skladacie ležadlá pre deti. 
25 - Odevy; obuv; klobučnícky tovar; tehotenské 
oblečenie; dojčenské a detské oblečenie; detské 
body; spodná bielizeň; pyžamá; tielka (spodná 
biekizeň); detské košieľky; podbradníky pre ba-
toľatá, nie papierové. 
28 - Hračky; plyšové hračky; hojdacie kone; hr-
kálky; hojdačky; hry; spoločenské hry; autá (hrač-
ky); zmenšené automobilové modely; stavebnice 
(hračky); detské kolobežky (hračky); detské troj-
kolky (hračky); odrážadlá pre deti (hračky). 
35 - Reklama; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; maloobchodné služby s detskými kočíkmi, 
s hračkami, s dojčenským a detským textilom,  
s tehotenským textilom, s autosedačkami, s pos-
tieľkami, s detskými vysokými stoličkami so skla-
dacími ležadlami pre deti prostredníctvom inter-
netu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s det-
skými kočíkmi, s hračkami, s dojčenským a detským 
textilom, s tehotenským textilom, s autosedačka-
mi, s postieľkami, s detskými vysokými stolička-
mi so skladacími ležadlami pre deti; obchodné 
odborné poradenstvo. 
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(540) 

  
 

(591) ružová, biela 
(731) ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, 

SK; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5359-2016 
(220) 6.9.2016 

 10 (511) 16, 35, 40, 41, 42, 45 
(511) 16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu a lepen-

ky; brožúry; katalógy. 
35 - Reklama; poradenstvo pri organizovaní a ria-
dení obchodnej činnosti; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie 
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vy-
dávanie reklamných materiálov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek to-
varov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
vydávanie reklamných textov; písanie reklamných 
textov; navrhovanie reklamných materiálov; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); rozhlasová 
reklama; televízna reklama; reklamné agentúry; 
prieskum trhu; marketingový prieskum; prieskum 
verejnej mienky; prenájom reklamných priesto-
rov; prenájom reklamných plôch; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); odborné poradenstvo v ob-
lasti reklamy a propagácie; spracovanie textov; 
poskytovanie multimediálnych informácií reklam-
ného charakteru; poskytovanie informácií o in-
zercii a marketingu; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“. 
40 - Tlač, tlačenie. 
41 - Produkcia filmov (nie reklamných); produk-
cia videozáznamov (nie reklamných); vydávanie 
textov (okrem reklamných); informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
živých vystúpení; plánovanie, organizovanie a ve-
denie spoločenských podujatí; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; on line vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; vydávanie kníh a ča-
sopisov. 
42 - Grafické dizajnérstvo; navrhovanie obalov; 
obalové dizajnérstvo; počítačové grafické dizaj-
nérske služby; poradenstvo v oblasti grafického 
dizajnérstva; tvorba webových stránok (pre tretie 
osoby). 
45 - Spravovanie autorských práv. 
 
 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(731) PR Clinic s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, 

SK; 
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5360-2016 
(220) 6.9.2016 

 10 (511) 16, 35, 40, 41, 42, 45 
(511) 16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu a lepen-

ky; brožúry; katalógy. 
35 - Reklama; poradenstvo pri organizovaní a ria-
dení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; rozširova-
nie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie 
reklamných materiálov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydáva-
nie reklamných textov; písanie reklamných tex-
tov; navrhovanie reklamných materiálov; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); rozhlasová rek-
lama; televízna reklama; reklamné agentúry; prie-
skum trhu; marketingový prieskum; prieskum ve-
rejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; 
prenájom reklamných plôch; podpora predaja 
(pre tretie osoby); odborné poradenstvo v oblasti 
reklamy a propagácie; spracovanie textov; pos-
kytovanie multimediálnych informácií reklamné-
ho charakteru; poskytovanie informácií o inzercii 
a marketingu; platené reklamné služby typu „klikni 
sem“. 
40 - Tlač, tlačenie. 
41 - Produkcia filmov (nie reklamných); produk-
cia videozáznamov (nie reklamných); vydávanie 
textov (okrem reklamných); informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie ži-
vých vystúpení; plánovanie, organizovanie a ve-
denie spoločenských podujatí; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; on line vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; vydávanie kníh a ča-
sopisov. 
42 - Grafické dizajnérstvo; navrhovanie obalov; 
obalové dizajnérstvo; počítačové grafické dizaj-
nérske služby; poradenstvo v oblasti grafického 
dizajnérstva; tvorba webových stránok (pre tretie 
osoby). 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) PR Clinic 
(731) PR Clinic s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, 

SK; 
(740) Jakubcová Karin, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 5366-2016 
(220) 9.9.2016 

 10 (511) 29, 30, 32, 35, 43 
(511) 29 - Prípravky na bujóny a vývary; hotové jedlá 

obsahujúce hlavne vajcia; hotové jedlá obsahujú-
ce hlavne mäso; hotové jedlá vyrobené z mäsa  
(s prevažným obsahom mäsa); hotové jedlá z mäsa; 
polievky; prípravky na výrobu polievok; varené 
mäsové jedlá; zemiakové hranolčeky; zemiakové 
lupienky; vývary; vývar (polievka); džemy. 
30 - Burritos (pšeničné placky); hamburgery v žem-
li; hotové hamburgery v žemli; jedlá z rezancov; 
wrap (zavinutý sendvič); bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie); palacinky; sendviče; omáčky (chu-
ťové prísady); majonézy; tacos (mexické jedlo); 
kukuričné placky (tortilly); ľadový čaj; čajové 
nápoje; marinády. 
32 - Nealkoholické ovocné nápoje; sirupy na vý-
robu nápojov; vody (nápoje); limonády; sirupy 
na výrobu limonád. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; služby agentúr zaoberajúcich sa dovo-
zom a vývozom; poradenstvo a pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; po-
radenstvo pri riadení podnikov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prieskum trhu; reklama; 
marketing; príprava marketingových prieskumov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; nábor zamestnancov; on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklam-
ného času v komunikačných médiách; výber za-
mestnancov pomocou psychologických testov; 
subdodávateľské služby (obchodné služby); pre-
nájom predajných stánkov; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; navrhovanie reklamných materiálov. 
43 - Reštaurácie s rýchlym občerstvením; stravo-
vacie služby; catering; služby barov; bufety (rých-
le občerstvenie); firemná pohostinnosť (poskyto-
vanie jedál a nápojov); grily (reštaurácie); kafeté-
rie; klubové služby súvisiace s poskytovaním jed-
la a nápojov; konzultačné služby v oblasti kuchár-
skeho umenia; konzultačné služby v oblasti príp-
ravy jedla; lahôdkarstvo (reštaurácie); mobilné 
cateringové služby; mobilné reštauračné služby; 
podávanie jedál a nápojov; pohostinské služby 
(jedlo a nápoje); príprava jedál; služby prípravy 
jedál; reštauračné (stravovacie) služby; reštau-
račné služby pre poskytovanie rýchleho občerstve-
nia; reštaurácie servírujúce čerstvo krájané peče-
né mäso; služby reštaurácií s možnosťou odnese-
nia si jedla; služby v oblasti prípravy jedál a nápo-
jov; šalátové bary; samoobslužné jedálne; rýchle 
občerstvenie (snackbary); požičiavanie náradia na 
varenie. 

(540) 

  
 

(591) žltá, biela, čierna 

(731) 313 GROUP, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bra-
tislava, SK; 

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

 
 

(210) 5367-2016 
(220) 12.9.2016 

 10 (511) 9, 16, 35, 40, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; počítačový softvér na 

správu fotografií; počítačový softvéru na uspo-
riadanie vhodnej kombinácie vybraných fotogra-
fií; počítačový softvér na organizovanie, prenos, 
úpravu a prezeranie fotografií, textu a údajov na 
prenosných a vreckových digitálnych elektronic-
kých zariadeniach; počítačový softvér na správu 
objednávok; zväčšovacie prístroje (fotografia); 
stojany alebo regály na sušenie fotografií; ob-
jektívy (optika); fotoaparáty; diapozitívy (foto-
grafia); fotoblesky; premietacie plochy, plátna; 
zobrazovacie dosky (fotografia); cievky (fotogra-
fia); špeciálne puzdrá na fotografické prístroje  
a nástroje; fotografické filtre; prístroje na sušenie 
fotografií (sušičky); prístroje na leštenie fotogra-
fií (leštičky); nosiče tmavých platní (fotografia); 
lampy do tmavých komôr (fotografia); optické 
lampy; svetelné tabule; optické prístroje a nástro-
je; premietacie prístroje; fotografické clony; ske-
nery (zariadenia na spracovanie údajov); regulá-
tory osvetlenia scény; sťahovateľné obrazové sú-
bory; clony proti bočnému svetlu na objektívy fo-
toaparátov; prístroje na záznam zvuku a obrazu. 
16 - Fotografie; fotografie (tlačoviny); zinkogra-
fické štočky; albumy; papierové rámy na fotogra-
fie; stojany (držiaky) na fotografie; grafické vzo-
ry (tlačoviny); fotografické reprodukcie; grafické 
reprodukcie; zariadenia na grafickú úpravu foto-
grafií; pohľadnice; plagáty; portréty; obrazy; tla-
čivá (formuláre); tlače (rytiny); knihy; brožúry; 
záložky do kníh; nákupné karty (nie na hranie); 
kalendáre; blahoprajné pohľadnice; papierové 
podložky pod poháre; papierové podložky pod 
taniere; papierové vlajky; litografie; svietivý pa-
pier; časopisy (periodiká); tlačené manuály; pod-
ložky pod pivové poháre; poznámkové zošity; 
podložky na písanie; ťažidlo na papiere; perá; ce-
ruzky; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelek-
trické); papiernický tovar; nálepky na kancelár-
ske použitie alebo pre domácnosť; etiketovacie 
kliešte; baliaci papier; závažia na papier v podo-
be kocky z leptaného skla; papier do kopírova-
cích strojov; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; katalógy; grafické vzory (tlačoviny); 
zariadenia na paspartovanie fotografií. 
35 - Organizovanie a vedenie reklamných podu-
jatí; administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; prezentácia výrobkov a služieb v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; organizovanie obchod-
ných veľtrhov; organizovanie obchodných vý-
stav; odborné obchodné poradenstvo; predvádza-
nie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja; on-line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny,  
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vzorky); vydávanie reklamných textov; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 9 a 16 
tohto zoznamu; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch pre tretie osoby; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom: podpora predaja 
(pre tretie osoby); obchodné sprostredkovateľské 
služby; zásielkové reklamné služby (pre tretie oso-
by); marketing; fotokopírovacie služby; obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
40 a 41 tohto zoznamu; prenájom fotokopírova-
cích strojov. 
40 - Úprava a dokončovanie fotografií; fototlač; 
vyvolávanie fotografických filmov; zväčšovanie 
fotografií; leptanie fotografií: tlačenie fotografií; 
spracovanie a reprodukcia fotografií; prenájom 
zariadení na tlač a spracovanie fotografií; kresle-
nie, rytie laserom; fotosadzba; informačné a po-
radenské služby týkajúce sa služieb uvedených  
v triede 40 tohto zoznamu. 
41 - Prenájom fotobúdok; prenájom zariadení so 
softvérom na zábavnú úpravu fotografií, tlačenie 
fotografií a fotografovanie ľudí s možnosťou po-
sielania fotografií na e-mail alebo zdieľanie na 
sociálnych sieťach; služby knižníc s fotografia-
mi; fotografovanie (služby fotografov); prenájom 
zábavných prístrojov a zariadení; prenájom foto-
grafických prístrojov a zariadení; prenájom deko-
rácií na predstavenia; prenájom divadelných ku-
lís; informácie o možnostiach zábavy; plánovanie 
a organizovanie večierkov; prenájom osvetľova-
cích prístrojov do divadelných sál a televíznych 
štúdií; fotografovanie na mikrofilm; informačné 
a poradenské služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Elektronické ukladanie fotografických obra-
zov (uchovávanie elektronických údajov). 

(540) 

  
 

(591) čierna, šedá, azúrová, modrá, biela 
(731) Nagy Marek, Družstevná 1367/18, 900 27 Berno-

lákovo, SK; 
 
 

(210) 5368-2016 
(220) 13.9.2016 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Fungicídy; herbicídy. 

(540) AVATAR 
(731) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka 

pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5369-2016 
(220) 13.9.2016 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Fungicídy; herbicídy. 

(540) AIDA 
(731) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka 

pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5370-2016 
(220) 13.9.2016 

 10 (511) 35, 41, 43, 44 
(511) 35 - Reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 

vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); prenájom reklamných plôch; 
on line reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; marketing. 
41 - Športová činnosť; akadémie (vzdelávanie); 
praktický výcvik (ukážky); organizovanie športo-
vých súťaží; koučovanie (školenie); poskytova-
nie športovísk; prenájom športových plôch; tábo-
ry na športové sústredenia; organizovanie a ve-
denie seminárov; školenia; vzdelávanie; vyučo-
vanie; fitnes centrá (zdravotné a kondičné cviče-
nia); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); 
kurzy telesného cvičenia; telesná výchova. 
43 - Stravovacie služby. 
44 - Lekárske služby; zdravotnícke strediská (služ-
by); nemocnice (služby); lekárske testovanie (ana-
lýzy); lekárska starostlivosť; zdravotnícka staro-
stlivosť; zotavovne pre rekonvalescentov; služby 
chiropraktikov; zdravotné poradenstvo; masáže; 
fyzioterapia; terapeutické služby; sauny (služby). 

(540) 

  
 

(591) tmavomodrá, žltá, zelená 
(731) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Brati-

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

 
 

(210) 5373-2016 
(220) 14.9.2016 

 10 (511) 5, 28, 35 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-

gienické výrobky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá; farmaceutické príp-
ravky; zverolekárske prípravky; vitamínové príp-
ravky; výživové doplnky so stopovými prvkami; 
minerálne výživové doplnky; výživové doplnky. 
28 - Telocvičné a športové potreby; gymnastické 
zariadenia; športové náradie. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triedach 5 a 28 tohto zoznamu; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); riadenie obchodných 
podnikov; pomoc pri riadení obchodných pod-
nikov; poradenstvo pri riadení a organizovanie 
obchodnej činnosti; reklama; vydávanie reklam-
ných textov; rozširovanie reklamných oznamov; 
on-line reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pred- 
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vádzanie tovarov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
organizovanie reklamných alebo obchodných vý-
stav. 

(540) FITHAM 
(731) Nypl Eduard, Dlážděná 1426, 463 11 Liberec, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5374-2016 
(220) 19.9.2016 

 10 (511) 14, 21, 25, 35 
(511) 14 - Prívesky na kľúče (bižutéria); náramky (kle-

notnícke výrobky). 
21 - Porcelánové hrnčeky. 
25 - Konfekcia (odevy); kostýmy, obleky; sukne; 
šaty; blúzky; pleteniny (oblečenie); saká; nohavi-
ce; legíny; bundy; vesty; svetre; pulóvre; košele; 
peleríny; kožušiny (oblečenie); odevy z imitácií 
kože; opasky (časti odevov); opasky na doklady 
a peniaze (časti odevov); nepremokavé obleče-
nie; vrchné ošatenie; rukavice; pletené šály; šat-
ky; čelenky; kravaty; pokrývky hlavy; spodná 
bielizeň; pančuchy; pánske spodky; tielka; ponož-
ky; plavky; kúpacie plášte; župany; športové trič-
ká, dresy; oblečenie pre bábätká; oblečenie pre 
motoristov; cyklistické oblečenie; členkové topán-
ky; šnurovacie topánky; nízke čižmy; plátená obuv; 
sandále; obuv na kúpanie; galoše; papuče; špor-
tová obuv; lyžiarska obuv. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 14, 21 a 25 tohto zoz-
namu ; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uve-
denými v triedach 14, 21 a 25 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(591) čierna, sivá, červená 
(731) V4-BRAND s.r.o., Veľký Lég 597, 930 37 Leh-

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

 
 

(210) 5379-2016 
(220) 20.9.2016 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Fungicídy, herbicídy. 

(540) PROPISTAR 
(731) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka 

pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 5381-2016 
(220) 21.9.2016 

 10 (511) 32, 33 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; mušty; ovocné šťavy; 

šumivé nealkoholické nápoje; sýtené nealkoho-
lické nápoje. 
33 - Víno; destilované nápoje; alkoholické nápo-
je okrem piva. 

(540) 

  
 

(731) Igor RARIGA IR - Víno Rariga, Moyzesova 57, 
900 01 Modra, SK; 

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

(210) 5382-2016 
(220) 21.9.2016 

 10 (511) 32, 33 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; mušty; ovocné šťavy; 

šumivé nealkoholické nápoje; sýtené nealkoho-
lické nápoje. 
33 - Víno; destilované nápoje; alkoholické nápo-
je okrem piva. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, červená 
(731) Igor RARIGA IR - Víno Rariga, Moyzesova 57, 

900 01 Modra, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 5383-2016 
(220) 21.9.2016 

 10 (511) 30 
(511) 30 - Káva; výrobky z kávy. 
(540) 

  
 

(554) trojrozmerná známka 
(591) červená, biela, modrá, hnedá, žltá, čierna, purpu-

rová, ružová, zelená 
(731) Franck d.d., Vodovodna 20, 10000 Zagreb, HR; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 5406-2016 
(220) 12.10.2016 

 10 (511) 16, 21, 30, 35, 43 
(511) 16 - Papierové obaly na čaj. 

21 - Šálky a hrnčeky na pitie čaju; tanieriky pod 
šálky; čajové súpravy (stolový riad); dózy na čaj; 
čajové sitká; cedidlá na čaj; čajníky. 
30 - Čaj; bylinkové čaje (nie na lekárske použi-
tie); čajové nápoje; ovocné čaje; kvety a listy 
rastlín (náhradky čaju); čaje s ovocnou, bylinnou 
a rastlinnou arómou; koreniny. 
35 - Reklama; predvádzanie tovaru; rozširovanie 
vzoriek tovarov; maloobchodné alebo veľkoob-
chodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 
21, 30 tohto zoznamu a nápojmi; obchodné spros-
tredkovateľské služby; poradenstvo v obchodnej 
činnosti s uvedenými tovarmi. 
43 - Čajovne (služby). 

(540) 

  
 

(591) červená 

(731) SANNY TEA s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 
Praha, Nové Město, CZ; 

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

(210) 5423-2016 
(220) 24.10.2016 

 10 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a látky. 

(540) DESMOMELT 
(731) Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofd-

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

 
 

(210) 5424-2016 
(220) 25.10.2016 

 10 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; prieskum trhu; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; prieskum verejnej mien-
ky; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
on line reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby);služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); marketing; telemarketingové služ-
by; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií; obchodné spros-
tredkovateľské služby; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného prie-
storu pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistno-matematické); sprostredkovanie 
(maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelá-
rie; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním poh-
ľadávok; sprostredkovanie poistenia; poisťovníc-
tvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitá-
lové investície; finančné záručné služby; zmená-
renské služby; vydávanie cestovných šekov; klí-
ring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov); pôžičky (finančné úve-
ry); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie 
(služby); finančné riadenie; uzatváranie poistiek 
proti požiaru; zdravotné poistenie; bankové hy-
potéky; služby sporiteľní; finančný lízing; ob-
chodovanie na burze s cennými papiermi; životné 
poistenie; finančné analýzy; finančné poraden-
stvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; 
spracovanie platieb kreditnými kartami; spraco-
vanie platieb debetnými kartami; finančné infor-
mácie; informácie o poistení; konzervatívne fon-
dy (služby);sprostredkovanie na burze cenných 
papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; 
poskytovanie finančných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; investovanie do fondov. 
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41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzde-
lávacie kurzy; vzdelávanie; školenia; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; 
on line vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; online poskytovanie elektronických publiká-
cií (bez možnosti kopírovania). 

(540) 

  
 

(591) modrá, biela, červená 
(731) Alfa Life s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 5427-2016 
(220) 27.10.2016 

 10 (511) 35, 38, 42, 45 
(511) 35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 

zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítačov; elektronická poš-
ta; poskytovanie priestoru na diskusiu na interne-
te; poskytovanie diskusných fór online. 
42 - Počítačové programovanie; aktualizovanie 
počítačového softvéru; obnovovanie počítačových 
databáz; návrh počítačových systémov; prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií na 
elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webo-
vých stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na 
počítačových stránkach (webových stránkach); 
prevod (konverzia) počítačových programov ale-
bo údajov (nie fyzický); prenájom webových ser-
verov; poskytovanie internetových vyhľadáva-
čov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; 
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); poradenstvo v oblasti informačných tech-
nológií; prenájom počítačových serverov (ser-
verhosting); uchovávanie elektronických údajov; 
poskytovanie informácií o počítačových techno-
lógiách a programovaní prostredníctvom webo-
vých stránok; poskytovanie počítačových techno-
lógií prostredníctvom internetu; poradenstvo v ob-
lasti počítačových technológií. 
45 - Registrácia doménových mien (právne služby). 

(540) 

  
 

(591) červená (PANTONE 1788), čierna (PANTONE 
PROCESS BLACK) 

(731) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bra-
tislava, SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 

 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
2368-2013 244068 
2369-2013 244069 
2174-2014 243798 
2175-2014 243800 
2176-2014 243799 
  144-2015 244070 
  625-2015 243801 
  799-2015 243802 
  834-2015 243803 
1927-2015 243804 
2120-2015 243805 
2355-2015 243806 
2356-2015 243807 
2357-2015 243808 
2410-2015 243809 
2570-2015 243810 
2576-2015 243811 
2578-2015 243812 
2579-2015 243813 
2580-2015 243814 
2581-2015 243815 
2582-2015 243816 
2583-2015 243817 
5343-2015 243818 
5571-2015 243819 
    13-2016 243820 
  116-2016 243821 
  119-2016 243822 
  205-2016 243823 
  206-2016 243824 
  295-2016 243825 
  296-2016 243826 
  325-2016 243827 
  326-2016 243828 
  449-2016 243829 
  454-2016 243830 
  470-2016 243831 
  472-2016 243832 
  473-2016 243833 
  474-2016 243834 
  582-2016 243892 
  597-2016 243835 
  599-2016 243836 
  600-2016 243837 
  607-2016 243838 
  624-2016 243839 
  625-2016 243840 
  626-2016 243841 
  632-2016 243842 
  641-2016 243843 
  647-2016 243844 
  649-2016 243845 
  650-2016 243846 
  651-2016 243847 
  652-2016 243848 
  656-2016 243849 
  657-2016 243850 
  660-2016 243851 
  670-2016 243852 
  672-2016 243853 
  703-2016 243854 
  714-2016 243855 
  720-2016 243857 

  721-2016 243858 
  723-2016 243859 
  724-2016 243860 
  729-2016 243861 
  751-2016 243862 
  766-2016 243863 
  802-2016 243864 
  809-2016 243865 
  810-2016 243866 
  840-2016 243867 
  851-2016 243868 
  853-2016 243869 
  857-2016 243870 
  875-2016 243871 
  881-2016 243872 
  882-2016 243873 
  894-2016 243874 
  898-2016 243875 
  899-2016 243876 
  900-2016 243923 
  910-2016 243877 
  912-2016 243878 
  913-2016 243879 
  914-2016 243880 
  915-2016 243881 
  916-2016 243882 
  917-2016 243883 
  918-2016 243884 
  919-2016 243885 
  924-2016 243886 
  926-2016 243887 
  927-2016 243888 
  928-2016 243889 
  929-2016 243890 
  930-2016 243891 
  932-2016 243924 
  936-2016 243925 
  940-2016 243926 
  947-2016 243927 
  948-2016 243928 
  949-2016 243929 
  955-2016 243930 
  958-2016 243931 
  961-2016 243932 
  964-2016 243933 
  967-2016 243934 
  968-2016 243935 
  979-2016 243936 
  981-2016 243937 
  982-2016 243938 
  984-2016 243939 
  991-2016 243940 
  992-2016 243941 
  993-2016 243942 
1009-2016 243943 
1010-2016 243944 
1011-2016 243945 
1013-2016 243946 
1019-2016 243947 
1023-2016 243948 
1024-2016 243949 
1031-2016 243950 
1032-2016 243951 

1033-2016 243952 
1034-2016 243953 
1044-2016 243954 
1055-2016 243955 
1056-2016 243956 
1058-2016 243957 
1059-2016 243958 
1060-2016 243959 
1062-2016 244067 
1064-2016 243960 
1065-2016 243994 
1066-2016 243995 
1067-2016 243996 
1068-2016 243997 
1069-2016 243998 
1072-2016 243999 
1073-2016 244000 
1075-2016 244001 
1076-2016 244002 
1077-2016 244003 
1078-2016 244004 
1080-2016 244005 
1081-2016 244006 
1087-2016 244007 
1088-2016 244008 
1089-2016 244009 
1090-2016 244010 
1094-2016 244011 
1095-2016 244012 
1096-2016 244013 
1097-2016 244014 
1099-2016 244015 
1100-2016 244016 
1103-2016 244017 
1105-2016 244030 
1118-2016 244018 
1124-2016 244019 
1125-2016 244020 
1126-2016 244021 
1127-2016 244022 
1128-2016 244023 
1129-2016 244024 
1130-2016 244025 
1145-2016 244026 
1146-2016 244027 
1149-2016 244028 
1156-2016 244029 
1157-2016 244031 
1158-2016 244032 
1159-2016 244033 
1160-2016 244034 
1161-2016 244035 
1164-2016 244036 
1165-2016 244037 
1167-2016 244038 
1168-2016 244039 
1169-2016 244040 
1170-2016 244041 
1171-2016 243893 
1172-2016 243894 
1173-2016 243895 
1174-2016 243896 
1175-2016 243897 

1176-2016 243898 
1177-2016 243899 
1183-2016 243900 
1186-2016 243901 
1187-2016 243902 
1191-2016 243903 
1194-2016 243904 
1196-2016 243905 
1197-2016 243906 
1200-2016 243907 
1211-2016 243908 
1212-2016 243909 
1221-2016 243910 
1224-2016 243911 
1228-2016 243912 
1229-2016 243913 
1237-2016 243914 
1239-2016 243915 
1245-2016 243916 
1247-2016 243917 
1248-2016 243918 
1259-2016 243919 
1262-2016 243920 
1263-2016 243921 
1264-2016 243922 
1265-2016 243961 
1266-2016 243962 
1267-2016 243963 
1268-2016 243964 
1269-2016 243965 
1270-2016 243966 
1285-2016 243967 
1287-2016 243968 
1291-2016 243969 
1297-2016 243970 
1298-2016 243971 
1299-2016 243972 
1311-2016 243973 
1312-2016 243974 
1325-2016 243975 
1327-2016 243976 
1328-2016 243977 
1332-2016 243978 
1367-2016 243979 
1368-2016 243980 
1369-2016 243981 
1370-2016 243982 
1437-2016 243983 
1438-2016 243984 
5003-2016 243985 
5062-2016 243986 
5073-2016 243987 
5115-2016 243988 
5118-2016 243989 
5142-2016 243990 
5152-2016 243991 
5157-2016 243992 
5159-2016 243993 
5168-2016 244042 
5172-2016 244043 
5176-2016 244044 
5181-2016 244045 
5182-2016 244046 
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(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
5185-2016 244047 
5188-2016 244048 
5189-2016 244049 
5191-2016 244050 
5192-2016 244051 

5193-2016 244052 
5194-2016 244053 
5195-2016 244054 
5196-2016 244055 
5202-2016 244056 

5203-2016 244057 
5205-2016 244058 
5206-2016 244059 
5209-2016 244060 
5210-2016 244061 

5212-2016 244062 
5214-2016 244063 
5220-2016 244064 
5234-2016 244065 

 
 
 

(111) 243798 
(151) 11.11.2016 
(180) 8.12.2024 
(210) 2174-2014 
(220) 8.12.2014 
(442) 1.8.2016 
(732) Santeria s.r.o., Markova 7, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 243799 
(151) 11.11.2016 
(180) 8.12.2024 
(210) 2176-2014 
(220) 8.12.2014 
(442) 1.8.2016 
(732) Santeria s.r.o., Markova 7, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 243800 
(151) 11.11.2016 
(180) 8.12.2024 
(210) 2175-2014 
(220) 8.12.2014 
(442) 1.8.2016 
(732) Santeria s.r.o., Markova 7, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 243801 
(151) 11.11.2016 
(180) 2.4.2025 
(210) 625-2015 
(220) 2.4.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243802 
(151) 11.11.2016 
(180) 22.4.2025 
(210) 799-2015 
(220) 22.4.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

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

 
 
 
 
 

(111) 243803 
(151) 11.11.2016 
(180) 27.4.2025 
(210) 834-2015 
(220) 27.4.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, 

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

 
 

(111) 243804 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.9.2025 
(210) 1927-2015 
(220) 18.9.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) Chyla Igor, Partizánska 2, 811 01 Trenčianske 

Teplice, SK; 
 
 

(111) 243805 
(151) 11.11.2016 
(180) 15.10.2025 
(210) 2120-2015 
(220) 15.10.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) HURBAN trade, s.r.o., M. R. Štefánika 437, 908 41 

Šaštín - Stráže, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243806 
(151) 11.11.2016 
(180) 23.11.2025 
(210) 2355-2015 
(220) 23.11.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) EMPRESA MEDIA Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 

811 09 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243807 
(151) 11.11.2016 
(180) 23.11.2025 
(210) 2356-2015 
(220) 23.11.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) EMPRESA MEDIA Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 

811 09 Bratislava, SK; 
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(111) 243808 
(151) 11.11.2016 
(180) 23.11.2025 
(210) 2357-2015 
(220) 23.11.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) EMPRESA MEDIA Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 

811 09 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243809 
(151) 11.11.2016 
(180) 27.11.2025 
(210) 2410-2015 
(220) 27.11.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) Agentúra AGE s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243810 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.12.2025 
(210) 2570-2015 
(220) 18.12.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) KRALUPOL a.s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 243811 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.12.2025 
(210) 2576-2015 
(220) 18.12.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) KRALUPOL a.s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 243812 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.12.2025 
(210) 2578-2015 
(220) 18.12.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) KRALUPOL a.s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 243813 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.12.2025 
(210) 2579-2015 
(220) 18.12.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) KRALUPOL a.s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 243814 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.12.2025 
(210) 2580-2015 
(220) 18.12.2015 
(442) 1.8.2016 
 

(732) KRALUPOL a.s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9, 
CZ; 

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

(111) 243815 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.12.2025 
(210) 2581-2015 
(220) 18.12.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) KRALUPOL a.s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 243816 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.12.2025 
(210) 2582-2015 
(220) 18.12.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) KRALUPOL a.s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 243817 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.12.2025 
(210) 2583-2015 
(220) 18.12.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) KRALUPOL a.s., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 243818 
(151) 11.11.2016 
(180) 12.6.2025 
(210) 5343-2015 
(220) 12.6.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) Central European Forum for Music, Art and Cul-

ture (CEFMAC), občianske združenie, Potočná 67, 
900 33 Marianka, SK; 

(740) Barger Prekop s.r.o., Bratislava - mestská časť 
Staré Mesto, SK; 

 
 

(111) 243819 
(151) 11.11.2016 
(180) 22.10.2025 
(210) 5571-2015 
(220) 22.10.2015 
(442) 1.8.2016 
(732) GENEI spol. s r.o., Poděbradská 339/20, 190 00 

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

SK;  
 
 

(111) 243820 
(151) 11.11.2016 
(180) 5.1.2026 
(210) 13-2016 
(220) 5.1.2016 
(442) 1.8.2016 
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(732) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Ad-
dison, Texas 75001, US; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-
nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243821 
(151) 11.11.2016 
(180) 22.1.2026 
(210) 116-2016 
(220) 22.1.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

telstr. 35, D-74172 Neckarsulm, DE; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243822 
(151) 11.11.2016 
(180) 22.1.2026 
(210) 119-2016 
(220) 22.1.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rö-

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

 
 

(111) 243823 
(151) 11.11.2016 
(180) 5.2.2026 
(210) 205-2016 
(220) 5.2.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Západoslovenská televízia s.r.o., Vlčkova 7158/37, 

811 04 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243824 
(151) 11.11.2016 
(180) 5.2.2026 
(210) 206-2016 
(220) 5.2.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8836, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243825 
(151) 11.11.2016 
(180) 12.2.2026 
(210) 295-2016 
(220) 12.2.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Olijáš Martin, Mgr., Strmý vŕšok 31, 841 06 Bra-

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

nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 243826 
(151) 11.11.2016 
(180) 15.2.2026 
(210) 296-2016 
(220) 15.2.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) FremantleMedia Limited, 1 Stephen Street, W1T 1AL 

Londýn, GB; 
(740) AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 243827 
(151) 11.11.2016 
(180) 16.2.2026 
(210) 325-2016 
(220) 16.2.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé 

letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243828 
(151) 11.11.2016 
(180) 16.2.2026 
(210) 326-2016 
(220) 16.2.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé 

letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243829 
(151) 11.11.2016 
(180) 2.3.2026 
(210) 449-2016 
(220) 2.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Czech Hydro s.r.o., Náměstí Míru 62/39, 568 02 

Svitavy, CZ; 
 
 

(111) 243830 
(151) 11.11.2016 
(180) 3.3.2026 
(210) 454-2016 
(220) 3.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) DANARE a.s., V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10, 

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

SK; 
 
 

(111) 243831 
(151) 11.11.2016 
(180) 2.3.2026 
(210) 470-2016 
(220) 2.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Seni-

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

Bratislava, SK; 
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(111) 243832 
(151) 11.11.2016 
(180) 2.3.2026 
(210) 472-2016 
(220) 2.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Seni-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243833 
(151) 11.11.2016 
(180) 2.3.2026 
(210) 473-2016 
(220) 2.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Seni-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243834 
(151) 11.11.2016 
(180) 2.3.2026 
(210) 474-2016 
(220) 2.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Seni-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243835 
(151) 11.11.2016 
(180) 17.3.2026 
(210) 597-2016 
(220) 17.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 243836 
(151) 11.11.2016 
(180) 17.3.2026 
(210) 599-2016 
(220) 17.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 

Žilina, SK; 
 
 

(111) 243837 
(151) 11.11.2016 
(180) 17.3.2026 
(210) 600-2016 
(220) 17.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 

Žilina, SK; 
 
 
 
 

(111) 243838 
(151) 11.11.2016 
(180) 9.5.2026 
(210) 607-2016 
(220) 9.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Maťašek Peter, Trstínska 61, 841 06 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243839 
(151) 11.11.2016 
(180) 21.3.2026 
(210) 624-2016 
(220) 21.3.2016 
(310) 529241 
(320) 29.2.2016 
(330) CZ 
(442) 1.8.2016 
(732) Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Pl-

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

 
 

(111) 243840 
(151) 11.11.2016 
(180) 21.3.2026 
(210) 625-2016 
(220) 21.3.2016 
(310) 529242 
(320) 29.2.2016 
(330) CZ 
(442) 1.8.2016 
(732) Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Pl-

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

 
 

(111) 243841 
(151) 11.11.2016 
(180) 21.3.2026 
(210) 626-2016 
(220) 21.3.2016 
(310) 529566 
(320) 10.3.2016 
(330) CZ 
(442) 1.8.2016 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Pl-

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

 
 

(111) 243842 
(151) 11.11.2016 
(180) 2.5.2026 
(210) 632-2016 
(220) 2.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) PATRIOT GROUP, s.r.o., Legionárska 7158/5, 

911 01 Trenčín, SK; 
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(111) 243843 
(151) 11.11.2016 
(180) 29.4.2026 
(210) 641-2016 
(220) 29.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) PATRIOT GROUP, s.r.o., Legionárska 7158/5, 

911 01 Trenčín, SK; 
 
 

(111) 243844 
(151) 11.11.2016 
(180) 24.3.2026 
(210) 647-2016 
(220) 24.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská 

Bystrica, SK; 
 
 

(111) 243845 
(151) 11.11.2016 
(180) 24.3.2026 
(210) 649-2016 
(220) 24.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

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

 
 

(111) 243846 
(151) 11.11.2016 
(180) 24.3.2026 
(210) 650-2016 
(220) 24.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) THYMOS, spol. s r.o., Popradská 518, 059 52 

Vel'ká Lomnica, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 243847 
(151) 11.11.2016 
(180) 24.3.2026 
(210) 651-2016 
(220) 24.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

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

 
 

(111) 243848 
(151) 11.11.2016 
(180) 24.3.2026 
(210) 652-2016 
(220) 24.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

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

 
 
 
 
 
 

(111) 243849 
(151) 11.11.2016 
(180) 29.3.2026 
(210) 656-2016 
(220) 29.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Občianske združenie Street Dance Academy, Va-

zovova 9/B, 811 07 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243850 
(151) 11.11.2016 
(180) 29.3.2026 
(210) 657-2016 
(220) 29.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Občianske združenie Street Dance Academy, Va-

zovova 9/B, 811 07 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243851 
(151) 11.11.2016 
(180) 29.3.2026 
(210) 660-2016 
(220) 29.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) ZEOCEM, a. s., Bystré 282, 094 34 Bystré, SK; 

 
 

(111) 243852 
(151) 11.11.2016 
(180) 30.3.2026 
(210) 670-2016 
(220) 30.3.2016 
(310) 526569 
(320) 9.11.2015 
(330) CZ 
(442) 1.8.2016 
(732) HP TRONIC-prodejny elektro a.s., Kútíky 637, 

760 01 Zlín - Prštné, CZ; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 243853 
(151) 11.11.2016 
(180) 28.3.2026 
(210) 672-2016 
(220) 28.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k., Legionów 37, 34-100 

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

 
 

(111) 243854 
(151) 11.11.2016 
(180) 4.4.2026 
(210) 703-2016 
(220) 4.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Családi Könyvklub, s.r.o., Széchenyiho 2000/11, 

92901 Dunajská Streda, SK; 
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(111) 243855 
(151) 11.11.2016 
(180) 6.4.2026 
(210) 714-2016 
(220) 6.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BULLI s.r.o., Belehradská 2, 040 13 Košice, SK; 
(740) Buliči Albert, Košice, SK; 

 
 

(111) 243857 
(151) 11.11.2016 
(180) 6.4.2026 
(210) 720-2016 
(220) 6.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

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

 
 

(111) 243858 
(151) 11.11.2016 
(180) 6.4.2026 
(210) 721-2016 
(220) 6.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

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

 
 

(111) 243859 
(151) 11.11.2016 
(180) 6.4.2026 
(210) 723-2016 
(220) 6.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

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

 
 

(111) 243860 
(151) 11.11.2016 
(180) 6.4.2026 
(210) 724-2016 
(220) 6.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

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

 
 

(111) 243861 
(151) 11.11.2016 
(180) 6.4.2026 
(210) 729-2016 
(220) 6.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 
 
 
 

(111) 243862 
(151) 11.11.2016 
(180) 11.4.2026 
(210) 751-2016 
(220) 11.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) SULKA, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243863 
(151) 11.11.2016 
(180) 12.4.2026 
(210) 766-2016 
(220) 12.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BRB systém, s.r.o., Clementisova 762/6, 024 01 

Kysucké Nové Mesto, SK; 
(740) Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., Trnava, SK; 

 
 

(111) 243864 
(151) 11.11.2016 
(180) 15.4.2026 
(210) 802-2016 
(220) 15.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Beljak Peter, Ing., Gajova 3, 811 09 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 243865 
(151) 11.11.2016 
(180) 15.4.2026 
(210) 809-2016 
(220) 15.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Letmo SK, s.r.o., Mládežnícka 8, 974 04 Banská 

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

 
 

(111) 243866 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.4.2026 
(210) 810-2016 
(220) 18.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o., 

Mierové nám. 2, 903 01 Senec, SK; 
 
 

(111) 243867 
(151) 11.11.2016 
(180) 15.4.2026 
(210) 840-2016 
(220) 15.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39, 052 01 

Spišská Nová Ves, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(111) 243868 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.4.2026 
(210) 851-2016 
(220) 18.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Ticketware SE, Trstínska 9, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243869 
(151) 11.11.2016 
(180) 18.4.2026 
(210) 853-2016 
(220) 18.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) TECHNIA, spol. s r.o., Komárňanská cesta 72, 

940 01 Nové Zámky, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243870 
(151) 11.11.2016 
(180) 21.4.2026 
(210) 857-2016 
(220) 21.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Bernáthová Alica, Ing., Záhradnícka 1023/3, 911 01 

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

 
 

(111) 243871 
(151) 11.11.2016 
(180) 25.4.2026 
(210) 875-2016 
(220) 25.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) CashPilot, s.r.o., Tylová 1039/3, 831 04 Bratisla-

va - Nové Mesto, SK; 
 
 

(111) 243872 
(151) 11.11.2016 
(180) 20.4.2026 
(210) 881-2016 
(220) 20.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) EKOM spol. s r. o., Priemyselná 5031/18, 921 01 

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

 
 

(111) 243873 
(151) 11.11.2016 
(180) 21.4.2026 
(210) 882-2016 
(220) 21.4.2016 
(310) O-528136 
(320) 19.1.2016 
(330) CZ 
(442) 1.8.2016 
(732) LAGRO s.r.o., Domašín 20, 518 01 Dobruška, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 

(111) 243874 
(151) 11.11.2016 
(180) 21.4.2026 
(210) 894-2016 
(220) 21.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) SENSA FOOD s.r.o., Ovčárecká 305, Kolín V, 

280 02 Kolín, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243875 
(151) 11.11.2016 
(180) 26.4.2026 
(210) 898-2016 
(220) 26.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Münnich Kamil, Ing., PhD., Švedlár 86, 053 34 

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

 
 

(111) 243876 
(151) 11.11.2016 
(180) 26.4.2026 
(210) 899-2016 
(220) 26.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Münnich Kamil, Ing., PhD., Švedlár 86, 053 34 

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

 
 

(111) 243877 
(151) 11.11.2016 
(180) 28.4.2026 
(210) 910-2016 
(220) 28.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) KOI CARP SLOVAKIA s.r.o., Obchodná 231/21, 

946 51 Nesvady, SK; 
 
 

(111) 243878 
(151) 11.11.2016 
(180) 28.4.2026 
(210) 912-2016 
(220) 28.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Ing. Peter Kudláč - APIMED, Dolná Krupá 645, 

919 65 Dolná Krupá, SK; 
 
 

(111) 243879 
(151) 11.11.2016 
(180) 28.4.2026 
(210) 913-2016 
(220) 28.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Ing. Peter Kudláč - APIMED, Dolná Krupá 645, 

919 65 Dolná Krupá, SK; 
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(111) 243880 
(151) 11.11.2016 
(180) 28.4.2026 
(210) 914-2016 
(220) 28.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Ing. Peter Kudláč - APIMED, Dolná Krupá 645, 

919 65 Dolná Krupá, SK; 
 
 

(111) 243881 
(151) 11.11.2016 
(180) 28.4.2026 
(210) 915-2016 
(220) 28.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Ing. Peter Kudláč - APIMED, Dolná Krupá 645, 

919 65 Dolná Krupá, SK; 
 
 

(111) 243882 
(151) 11.11.2016 
(180) 28.4.2026 
(210) 916-2016 
(220) 28.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Ing. Peter Kudláč - APIMED, Dolná Krupá 645, 

919 65 Dolná Krupá, SK; 
 
 

(111) 243883 
(151) 11.11.2016 
(180) 28.4.2026 
(210) 917-2016 
(220) 28.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Ing. Peter Kudláč - APIMED, Dolná Krupá 645, 

919 65 Dolná Krupá, SK; 
 
 

(111) 243884 
(151) 11.11.2016 
(180) 28.4.2026 
(210) 918-2016 
(220) 28.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Ing. Peter Kudláč - APIMED, Dolná Krupá 645, 

919 65 Dolná Krupá, SK; 
 
 

(111) 243885 
(151) 11.11.2016 
(180) 28.4.2026 
(210) 919-2016 
(220) 28.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Ing. Peter Kudláč - APIMED, Dolná Krupá 645, 

919 65 Dolná Krupá, SK; 
 
 

(111) 243886 
(151) 11.11.2016 
(180) 26.4.2026 
(210) 924-2016 
(220) 26.4.2016 
(442) 1.8.2016 
 
 

(732) 4 CARS s.r.o., Rozvojová 2/2343, 040 01 Košice, 
SK; 

 
 

(111) 243887 
(151) 11.11.2016 
(180) 29.4.2026 
(210) 926-2016 
(220) 29.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) TwoMates s.r.o., Mirka Nešpora 26, 080 01 Pre-

šov, SK; 
 
 

(111) 243888 
(151) 11.11.2016 
(180) 29.4.2026 
(210) 927-2016 
(220) 29.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MK - Proo s.r.o., Mliečany 147, 929 01 Dunajská 

Streda, SK; 
(740) Sidó Gejza, JUDr., Dunajská Streda, SK; 

 
 

(111) 243889 
(151) 11.11.2016 
(180) 29.4.2026 
(210) 928-2016 
(220) 29.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) cafe de france s.r.o., Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, 

SK; 
(740) Havlík Tomáš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243890 
(151) 11.11.2016 
(180) 29.4.2026 
(210) 929-2016 
(220) 29.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) cafe de france s.r.o., Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, 

SK; 
(740) Havlík Tomáš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243891 
(151) 11.11.2016 
(180) 27.4.2026 
(210) 930-2016 
(220) 27.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) ALBATROS GROUP, s.r.o., Tallerova 10, 811 02 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243892 
(151) 11.11.2016 
(180) 16.3.2026 
(210) 582-2016 
(220) 16.3.2016 
(442) 1.6.2016 
(732) GLETT, s.r.o., U Hluška, Chalupkova 159/6, 022 01 

Čadca, SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 243893 
(151) 14.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1171-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 243894 
(151) 14.11.2016 
(180) 27.5.2026 
(210) 1172-2016 
(220) 27.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 243895 
(151) 14.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1173-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 243896 
(151) 14.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1174-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 243897 
(151) 14.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1175-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 243898 
(151) 14.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1176-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 
 
 

(111) 243899 
(151) 14.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1177-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 243900 
(151) 14.11.2016 
(180) 25.5.2026 
(210) 1183-2016 
(220) 25.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

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

 
 

(111) 243901 
(151) 14.11.2016 
(180) 27.5.2026 
(210) 1186-2016 
(220) 27.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Nexa, s.r.o., Sasinkova 9, P. O. BOX E 15, 921 01 

Piešťany, SK; 
 
 

(111) 243902 
(151) 14.11.2016 
(180) 27.5.2026 
(210) 1187-2016 
(220) 27.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Nexa, s.r.o., Sasinkova 9, P. O. BOX E 15, 921 01 

Piešťany, SK; 
 
 

(111) 243903 
(151) 14.11.2016 
(180) 27.5.2026 
(210) 1191-2016 
(220) 27.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Delitalia, s.r.o., Partizánska 494/139, 976 68 Heľ-

pa, SK; 
 
 

(111) 243904 
(151) 14.11.2016 
(180) 27.5.2026 
(210) 1194-2016 
(220) 27.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) DogComfort s.r.o., Sestier Chúťkových 340/15, 

956 41 Uhrovec, SK; 
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(111) 243905 
(151) 14.11.2016 
(180) 27.5.2026 
(210) 1196-2016 
(220) 27.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenská komora zubných lekárov, Fibichova 14, 

821 05 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243906 
(151) 14.11.2016 
(180) 27.5.2026 
(210) 1197-2016 
(220) 27.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenská komora zubných lekárov, Fibichova 14, 

821 05 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243907 
(151) 14.11.2016 
(180) 27.5.2026 
(210) 1200-2016 
(220) 27.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Krob Daniel, Ibsenova 1, 120 00 Praha 2, CZ; 
(740) BEATOW PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243908 
(151) 14.11.2016 
(180) 31.5.2026 
(210) 1211-2016 
(220) 31.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 

044 54 Košice, SK; 
 
 

(111) 243909 
(151) 14.11.2016 
(180) 31.5.2026 
(210) 1212-2016 
(220) 31.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 

044 54 Košice, SK; 
 
 

(111) 243910 
(151) 14.11.2016 
(180) 31.5.2026 
(210) 1221-2016 
(220) 31.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) M2 Business s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243911 
(151) 14.11.2016 
(180) 2.6.2026 
(210) 1224-2016 
(220) 2.6.2016 
(442) 1.8.2016 
 
 

(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, 
SK; 

(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o., Bra-
tislava, SK; 

 
 

(111) 243912 
(151) 14.11.2016 
(180) 2.6.2026 
(210) 1228-2016 
(220) 2.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., 038 23 Budiš - 

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

 
 

(111) 243913 
(151) 14.11.2016 
(180) 2.6.2026 
(210) 1229-2016 
(220) 2.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., 038 23 Budiš - 

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

 
 

(111) 243914 
(151) 14.11.2016 
(180) 1.6.2026 
(210) 1237-2016 
(220) 1.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) ETAMI, s.r.o., Habura 284, 067 52 Habura, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243915 
(151) 14.11.2016 
(180) 2.6.2026 
(210) 1239-2016 
(220) 2.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) EtnoDance Kids s.r.o., Štepnice 9, 900 26 Slo-

venský Grob, SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243916 
(151) 14.11.2016 
(180) 6.6.2026 
(210) 1245-2016 
(220) 6.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Artline Slovakia s.r.o., Záhumenská 2009/46, 

911 04 Trenčín, SK; 
 
 

(111) 243917 
(151) 14.11.2016 
(180) 3.6.2026 
(210) 1247-2016 
(220) 3.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 243918 
(151) 14.11.2016 
(180) 3.6.2026 
(210) 1248-2016 
(220) 3.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BARSco s.r.o., Kadnárova 51, 831 51 Bratislava, 

SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243919 
(151) 14.11.2016 
(180) 7.6.2026 
(210) 1259-2016 
(220) 7.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, Javo-

rová 7, 974 09 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 243920 
(151) 14.11.2016 
(180) 8.6.2026 
(210) 1262-2016 
(220) 8.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., 

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 243921 
(151) 14.11.2016 
(180) 8.6.2026 
(210) 1263-2016 
(220) 8.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.,  

v skratke BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 
Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 243922 
(151) 14.11.2016 
(180) 8.6.2026 
(210) 1264-2016 
(220) 8.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Krob Daniel, Ibsenova 1, 120 00 Praha 2, CZ; 
(740) BEATOW PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243923 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.5.2026 
(210) 900-2016 
(220) 10.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) SPOLOČNOSŤ PRE UMENIE A LITERATÚ-

RU, o.z., Švábska 45, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Milas Vladimír, JUDr., Prešov, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 243924 
(151) 14.11.2016 
(180) 2.5.2026 
(210) 932-2016 
(220) 2.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Novonet, s.r.o., Sedličná 79, 913 11 Trenčianske 

Stankovce, SK; 
 
 

(111) 243925 
(151) 14.11.2016 
(180) 29.4.2026 
(210) 936-2016 
(220) 29.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) FLOS SLOVAKIA, s. r. o., Ľudmily Podjavorin-

skej 19/A, 984 01 Lučenec, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243926 
(151) 14.11.2016 
(180) 2.5.2026 
(210) 940-2016 
(220) 2.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Kollár Tomáš, PhDr., Jakubany 675, 065 12 Ja-

kubany, SK; 
 
 

(111) 243927 
(151) 14.11.2016 
(180) 29.4.2026 
(210) 947-2016 
(220) 29.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o., Tešedíko-

vo 1416, 925 82 Tešedíkovo, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243928 
(151) 14.11.2016 
(180) 29.4.2026 
(210) 948-2016 
(220) 29.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) PREFIS, a.s., Metodova 7, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243929 
(151) 14.11.2016 
(180) 29.4.2026 
(210) 949-2016 
(220) 29.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) PREFIS, a.s., Metodova 7, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(111) 243930 
(151) 14.11.2016 
(180) 3.5.2026 
(210) 955-2016 
(220) 3.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) RELIANT s.r.o., U Habrovky 1562/11A, 140 00 

Praha 4, CZ; 
 
 

(111) 243931 
(151) 14.11.2016 
(180) 2.5.2026 
(210) 958-2016 
(220) 2.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MON-DIEU, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243932 
(151) 14.11.2016 
(180) 4.5.2026 
(210) 961-2016 
(220) 4.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Dobré zo Slovenska, družstvo, Hlavná 61, 080 01 

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

 
 

(111) 243933 
(151) 14.11.2016 
(180) 3.5.2026 
(210) 964-2016 
(220) 3.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Ritko Tomáš, Centrum II 89/41, 018 41 Dubnica 

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

 
 

(111) 243934 
(151) 14.11.2016 
(180) 5.5.2026 
(210) 967-2016 
(220) 5.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Kriššák Dušan, Ing., MBA, Mlynčeky 138, 059 76 

Mlynčeky, SK; 
 
 

(111) 243935 
(151) 14.11.2016 
(180) 5.5.2026 
(210) 968-2016 
(220) 5.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) SMAJLOVO, U Zelnicovej cesty 127, 913 04 

Kostolná-Záriečie, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 243936 
(151) 14.11.2016 
(180) 6.5.2026 
(210) 979-2016 
(220) 6.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) NOVA BRANDS S.A., 14A, rue des Bains, L-1212 

Luxembourg, LU; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243937 
(151) 14.11.2016 
(180) 6.5.2026 
(210) 981-2016 
(220) 6.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 

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

 
 

(111) 243938 
(151) 14.11.2016 
(180) 6.5.2026 
(210) 982-2016 
(220) 6.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 

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

 
 

(111) 243939 
(151) 14.11.2016 
(180) 6.5.2026 
(210) 984-2016 
(220) 6.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) LOOKNA INC, 26664 Seagull Way, APT A213, 

90265 Malibu, California, US; 
(740) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 243940 
(151) 14.11.2016 
(180) 9.5.2026 
(210) 991-2016 
(220) 9.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BGV s.r.o, Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 243941 
(151) 14.11.2016 
(180) 9.5.2026 
(210) 992-2016 
(220) 9.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BGV s.r.o, Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 243942 
(151) 14.11.2016 
(180) 9.5.2026 
(210) 993-2016 
(220) 9.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Strižencová Jana, Mgr., Poľanová 1532/22, 029 01 

Námestovo, SK; 
 
 

(111) 243943 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.5.2026 
(210) 1009-2016 
(220) 10.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Fusion Group, s.r.o., Jarková 40, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(111) 243944 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.5.2026 
(210) 1010-2016 
(220) 10.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) CUSTOM CHOPPERS SLOVAKIA s.r.o., Pek-

ná cesta 15, 831 52 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243945 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.5.2026 
(210) 1011-2016 
(220) 10.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) CUSTOM CHOPPERS SLOVAKIA s.r.o., Pek-

ná cesta 15, 831 52 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243946 
(151) 14.11.2016 
(180) 9.5.2026 
(210) 1013-2016 
(220) 9.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Tomafol, s.r.o., Vrútocká 22, 821 04 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243947 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.5.2026 
(210) 1019-2016 
(220) 10.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Dextra Asia Co., Ltd. (a private company incor-

porated under the laws of Thailand), 247 Lumpi-
ni 2 Building, Sarasin Road, Lumpini Sub-District, 
Pathumwan District, 10330 Bangkok, TH; 

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

(111) 243948 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.5.2026 
(210) 1023-2016 
(220) 10.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Nexa spol. s r.o., Sasinkova 9, 921 41 Piešťany, 

SK; 
 
 

(111) 243949 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.5.2026 
(210) 1024-2016 
(220) 10.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Nexa spol. s r.o., Sasinkova 9, 921 41 Piešťany, 

SK; 
 
 

(111) 243950 
(151) 14.11.2016 
(180) 11.5.2026 
(210) 1031-2016 
(220) 11.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) POLYMEGRAN SK, s.r.o., 29. augusta 19, 811 09 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243951 
(151) 14.11.2016 
(180) 11.5.2026 
(210) 1032-2016 
(220) 11.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) SVET ORECHOV, s.r.o., Hlboká 22, 917 01 Tr-

nava, SK; 
 
 

(111) 243952 
(151) 14.11.2016 
(180) 11.5.2026 
(210) 1033-2016 
(220) 11.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) JRK Waste Management s.r.o., Grosslingova 17, 

811 09 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243953 
(151) 14.11.2016 
(180) 11.5.2026 
(210) 1034-2016 
(220) 11.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Korkos Marek, Matična 16, 831 03 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243954 
(151) 14.11.2016 
(180) 11.5.2026 
(210) 1044-2016 
(220) 11.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Hanes Germany GmbH, Birkenallee 110-134, 48432 

Rheine, DE; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 243955 
(151) 14.11.2016 
(180) 12.5.2026 
(210) 1055-2016 
(220) 12.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o., Novo-

zámocká 230, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 243956 
(151) 14.11.2016 
(180) 12.5.2026 
(210) 1056-2016 
(220) 12.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Šmilňak Ján, Tačevská 9, 085 01 Bardejov, SK; 

 
 

(111) 243957 
(151) 14.11.2016 
(180) 13.5.2026 
(210) 1058-2016 
(220) 13.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) EXCLUSIVE PLUS MEDIA, s.r.o., Chemická 1, 

831 04 Bratislava, SK; 
(740) Milatová Jarmila, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243958 
(151) 14.11.2016 
(180) 13.5.2026 
(210) 1059-2016 
(220) 13.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Pezinská 56, 

901 01 Malacky, SK; 
 
 

(111) 243959 
(151) 14.11.2016 
(180) 13.5.2026 
(210) 1060-2016 
(220) 13.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Pezinská 56, 

901 01 Malacky, SK; 
 
 

(111) 243960 
(151) 14.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1064-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Foltán Milan, Skleníková 196/26, 958 04 Malé 

Bielice, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 243961 
(151) 14.11.2016 
(180) 8.6.2026 
(210) 1265-2016 
(220) 8.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 243962 
(151) 14.11.2016 
(180) 8.6.2026 
(210) 1266-2016 
(220) 8.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., 038 23 Budiš - 

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

 
 

(111) 243963 
(151) 14.11.2016 
(180) 8.6.2026 
(210) 1267-2016 
(220) 8.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., 038 23 Budiš - 

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

 
 

(111) 243964 
(151) 14.11.2016 
(180) 8.6.2026 
(210) 1268-2016 
(220) 8.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., 038 23 Budiš - 

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

 
 

(111) 243965 
(151) 14.11.2016 
(180) 8.6.2026 
(210) 1269-2016 
(220) 8.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., 038 23 Budiš - 

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

 
 

(111) 243966 
(151) 14.11.2016 
(180) 8.6.2026 
(210) 1270-2016 
(220) 8.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., 038 23 Budiš - 

Dubové, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s, Bratislava, SK; 
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(111) 243967 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.6.2026 
(210) 1285-2016 
(220) 10.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) REBELS spol. s.r.o., Konkolyho 6, 947 01 Hur-

banovo, SK; 
 
 

(111) 243968 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.6.2026 
(210) 1287-2016 
(220) 10.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) REBELS spol. s.r.o., Konkolyho 6, 947 01 Hur-

banovo, SK; 
 
 

(111) 243969 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.6.2026 
(210) 1291-2016 
(220) 10.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Narcisová 44, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) advokátska kancelária agner & partners s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243970 
(151) 14.11.2016 
(180) 13.6.2026 
(210) 1297-2016 
(220) 13.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Vrábel Ondrej, Sobotište 393, 906 05 Sobotište, SK; 

 
 

(111) 243971 
(151) 14.11.2016 
(180) 13.6.2026 
(210) 1298-2016 
(220) 13.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Crystal Studio s.r.o., Zadunajská cesta 6/A, 851 01 

Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 243972 
(151) 14.11.2016 
(180) 13.6.2026 
(210) 1299-2016 
(220) 13.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Crystal Studio s.r.o., Zadunajská cesta 6/A, 851 01 

Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 243973 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.6.2026 
(210) 1311-2016 
(220) 10.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

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

 
 

(111) 243974 
(151) 14.11.2016 
(180) 10.6.2026 
(210) 1312-2016 
(220) 10.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

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

 
 

(111) 243975 
(151) 14.11.2016 
(180) 15.6.2026 
(210) 1325-2016 
(220) 15.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Gabio, s.r.o., Štvrť SNP 137/37, 914 51 Tren-

čianske Teplice, SK; 
 
 

(111) 243976 
(151) 14.11.2016 
(180) 15.6.2026 
(210) 1327-2016 
(220) 15.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Flašík Branislav, SNP 2522/25, 066 01 Humenné, 

SK; Flašík Ľubomír, SNP 2522/25, 066 01 Humen-
né, SK; 

(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 
 
 

(111) 243977 
(151) 14.11.2016 
(180) 15.6.2026 
(210) 1328-2016 
(220) 15.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Anima Group, s.r.o., Dolné Rudiny 8730/15D, 

010 01 Žilina, SK; 
(740) Otáhalová Zuzana, JUDr., Žilina, SK; 

 
 

(111) 243978 
(151) 14.11.2016 
(180) 14.6.2026 
(210) 1332-2016 
(220) 14.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
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(111) 243979 
(151) 14.11.2016 
(180) 17.6.2026 
(210) 1367-2016 
(220) 17.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) AB EXIM TRADE CO.,LTD., 315/374 Moo.12 

Thepprasit Road, Nongprue District, 20150 Ban-
glamung, Chonburi Province, TH; 

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

 
 

(111) 243980 
(151) 14.11.2016 
(180) 17.6.2026 
(210) 1368-2016 
(220) 17.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) AB EXIM TRADE CO., LTD., 315/374 Moo.12 

Thepprasit Road, Nongprue District, 20150 Ban-
glamung, Chonburi Province, TH; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243981 
(151) 14.11.2016 
(180) 17.6.2026 
(210) 1369-2016 
(220) 17.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) AB EXIM TRADE CO., LTD., 315/374 Moo.12 

Thepprasit Road, Nongprue District, 20150 Ban-
glamung, Chonburi Province, TH; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243982 
(151) 14.11.2016 
(180) 17.6.2026 
(210) 1370-2016 
(220) 17.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) AB EXIM TRADE CO., LTD., 315/374 Moo.12 

Thepprasit Road, Nongprue District, 20150 Ban-
glamung, Chonburi Province, TH; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243983 
(151) 14.11.2016 
(180) 28.6.2026 
(210) 1437-2016 
(220) 28.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) HC '05 Banská Bystrica, a.s., Hronské predmes-

tie 4, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 243984 
(151) 14.11.2016 
(180) 28.6.2026 
(210) 1438-2016 
(220) 28.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) HC '05 Banská Bystrica, a.s., Hronské predmes-

tie 4, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 243985 
(151) 14.11.2016 
(180) 11.1.2026 
(210) 5003-2016 
(220) 11.1.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Wilkinson Sword GmbH, Schützenstrasse 110, 

42659 Solingen, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK;  
 
 

(111) 243986 
(151) 14.11.2016 
(180) 22.2.2026 
(210) 5062-2016 
(220) 22.2.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Chemotex Děčín, a.s., Tovární 63, 407 11 Děčín 

XXXII - Boletice n. L., CZ; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243987 
(151) 14.11.2016 
(180) 24.2.2026 
(210) 5073-2016 
(220) 24.2.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) AVENTRO Sàrl, 1, Carrefour de Rive, 1207 Genè-

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

 
 

(111) 243988 
(151) 14.11.2016 
(180) 22.3.2026 
(210) 5115-2016 
(220) 22.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) VOGUS, s.r.o., Wilsonovo Nábrežie 156/70, 949 01 

Nitra, SK; 
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243989 
(151) 14.11.2016 
(180) 23.3.2026 
(210) 5118-2016 
(220) 23.3.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BUNGE Zrt., Váci út. 33, H-1134 Budapest, HU; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK;  
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(111) 243990 
(151) 14.11.2016 
(180) 14.4.2026 
(210) 5142-2016 
(220) 14.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomáši-

kova 22, 821 02 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243991 
(151) 14.11.2016 
(180) 19.4.2026 
(210) 5152-2016 
(220) 19.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MY & MI s.r.o., Stará Vajnorská 3A, 831 04 

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

 
 

(111) 243992 
(151) 14.11.2016 
(180) 20.4.2026 
(210) 5157-2016 
(220) 20.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) DEMA SENICA, a. s., Dlhá 248, 905 01 Senica, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 243993 
(151) 14.11.2016 
(180) 20.4.2026 
(210) 5159-2016 
(220) 20.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Kyjak Mario, Koplotovce 272, 920 01 Koplotov-

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

 
 

(111) 243994 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1065-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243995 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1066-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 243996 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1067-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243997 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1068-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 243998 
(151) 15.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1069-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) WAJDA WINE, s.r.o., Šteruská 780/27, 922 03 

Vrbové, SK; 
 
 

(111) 243999 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1072-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Sajado-sk, s.r.o., Čajakova 26, 831 01 Bratislava, 

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

 
 

(111) 244000 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1073-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) 4-steel s.r.o., Raková 450, 023 51 Raková, SK; 
(740) Sokol Daniela, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(111) 244001 
(151) 15.11.2016 
(180) 13.5.2026 
(210) 1075-2016 
(220) 13.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Mikulová Zuzana, Valča 145, 038 35 Valča, SK; 

 
 

(111) 244002 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1076-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Chrien Peter, Bc., Perecká 10, 934 05 Levice, SK; 
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(111) 244003 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1077-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Chrien Peter, Bc., Perecká 10, 934 05 Levice, SK; 

 
 

(111) 244004 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1078-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) ST. NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(111) 244005 
(151) 15.11.2016 
(180) 13.5.2026 
(210) 1080-2016 
(220) 13.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Považská cementáreň, a.s., ul. J.Kráľa, 018 63 

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

 
 

(111) 244006 
(151) 15.11.2016 
(180) 13.5.2026 
(210) 1081-2016 
(220) 13.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) GOLEM, s.r.o., Okoličianska 824, 03104 Liptov-

ský Mikuláš, SK; 
(740) Surma Ľudovít, Mgr., Trnava, SK; 

 
 

(111) 244007 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1087-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Choller-

strasse 4, 6301 Zug, CH; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 244008 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1088-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

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

 
 
 
 
 

(111) 244009 
(151) 15.11.2016 
(180) 17.5.2026 
(210) 1089-2016 
(220) 17.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Andritz Technology and Asset Management GmbH, 

Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, AT; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244010 
(151) 15.11.2016 
(180) 17.5.2026 
(210) 1090-2016 
(220) 17.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hranič-

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

 
 

(111) 244011 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1094-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244012 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1095-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244013 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1096-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244014 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 1097-2016 
(220) 16.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
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(111) 244015 
(151) 15.11.2016 
(180) 19.5.2026 
(210) 1099-2016 
(220) 19.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Štubňa Boris, Ing., PhD., Zvolenská 466/15, 962 02 

Vígľaš, SK; 
 
 

(111) 244016 
(151) 15.11.2016 
(180) 19.5.2026 
(210) 1100-2016 
(220) 19.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) FALCK n.o., Bačíkova 7, 040 01 Košice, SK; 
(740) FUTEJ & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244017 
(151) 15.11.2016 
(180) 19.5.2026 
(210) 1103-2016 
(220) 19.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) WOTRA Kft., Stefánia út. 101-103, 11 43 Buda-

pesť, HU; 
 
 

(111) 244018 
(151) 15.11.2016 
(180) 19.5.2026 
(210) 1118-2016 
(220) 19.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislav-

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

 
 

(111) 244019 
(151) 15.11.2016 
(180) 23.5.2026 
(210) 1124-2016 
(220) 23.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Michalovičová Michaela, Osiková 8, 010 07 Ži-

lina, SK; 
 
 

(111) 244020 
(151) 15.11.2016 
(180) 20.5.2026 
(210) 1125-2016 
(220) 20.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smoleni-

ce, SK; 
 
 

(111) 244021 
(151) 15.11.2016 
(180) 23.5.2026 
(210) 1126-2016 
(220) 23.5.2016 
 
 

(442) 1.8.2016 
(732) Tóth Lukáš, Mgr., Rudlovská cesta 90, 974 11 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) Snopková Ivona, PhDr., PhD., Selce, SK; 

 
 

(111) 244022 
(151) 15.11.2016 
(180) 23.5.2026 
(210) 1127-2016 
(220) 23.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Tóth Lukáš, Mgr., Rudlovská cesta 90, 974 11 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) Snopková Ivona, PhDr., PhD., Selce, SK; 

 
 

(111) 244023 
(151) 15.11.2016 
(180) 23.5.2026 
(210) 1128-2016 
(220) 23.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Vince Maroš, JUDr., Z. Kodálya 1423/23, 925 21 

Sládkovičovo, SK; 
(740) Pethő Tibor, Sládkovičovo, SK; 

 
 

(111) 244024 
(151) 15.11.2016 
(180) 23.5.2026 
(210) 1129-2016 
(220) 23.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) ALLA AXA, s.r.o., Hradská 60/A, 821 07 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 244025 
(151) 15.11.2016 
(180) 23.5.2026 
(210) 1130-2016 
(220) 23.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) LiberaTerra s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 

Bratislava, SK; 
(740) Rudolf Leška, advokát, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244026 
(151) 15.11.2016 
(180) 24.5.2026 
(210) 1145-2016 
(220) 24.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244027 
(151) 15.11.2016 
(180) 24.5.2026 
(210) 1146-2016 
(220) 24.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 

Bratislava, SK; 
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(111) 244028 
(151) 15.11.2016 
(180) 23.5.2026 
(210) 1149-2016 
(220) 23.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Agim Ljama, Za stanicou 5, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244029 
(151) 15.11.2016 
(180) 25.5.2026 
(210) 1156-2016 
(220) 25.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Landstar Services s. r. o., Radlinského 5174, 901 01 

Malacky, SK; 
 
 

(111) 244030 
(151) 15.11.2016 
(180) 19.5.2026 
(210) 1105-2016 
(220) 19.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Steiniger Lukáš, Jasovská 17, 851 07 Bratislava, SK; 
(740) STEINIGER / law firm, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244031 
(151) 15.11.2016 
(180) 25.5.2026 
(210) 1157-2016 
(220) 25.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MTA - Martinská tréningová akadémia, Ambra Piet-

ra 19, 036 01 Martin, SK; 
 
 

(111) 244032 
(151) 15.11.2016 
(180) 25.5.2026 
(210) 1158-2016 
(220) 25.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Telehanič Miroslav, Strojárska 1830/91, 069 01 

Snina, SK; 
 
 

(111) 244033 
(151) 15.11.2016 
(180) 25.5.2026 
(210) 1159-2016 
(220) 25.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovakiapharm a.s., Mládežnícka 26, 019 01 Ila-

va, SK; 
 
 

(111) 244034 
(151) 15.11.2016 
(180) 25.5.2026 
(210) 1160-2016 
(220) 25.5.2016 
(442) 1.8.2016 
 
 

(732) Občianske združenie PECKA, M. Dulu 46, 038 61 
Martin, SK; 

(740) Vojčík Peter, prof. JUDr., CSc., Košice, SK; 
 
 

(111) 244035 
(151) 15.11.2016 
(180) 25.5.2026 
(210) 1161-2016 
(220) 25.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Občianske združenie PECKA, M. Dulu 46, 038 61 

Martin, SK; 
(740) Vojčík Peter, prof. JUDr., CSc., Košice, SK; 

 
 

(111) 244036 
(151) 15.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1164-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 244037 
(151) 15.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1165-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 244038 
(151) 15.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1167-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 244039 
(151) 15.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1168-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 244040 
(151) 15.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1169-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
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(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 
Dubové, SK; 

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

(111) 244041 
(151) 15.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 1170-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš, 038 23 

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

 
 

(111) 244042 
(151) 15.11.2016 
(180) 27.4.2026 
(210) 5168-2016 
(220) 27.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Luz Saúde, S.A., Rau Carlos Alberto da Mota Pin-

to, 17 - 9°, 1070 Lisabon, PT; 
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244043 
(151) 15.11.2016 
(180) 29.4.2026 
(210) 5172-2016 
(220) 29.4.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 

186 00 Praha - Karlín, CZ; 
(740) Fajnor IP, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244044 
(151) 15.11.2016 
(180) 4.5.2026 
(210) 5176-2016 
(220) 4.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) PricewaterhouseCoopers Tax k. s., Twin City Bu-

siness Centre, blok A, Karadžičova 2, 815 32 Brati-
slava, SK; 

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

(111) 244045 
(151) 15.11.2016 
(180) 9.5.2026 
(210) 5181-2016 
(220) 9.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Renit-Beton, s.r.o., Astrova 2/A, 821 01 Bratisla-

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

 
 

(111) 244046 
(151) 15.11.2016 
(180) 10.5.2026 
(210) 5182-2016 
(220) 10.5.2016 
 
 

(442) 1.8.2016 
(732) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária spol. s r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244047 
(151) 15.11.2016 
(180) 10.5.2026 
(210) 5185-2016 
(220) 10.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244048 
(151) 15.11.2016 
(180) 11.5.2026 
(210) 5188-2016 
(220) 11.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-

-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 244049 
(151) 15.11.2016 
(180) 12.5.2026 
(210) 5189-2016 
(220) 12.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 

851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, SK; 
 
 

(111) 244050 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 5191-2016 
(220) 16.5.2016 
(310) 530161 
(320) 4.4.2016 
(330) CZ 
(442) 1.8.2016 
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244051 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 5192-2016 
(220) 16.5.2016 
(310) 530159 
(320) 4.4.2016 
(330) CZ 
(442) 1.8.2016 
(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) 244052 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 5193-2016 
(220) 16.5.2016 
(310) 530162 
(320) 4.4.2016 
(330) CZ 
(442) 1.8.2016 
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244053 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 5194-2016 
(220) 16.5.2016 
(310) 530158 
(320) 4.4.2016 
(330) CZ 
(442) 1.8.2016 
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244054 
(151) 15.11.2016 
(180) 16.5.2026 
(210) 5195-2016 
(220) 16.5.2016 
(310) 530157 
(320) 4.4.2016 
(330) CZ 
(442) 1.8.2016 
(732) Vitana, a. s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244055 
(151) 15.11.2016 
(180) 18.5.2026 
(210) 5196-2016 
(220) 18.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Slovenská asociácia fotografov, Hraničná 18, 821 05 

Bratislava, SK; 
(740) Bujko Ladislav, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244056 
(151) 15.11.2016 
(180) 20.5.2026 
(210) 5202-2016 
(220) 20.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) MERCADO MARKET s.r.o., Fadruszova 726/7, 

841 04 Bratislava, SK; 
(740) SKLEGAL s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 244057 
(151) 15.11.2016 
(180) 20.5.2026 
(210) 5203-2016 
(220) 20.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) ProLook, s.r.o., Tichá 4, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Halahijová Ivana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244058 
(151) 15.11.2016 
(180) 20.5.2026 
(210) 5205-2016 
(220) 20.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Joga Zdravo, s.r.o., Bartókova 2/D, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 244059 
(151) 15.11.2016 
(180) 20.5.2026 
(210) 5206-2016 
(220) 20.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Joga Zdravo, s.r.o., Bartókova 2/D, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 244060 
(151) 15.11.2016 
(180) 23.5.2026 
(210) 5209-2016 
(220) 23.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) SAVENCIA SA, 42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, 

FR; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244061 
(151) 15.11.2016 
(180) 23.5.2026 
(210) 5210-2016 
(220) 23.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) SAVENCIA SA, 42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, 

FR; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244062 
(151) 15.11.2016 
(180) 26.5.2026 
(210) 5212-2016 
(220) 26.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Pokorný Michal, Borinka 218, 900 32 Borinka pri 

Bratislave, SK; 
(740) Consilior Iuris s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 244063 
(151) 15.11.2016 
(180) 27.5.2026 
(210) 5214-2016 
(220) 27.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244064 
(151) 15.11.2016 
(180) 6.6.2026 
(210) 5220-2016 
(220) 6.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

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

 
 

(111) 244065 
(151) 15.11.2016 
(180) 22.6.2026 
(210) 5234-2016 
(220) 22.6.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) PROSIGHT Slovensko a.s., Kavečianska ces- 

ta 1A/3637, 040 01 Košice, SK; 
(740) AKWH Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 244067 
(151) 16.11.2016 
(180) 13.5.2026 
(210) 1062-2016 
(220) 13.5.2016 
(442) 1.8.2016 
(732) EKVIA s.r.o., Priemyselná 11, 949 05 Nitra, SK; 
(740) Jurovatý & Partners, s.r.o., Nitra, SK; 

 
 

(111) 244068 
(151) 22.11.2016 
(180) 17.12.2023 
(210) 2368-2013 
(220) 17.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) ADANO.EU, s. r. o., Štefana Tučeka 230, 990 01 

Veľký Krtíš, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Katarína Segečová, 

s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244069 
(151) 22.11.2016 
(180) 17.12.2023 
(210) 2369-2013 
(220) 17.12.2013 
(442) 2.4.2014 
(732) ADANO.EU, s. r. o., Štefana Tučeka 230, 990 01 

Veľký Krtíš, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Katarína Segečová, 

s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244070 
(151) 22.11.2016 
(180) 30.1.2025 
(210) 144-2015 
(220) 30.1.2015 
(442) 1.4.2015 
(732) VALOSUN a.s., Kytnerova 403/5, 621 00 Brno, 

CZ; 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 

 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
2051-2015 244076 
  392-2016 244071 

719-2016 243856 
828-2016 244073 

829-2016 244074 
830-2016 244075 

1102-2016 244066 
1286-2016 244072 

 
 

(111) 243856 
(151) 11.11.2016 
(180) 6.4.2026 
(210) 719-2016 
(220) 6.4.2016 
(442) 1.8.2016 

 10 (511) 5, 16, 30, 35 
(511) 5 - Pekárenské výrobky na zvláštnu výživu na le-

kárske účely. 
16 - Papier; reklamné prospekty; plagáty; bilbor-
dy; pútače z papiera alebo z lepenky; obtlačky; 
etikety okrem textilných; papierové skladačky 
(obaly); formovaná lepenka; predmety z kartónu; 
tlačoviny; časopisy; periodiká; polygrafické vý-
robky nezaradené v iných triedach; papierové 
tašky na balenie; papierové ochranné obaly všet-
kých druhov; plastové tašky na balenie; obalové 
materiály z plastických hmôt nezaradené v iných 
triedach; ozdobné, propagačné, reklamné, inzert-
né a pamiatkové výrobky z papiera nezaradené  
v iných triedach. 
30 - Chlieb; bežné, celozrnné a viaczrnné pečivo; 
hrianky; bagety; pizze; pečivo s mäsovými, syro-
vými a zeleninovými náplňami; koláče, záviny; 
buchty; bábovky; lievance; sladké pečivo; perní-
ky a medovníky; zákusky; piškóty; marcipánové 
a mandľové pečivo; cukrovinky; oplátky; jemné 
a trvanlivé pečivo; sušienky; sucháre; pekárenské 
výrobky na dopečenie; polotovary cestových, pe-
kárenských a cukrárskych výrobkov; výrobky  
z obilnín, z olejnín, zo semien a z kukurice pat-
riace do tejto triedy; plnené pekárenské výrobky; 
čokoláda a pekárenské výrobky obsahujúce čo-
koládu; mušli výrobky; obilninové, ovsené a ku-
kuričné vločky a ich zmesi; pekárenské výrobky 
s obsahom amarantu, slnečnicových, sezamových 
a/alebo iných semien; sušienky s amarantom; só-
jová múka a výrobky z nej; kávové výrobky  
a výrobky obsahujúce extrakty z kávy; múky  
a mlynárske výrobky všetkých druhov; múky obo-
hatené vlákninou; výrobky racionálnej výživy, 
hlavne výrobky s minimálnym obsahom choles-
terolu pozostávajúce zo surovín patriacich do tej-
to triedy; zmesi z celozrnných obilnín, strukovín, 
z olejnín fortifikované rastlinnými a/alebo mine-
rálnymi látkami pozostávajúce zo surovín patria-
cich do tejto triedy; pekárenské, cestové a cukrá-
renské dietetické výrobky nie pre medicínske 
účely; pekárenské, cestové a cukrárenské výrobky 
mrazené; občerstvenie zhotovené z výrobkov pat-
riacich do triedy 30. 
35 - Marketing; reklama; podpora predaja (pre 
tretie osoby); podpora predaja (pre tretie osoby) 
prostredníctvom elektronických médií; inzertná 
činnosť; obchodná pomoc a pomoc pri reklame  
v oblasti obchodu s potravinami a v oblasti mly-
nárstva, sladovníctva, pekárstva, výroby cesta  
i cukrárstva a služieb s nimi súvisiacich; rozširo- 
 

vanie reklamných oznamov prostredníctvom elek-
tronických médií; inzertná činnosť prostredníc-
tvom elektronických médií; zásobovacie služby 
pre tretie osoby; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 16 a 30 
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie slu-
žieb v triede 35 tohto zoznamu; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triedach 5, 16 a 30 tohto zoznamu prostredníc-
tvom internetu; maloobchodné služby s pekáren-
skými výrobkami; kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom a vývozom; vydávanie, aktualizovanie  
a rozširovanie reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; pries-
kum verejnej mienky; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; uverejňovanie reklamných 
textov; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch pre zákazníkov; poskytovanie a spros-
tredkovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(591) zelená, biela, žltá 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

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

 
 

(111) 244066 
(151) 16.11.2016 
(180) 19.5.2026 
(210) 1102-2016 
(220) 19.5.2016 
(442) 1.8.2016 

 10 (511) 9, 11, 12 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje  
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prí-
stroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, pre-
nos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magne-
tické nosiče údajov, gramofónové platne; kom-
paktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digi-
tálnych záznamov; mechanizmy mincových prí- 
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 strojov; registračné pokladnice, počítacie stroje, 
zariadenia na spracovanie údajov, počítače; počí-
tačové programy; hasiace prístroje. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, vý-
robu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vet-
ranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia. 
12 - Dopravné prostriedky, vozidlá; zariadenia na 
pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) Rinoparts s.r.o., Priemyselná 16, 010 01 Žilina, SK; 

 
 

(111) 244071 
(151) 22.11.2016 
(180) 23.2.2026 
(210) 392-2016 
(220) 23.2.2016 
(442) 2.5.2016 

 10 (511) 35, 36, 41, 42, 45 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce; všetky uvede-
né služby s výnimkou služieb týkajúcich sa pla-
tobných služieb. 
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; menové 
služby; nehnuteľností (služby); všetky uvedené 
služby s výnimkou služieb týkajúcich sa platob-
ných služieb. 
41 - Vzdelávanie; poskytovanie školení; zábava; 
športová a kultúrna činnosť; všetky uvedené služ-
by s výnimkou služieb týkajúcich sa platobných 
služieb. 
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. 
45 - Právne poradenstvo, zastupovanie v práv-
nych veciach. 

(540) advisa 
(732) ETL AG Steuerberatungsgesellschaft, Steinstra- 

ße 41, 45128 Essen, DE; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 244072 
(151) 22.11.2016 
(180) 10.6.2026 
(210) 1286-2016 
(220) 10.6.2016 
(442) 1.8.2016 

 10 (511) 9, 12 
(511) 9 - Solárne panely na výrobu elektrickej energie; 

solárne články; premietacie prístroje; autorádiá; 
lasery (nie na lekárske použitie); elektrické baté-
rie (články); elektrické akumulátory; zariadenia  
 

 na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; 
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; vy-
sielače (telekomunikácie); monitory (počítačový 
hardvér); prenosné osobné stereoprehrávače; slú-
chadlá; prenosné krátkovlnné vysielačky; han-
dsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom 
na telefonovanie bez držania telefónu); USB 
kľúče; prenosné multimediálne prehrávače; tašky 
na notebooky; obaly na notebooky; digitálne fo-
torámiky; inteligentné hodinky. 
12 - Vznášadlá; kolobežky; skútre; bicyklové rámy. 

(540) 

  
 

(591) čierna, červená 
(732) REBELS spol. s.r.o., Konkolyho 6, 947 01 Hur-

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

 
 

(111) 244073 
(151) 23.11.2016 
(180) 18.4.2026 
(210) 828-2016 
(220) 18.4.2016 
(442) 1.8.2016 

 10 (511) 24, 25, 35 
(511) 24 - Nažehľovacie textílie; textílie imitujúce ko-

žušiny; tkaniny; textilné materiály; textílie; ried-
ko tkané konopné plátno; konopné tkaniny; ko-
nopné plátno; stolové behúne; bavlnené textílie; 
posteľné pokrývky; prešívané posteľné pokrýv-
ky; obliečky na matrace; obrusy (okrem papiero-
vých); textílie na bielizeň; textilné podšívky; 
plachty; prikrývky; zástavy (okrem papierových); 
zástavovina; vlnené textílie; ľanové textílie; pos-
teľná bielizeň; stolová bielizeň (nie papierová); 
textilné uteráky; obliečky na vankúše; bavlnené 
plátno; podložky pod poháre alebo taniere (prestie-
ranie); textilné etikety; textílie do tlačiarní na textil; 
posteľné pokrývky a prikrývky; textílie pre odev-
ný priemysel. 
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na 
kúpanie; obuv na kúpanie; baretky; čiapky; vysoká 
obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; goliere 
(časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pán-
ske spodky; priliehavé čiapky; spodná bielizeň; 
kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti ode-
vov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; po-
nožky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; 
oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kovové čas-
ti na obuv; kožušiny (oblečenie); kombinézy (ob-
lečenie); kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); 
detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti 
chladu (pokrývky hlavy); kravaty; gamaše; no-
havice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; ru-
kavice; šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); 
plátenná obuv; šnurovačky; galoše; vesty; kabá-
ty; nepremokavé odevy; legíny; sukne; oblečenie 
pre bábätká; športové tričká, dresy; manžety (časti 
odevov); zástery; rukávniky; palčiaky; papuče; 
kožušinové kabáty; plážové oblečenie; pyžamá; 
šaty; sandále; pánske spodky; zvrchníky; kabátiky;  
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uniformy; bundy; saká; plavky (pánske); plavky; 
podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; 
topánky; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky 
(teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; body 
(spodná bielizeň); šatky na krk; odevy z imitácií 
kože; kožené odevy; tričká; šály uviazané pod 
krkom; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké 
šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; 
šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske 
nohavičky; športové tielka; členkové topánky. 
35 - Predvádzanie tovaru; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; 
prenájom reklamných materiálov; reklama; pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); organi-
zovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; organizovanie módnych prehliadok na podpo-
ru predaja; marketing; prenájom predajných stán-
kov; navrhovanie reklamných materiálov. 

(540) 

  
 

(732) Kohajda Martin, Mgr., M.Benku 2430/D, 95503 
Topoľčany, SK; Mošať Michal, J. Jesenského 2296/7, 
955 01 Topoľčany, SK; 

 
 

(111) 244074 
(151) 23.11.2016 
(180) 18.4.2026 
(210) 829-2016 
(220) 18.4.2016 
(442) 1.8.2016 

 10 (511) 24, 25, 35 
(511) 24 - Nažehľovacie textílie; textílie imitujúce ko-

žušiny; tkaniny; textilné materiály; textílie; ried-
ko tkané konopné plátno; konopné tkaniny; ko-
nopné plátno; stolové behúne; bavlnené textílie; 
posteľné pokrývky; prešívané posteľné pokrýv-
ky; obliečky na matrace; obrusy (okrem papiero-
vých); textílie na bielizeň; textilné podšívky; 
plachty; prikrývky; zástavy (okrem papierových); 
zástavovina; vlnené textílie; ľanové textílie; pos-
teľná bielizeň; stolová bielizeň (nie papierová); 
textilné uteráky; obliečky na vankúše; bavlnené 
plátno; podložky pod poháre alebo taniere (pre-
stieranie); textilné etikety; textílie do tlačiarní na 
textil; posteľné pokrývky a prikrývky; textílie pre 
odevný priemysel. 

 
 
 
 

25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na 
kúpanie; obuv na kúpanie; baretky; čiapky; vy-
soká obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; go-
liere (časti odevov); pletené šály; krátke kabáti-
ky; pánske spodky; priliehavé čiapky; spodná 
bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky 
(časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pu-
lóvre; ponožky; košele; košele s krátkym ruká-
vom; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hla-
vy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); 
kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kon-
fekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chráni-
če uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; 
gamaše; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné 
ošatenie; rukavice; šatky, šály; šerpy; pleteniny 
(oblečenie); plátenná obuv; šnurovačky; galoše; 
vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; suk-
ne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; 
manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; pal-
čiaky; papuče; kožušinové kabáty; plážové oble-
čenie; pyžamá; šaty; sandále; pánske spodky; 
zvrchníky; kabátiky; uniformy; bundy; saká; plav-
ky (pánske); plavky; podbradníky, nie papierové; 
podošvy na obuv; topánky; športová obuv; če-
lenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s ka-
pucňou); spodničky; body (spodná bielizeň); šat-
ky na krk; odevy z imitácií kože; kožené odevy; 
tričká; šály uviazané pod krkom; nohavicové 
sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na odieva-
nie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; 
šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; špor-
tové tielka; členkové topánky. 
35 - Predvádzanie tovaru; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; 
prenájom reklamných materiálov; reklama; pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); organi-
zovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
on line reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; organizovanie módnych prehliadok na podpo-
ru predaja; marketing; prenájom predajných 
stánkov; navrhovanie reklamných materiálov. 

(540) 

  
 

(732) Kohajda Martin, Mgr., M.Benku 2430/D, 95503 
Topoľčany, SK; Mošať Michal, J. Jesenského 2296/7, 
955 01 Topoľčany, SK; 
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(111) 244075 
(151) 25.11.2016 
(180) 18.4.2026 
(210) 830-2016 
(220) 18.4.2016 
(442) 1.8.2016 

 10 (511) 29, 35, 40 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové vý-

ťažky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva. 
40 - Údenie potravín; konzervovanie potravín a ná-
pojov; zostavovanie tovarov na objednávku pre 
tretie osoby; informácie o úprave a spracovaní 
materiálov; porážka zvierat na bitúnku; zmrazo-
vanie potravín. 

(540) LEUTSCHAW 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 244076 
(151) 2.12.2016 
(180) 5.10.2025 
(210) 2051-2015 
(220) 5.10.2015 
(442) 1.6.2016 

 10 (511) 7, 9, 35, 37, 40, 42 
(511) 7 - Vŕtacie stroje a súčasti vŕtacích strojov; vŕ-

tačky do hornín (stroje); vŕtacie hlavy (časti stro-
jov); vŕtacie korunky (časti strojov); vŕtacie ko-
runky na vŕtanie hornín (časti strojov); vrtákové 
skľučovadlá (časti strojov); banské vrtáky; vrtné 
veže (plávajúce alebo neplávajúce); stĺpové vŕ-
tačky (stroje); elektrické ručné vŕtačky; frézo-
vačky (stroje). 
9 - Prístroje a nástroje na meranie; geodetické 
prístroje a nástroje; vedecké prístroje a nástroje; 
detektory; elektrické monitorovacie prístroje; za-
riadenia na spracovanie údajov; zariadenia na uk-
ladanie údajov na nosiče digitálnych záznamov. 
35 - Služby v oblasti získavania obchodných dát; 
služby spracovávania údajov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach. 
37 - Hĺbkové vŕtanie; hĺbkové vŕtanie ropných 
ložísk a ložísk plynu; vŕtanie studní; vŕtanie do 
hornín; ostrenie vŕtacích koruniek; inštalácia, 
údržba a opravy vŕtacích zariadení; prenájom vŕ-
tacích zariadení. 
40 - Frézovanie. 
42 - Vedecké a technologické služby v oblasti 
technológií vŕtania; výskum a projektovanie  
v oblasti technológií vŕtania; inžinierske služby  
v oblasti technológií vŕtania; priemyselné analý-
zy a priemyselný výskum v oblasti technológií 
vŕtania. 

(540) PLASMABIT 
(732) GA Drilling, a.s., Piešťanská 3, 917 01 Trnava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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Obnovené ochranné známky 

 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
  3729 112903 
  7817 91704 
  8161 119401 
  8350 152826 
  8903 152853 
39481 157739 
39483 159829 
49538 163102 
50078 163703 
54890 166580 
55022 166740 
  1095-96 186889 
  1286-96 183986 
  1894-96 188215 
  1909-96 184524 
  1910-96 184525 
  1911-96 184526 
  1912-96 184527 
  1970-96 184817 
  2286-96 185170 
  2494-96 185223 
  2610-96 186248 
  2622-96 191030 
  2632-96 186341 
  2647-96 186675 
  2648-96 186676 
  2650-96 201144 
  2652-96 208702 
  2684-96 188722 
  2730-96 186996 
  2762-96 185625 
  2814-96 186697 
  2815-96 186698 
  2835-96 189286 
  2955-96 185698 
  2958-96 185699 
  3001-96 185265 

3002-96 185266 
3043-96 185742 
3044-96 185743 
3086-96 186352 
3164-96 190107 
3174-96 186050 
3193-96 186060 
3212-96 189217 
3262-96 186367 
3263-96 186368 
3264-96 186369 
3265-96 186370 
3280-96 186094 
3366-96 188254 
3379-96 191720 
3396-96 187757 
3397-96 187758 
    27-97 192512 
    28-97 192513 
    78-97 186394 
  133-97 190983 
  315-97 186732 
  436-97 187799 
  795-97 187143 
  854-97 187145 
1453-97 199498 
1454-97 199499 
1455-97 199620 
  944-2006 218094 
  945-2006 221312 
1109-2006 217488 
1538-2006 218161 
1540-2006 217780 
1541-2006 217781 
1548-2006 223618 
1624-2006 221626 
1626-2006 218044 

1627-2006 218048 
1628-2006 219084 
1770-2006 218278 
1774-2006 218279 
1775-2006 218280 
1797-2006 218204 
1830-2006 218501 
1859-2006 218293 
1860-2006 218294 
1871-2006 218300 
1872-2006 218301 
1904-2006 219093 
1922-2006 218217 
2010-2006 218232 
2011-2006 218233 
2012-2006 218234 
2029-2006 218335 
2052-2006 218066 
2068-2006 219028 
2102-2006 218714 
2151-2006 219031 
2152-2006 219032 
2230-2006 218484 
2242-2006 218520 
2243-2006 219125 
2251-2006 218735 
2252-2006 218736 
2253-2006 218737 
5088-2006 214086 
5797-2006 217222 
5898-2006 218927 
6047-2006 219257 
6077-2006 219807 
6116-2006 218042 
6125-2006 218421 
6160-2006 219156 
6170-2006 218425 

6193-2006 218958 
6211-2006 219269 
6213-2006 219270 
6215-2006 222581 
6289-2006 219446 
6290-2006 218971 
6303-2006 222012 
6319-2006 218972 
6331-2006 220948 
6385-2006 219325 
6462-2006 223093 
6521-2006 219340 
  110-2007 219711 
  111-2007 219712 
  112-2007 219713 
  113-2007 219714 
  256-2007 220484 
  353-2007 219516 
  609-2007 219615 
  610-2007 219616 
  833-2007 220828 
  995-2007 220698 
1412-2007 220890 
1786-2007 221587 
1787-2007 221588 
1788-2007 221589 
1789-2007 221590 
5019-2007 219214 
5020-2007 219215 
5021-2007 219623 
5030-2007 219629 
5031-2007 219630 
5992-2007 221276 
5993-2007 221277 

 
 
 

(111) 91704 
(151) 10.11.1926 
(156) 10.11.2016 
(180) 10.11.2026 
(210) 7817 
(220) 10.11.1926 

 7 (511) 12 
(510) Duše pneumatík z gumy. 

(540) Silvertown 
(732) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S. 

A., Route Louis - Braille 10 et 12, CH-1763 Gran-
ges - Paccot, CH; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 112903 
(151) 19.10.1896 
(156) 19.10.2016 
(180) 19.10.2026 
(210) 3729 
(220) 19.10.1896 

 7 (511) 16 
(510) Grafitové, snímacie a f arebné pastelové ceruzky 

a tuhy všetkých druhov v dreve a bez dreva, bie-
le, čierne a farebné kriedy kresliace, retušovacie, 
značkovacie, voskové, rudkové a bridlicové všet-
kých druhov v dreve a bez dreva, mechanické ce-
ruzky všetkých druhov, násadky na perá, držadlá, 
predlžovadlá, chránidlá a závesy (klipsy) ceruziek 
a túh, strúhadlá, hrotidlá ceruziek a túh, puzdrá, 
schránky a škatuľky na ceruzky a tuhy, prírodné 
a umelé uhle, písacie tabuľky a stieracie gumy 
všetkých druhov, ako aj ostatné potreby na písa-
nie, kreslenie a maľovanie. 
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(540) L & C HARDTMUTH 
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Ger-

stnera 3, 371 30 České Budějovice, CZ; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 119401 
(151) 12.12.1936 
(156) 12.12.2016 
(180) 12.12.2026 
(210) 8161 
(220) 12.12.1936 

 7 (511) 33 
(510) Špecialitná borovička. 

(540) JUNIPERUS 
(732) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 

Trenčín, SK; 
 
 

(111) 152826 
(151) 14.12.1956 
(156) 31.10.2016 
(180) 31.10.2026 
(210) 8350 
(220) 31.10.1956 

 7 (511) 4, 7, 8, 9 
(510) Mazacie oleje, mazacie tuky a skúšobné prístroje 

a nástroje pre spaľovacie motory. 

(540) REDEX 
(732) REDEX LIMITED, Unit 100, Barton Dock Road, 

M32 0YQ Stretford, Manchester, GB; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 152853 
(151) 2.2.1957 
(156) 19.1.2017 
(180) 19.1.2027 
(210) 8903 
(220) 19.1.1957 

 7 (511) 3 
(510) Pracie, umývacie a čistiace prostriedky všetkých 

druhov. 

(540) Azurit 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 157739 
(151) 27.11.1967 
(156) 16.1.2017 
(180) 16.1.2027 
(210) 39481 
(220) 16.1.1967 

 7 (511) 31 
(510) Poľnohospodárske sadby a zrnoviny vrátane kŕm-

neho zrna (obilie, kukurica, cirok, jačmeň), drob-
né zrnoviny (pšenica, jačmeň, ryža, ovos), stru-
koviny (lucerna, sójové bôby, ďatelina), živé zvie-
ratá a živá hydina, chovný statok, hydina vrátane 
kvočiek, násady, semená pre zvieratá, potrava  
a krmivo pre zvieratá a hydinu. 

 
 
 

(540) 

  
 

(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 N .W. 
62nd Avenue, P. O. Box 1014, Johnston, IA 50131- 
-1014, US; 

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

(111) 159829 
(151) 2.7.1970 
(156) 16.1.2017 
(180) 16.1.2027 
(210) 39483 
(220) 16.1.1967 

 7 (511) 32 
(510) Nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu ovoc-

ných nápojov vrátane ovocných štiav. 
(540) 

  
 

(732) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, 7 
Albemarle Street, London W1S 4HQ, GB; 

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

(111) 163102 
(151) 15.12.1976 
(156) 20.8.2016 
(180) 20.8.2026 
(210) 49538 
(220) 20.8.1976 

 7 (511) 25 
(510) Odevy, bielizeň, topánky (nad členky), topánky 

(ľahké), šľapky, ťapky (domáce papuče). 

(540) DUNLOP 
(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED, Unit 

A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, GB; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
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(111) 163703 
(151) 8.6.1978 
(156) 29.6.2017 
(180) 29.6.2027 
(210) 50078 
(220) 29.6.1977 

 7 (511) 6, 7, 8, 9, 11, 21 
(510) Zariadenie na kropenie trávnikov, dvorov, pôdy, 

kropiace zariadenie na poľnohospodárske účely; 
gumové regulátory ventilov, ručne ovládané ven-
tily, rohové, guľové a spätné ventily, rýchle spria-
hané ventily a ventilové kľúče, elektricky, hyd-
raulicky diaľkovo ovládané kontrolné ventily, 
všetky pokiaľ patria do tr. 6, 7, 8, 9 a 11. 

(540) RAIN BIRD 
(732) Rain Bird Corporation, 970 W est Sierra Madre 

Avenue, Azusa, CA 91702, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 166580 
(151) 8.6.1987 
(156) 5.11.2016 
(180) 5.11.2026 
(210) 54890 
(220) 5.11.1986 

 7 (511) 7 
(510) Žeriavy na nakladanie a zdvíhanie. 
(540) 

  
 

(732) Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, 
Box 1133, 16422 Kista, SE; 

 
 

(111) 166740 
(151) 10.11.1987 
(156) 13.2.2017 
(180) 13.2.2027 
(210) 55022 
(220) 13.2.1987 

 7 (511) 5 
(510) Liečebné a chirurgické bandáže a obväzy. 

(540) GRANUFLEX 
(732) ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skill-

man, New Jersey 08558, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 183986 
(151) 21.1.1999 
(156) 14.5.2016 
(180) 14.5.2026 
(210) 1286-96 
(220) 14.5.1996 
(442) 7.10.1998 
(450) 13.4.1999 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, najmä džínsy, nohavice, košele, krát-

ke nohavice, saká, bundy. 
 
 
 

(540) RIDERS 
(732) THE H.D. LEE COMPANY, INC., Concord Pla-

za, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 184524 
(151) 11.2.1999 
(156) 22.7.2016 
(180) 22.7.2026 
(210) 1909-96 
(220) 22.7.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Polyvinylalkohol. 

(540) SLOVIOL 
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 No-

váky, SK; 
 
 

(111) 184525 
(151) 11.2.1999 
(156) 22.7.2016 
(180) 22.7.2026 
(210) 1910-96 
(220) 22.7.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 17, 27 
(511) 17 - Výrobky z mäkčeného polyvinylchloridu, 

napr. fólie, dosky (polotovary). 
27 - Podlahoviny. 

(540) SLOVIPLAST 
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 No-

váky, SK; 
 
 

(111) 184526 
(151) 11.2.1999 
(156) 22.7.2016 
(180) 22.7.2026 
(210) 1911-96 
(220) 22.7.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Propylénoxidové kondenzáty. 

(540) SLOVAPROP 
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 No-

váky, SK; 
 
 

(111) 184527 
(151) 11.2.1999 
(156) 22.7.2016 
(180) 22.7.2026 
(210) 1912-96 
(220) 22.7.1996 
(442) 4.11.1998 
(450) 7.5.1999 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Polyvinylacetátová disperzia. 
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(540) SLOVILAX 
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 No-

váky, SK; 
 
 

(111) 184817 
(151) 15.3.1999 
(156) 26.7.2016 
(180) 26.7.2026 
(210) 1970-96 
(220) 26.7.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 11.6.1999 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Pneumatiky. 

(540) QUARTET 
(732) T. C. Debica S.A., 1 Maja 1 Str, 39-200 Debica, PL; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 185170 
(151) 20.4.1999 
(156) 2.9.2016 
(180) 2.9.2026 
(210) 2286-96 
(220) 2.9.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 5 
(510) Farmaceutické prípravky a látky. 

(540) OXIS 
(732) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S-151 

85 Södertälje, SE; 
 
 

(111) 185223 
(151) 19.4.1999 
(156) 23.9.2016 
(180) 23.9.2026 
(210) 2494-96 
(220) 23.9.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 33 
(510) Alkoholické nápoje. 
(540) 

  
 

(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG Amsterdam, NL; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., spoloč-
nosť patentových zástupcov, Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(111) 185265 
(151) 19.4.1999 
(156) 14.11.2016 
(180) 14.11.2026 
(210) 3001-96 
(220) 14.11.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 21 
(510) Drobné náradie a prenosné nádoby pre domác-

nosť a kuchyne; hrebene a umývacie hubky; kef-
ky na zuby, kefy; kefársky materiál; pomôcky  
a látky na čistenie; drôtenky; sklo surové alebo 
polospracované; tovar sklenený, porcelánový a ka-
meninový neobsiahnutý v iných triedach; keramic-
ké miniatúry. 

(540) 

  
 

(591) červená, biela 
(732) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US; 

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

(111) 185266 
(151) 19.4.1999 
(156) 14.11.2016 
(180) 14.11.2026 
(210) 3002-96 
(220) 14.11.1996 
(442) 11.1.1999 
(450) 12.7.1999 

 7 (511) 3 
(510) Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; príp-

ravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, 
vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické príp-
ravky. 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá, biela 
(732) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US; 

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

(111) 185625 
(151) 25.5.1999 
(156) 14.10.2016 
(180) 14.10.2026 
(210) 2762-96 
(220) 14.10.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 42 
(510) Inžinierska činnosť. 
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(540) 

  
 

(732) SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riade-
nia a systémy kvality, s.r.o., Areál VÚD, Veľký 
Diel 3323, 010 08 Žilina, SK; 

 
 

(111) 185698 
(151) 25.5.1999 
(156) 11.11.2016 
(180) 11.11.2026 
(210) 2955-96 
(220) 11.11.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 5 
(510) Vitamíny a minerálne látky. 

(540) CELL-U-LOSS 
(732) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., 800 W. 

Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, Califor-
nia 90015, US; 

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

(111) 185699 
(151) 25.5.1999 
(156) 11.11.2016 
(180) 11.11.2026 
(210) 2958-96 
(220) 11.11.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 17 
(510) Samolepiace pásky. 

(540) SHURTAPE 
(732) Shurtape Technologies, LLC, 1712 Eighth Street 

Drive, SE, Hickory, North Carolina 28602, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 185742 
(151) 25.5.1999 
(156) 18.11.2016 
(180) 18.11.2026 
(210) 3043-96 
(220) 18.11.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek 

proti požiaru, uzatváranie životných poistiek, po-
istno-technické služby, poradenstvo v oblasti po-
istenia, sprostredkovanie poistenia, konzultačné 
služby, sprostredkovanie záruk, dôchodkové fon-
dy, elektronický prevod kapitálu, finančné in-
formácie, finančné odhady a oceňovania (pois-
ťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finanč-
né poradenstvo, finančné riadenie, finančné ana- 
 

 

 lýzy, finančníctvo, klíring (zúčtovanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), 
informácie o po istení, kapitálové investície, ná-
kup na splátky, prenájom nehnuteľností, správa 
nehnuteľností, sprostredkovatelia nehnuteľnosti, 
nehody (poistenie), platenie na splátky, burzové mak-
lérstvo, kaucie, záruky, garancie, ručenie, pripo-
istenie. 

(540) 

  
 

(732) American Life Insurance Company, 600 King Street, 
Wilmington, Delaware 19899, US; 

(740) Csekesová Erika, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 185743 
(151) 25.5.1999 
(156) 18.11.2016 
(180) 18.11.2026 
(210) 3044-96 
(220) 18.11.1996 
(442) 11.2.1999 
(450) 6.8.1999 

 7 (511) 36 
(510) Poistky (uzatváranie), uzatváranie poistiek proti 

požiaru, uzatváranie životných poistiek, poistno- 
-technické služby, poradenstvo v oblasti poiste-
nia, sprostredkovanie poistenia, konzultačné služ-
by, sprostredkovanie záruk, dôchodkové fondy, 
elektronický prevod kapitálu, finančné informá-
cie, finančné odhady a oceňovania (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poraden-
stvo, finančné riadenie, finančné analýzy, finan-
čníctvo, klíring (zúčtovanie vzájomných pohľa-
dávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), infor-
mácie o poistení, kapitálové investície, nákup na 
splátky, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľ-
ností, sprostredkovatelia nehnuteľnosti, nehody 
(poistenie), platenie na splátky, burzové maklér-
stvo, kaucie, záruky, garancie, ručenie, pripoistenie. 

(540) 

  
 

(732) American Life Insurance Company, 600 K ing 
Street, Wilmington, Delaware 19899, US; 

(740) Csekesová Erika, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 186050 
(151) 22.6.1999 
(156) 26.11.2016 
(180) 26.11.2026 
(210) 3174-96 
(220) 26.11.1996 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 10 
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(510) Ortopedické prístroje a nástroje, najmä oscilačné 
píly a pílky, píly a pílky s priamočiarym vratným 
pohybom, vŕtačky s pohonom, nástroje na rozši-
rovanie dreňových dutín kostí (výstružníky) a ich 
súčasti. 

(540) VERSIPOWER PLUS 
(732) LINVATEC CORPORATION, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Florida, 11311 Concept 
Boulevard, Largo, Florida 34643, US; 

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

(111) 186060 
(151) 22.6.1999 
(156) 28.11.2016 
(180) 28.11.2026 
(210) 3193-96 
(220) 28.11.1996 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 5 
(510) Farmaceutické prípravky. 

(540) Corvitol 
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125/127, 

D-12489 Berlin, DE; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186094 
(151) 22.6.1999 
(156) 6.12.2016 
(180) 6.12.2026 
(210) 3280-96 
(220) 6.12.1996 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) NORMOSANG 
(732) RECORDATI ORPHAN DRUGS, 70, avenue Char-

les de Gaulle, Immeuble Le Wilson, 92800 Puteaux, 
FR; 

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

(111) 186248 
(151) 29.6.1999 
(156) 3.10.2016 
(180) 3.10.2026 
(210) 2610-96 
(220) 3.10.1996 
(310) 39617466.8 
(320) 12.4.1996 
(330) DE 
(442) 11.2.1999 
(450) 10.9.1999 

 8 (511) 9, 12, 37, 42 
(511) 9 - Elektronické meracie, riadiace a regulačné 

prístroje úžitkových vozidiel a to elektronické kom-
ponenty ako sú flexibilné prevádzkové príslušen-
stvá, elektronicko-pneumatické zdvíhacie mecha-
nizmy s ozubenými kolesami, elektronické riade-
nia, elektronické spojky, elektronicko-pneumatic-
ké brzdy. 
12 - Motorové vozidlá a ich súčasti (pokiaľ sú ob-
siahnuté v triede 12), airbagy. 
 

37 - Opravy a údržba motorových vozidiel. 

(540) TELLIGENT 
(732) Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186341 
(151) 21.7.1999 
(156) 7.10.2016 
(180) 7.10.2026 
(210) 2632-96 
(220) 7.10.1996 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 36, 39 
(511) 36 - Colná deklarácia. 

39 - Nájom a prenájom motorových vozidiel, ve-
rejná cestná nákladná doprava, doručovanie balí-
kov kuriérom (poslom), dovoz a doprava tovaru, 
distribúcia tovaru na dobierku kuriérom (poslom), 
sprostredkovanie (obstaranie) prepravy zásielok, 
tovaru. 

(540) 

  
(591) čierna, zelená 
(732) IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Iva nka 

pri Dunaji, SK; 
(740) Sochorová Adela, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186352 
(151) 20.7.1999 
(156) 21.11.2016 
(180) 21.11.2026 
(210) 3086-96 
(220) 21.11.1996 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Telefónne prístroje a príslušenstvá, telefónne 

automaty, telefónne ústredne, mobilné telefóny, 
všetky telekomunikačné prístroje a zariadenia za-
triedené v t riede 9, softvér, hardvér, najmä na 
počítače, monitory, klávesnice, terminály a všet-
ky ďalšie jednotlivé časti, súčasti a náhradné die-
ly zatriedené v triede 9, všetky siete z oblasti vý-
počtovej techniky a ich jednotlivé časti i náhrad-
né diely zatriedené v triede 9, dátové siete, stroje 
na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo ob-
razu, nosiče magnetických záznamov (nahrané  
i nenahrané), zvukov, disky, vybavenie na spra-
covanie informácií a pre počítače, prístroje a ná-
stroje elektrické, optické, prístroje a nástroje na 
meranie, signalizovanie. 
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, foto-
grafie, učebné pomôcky. 
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35 - Poradenská a sprostredkovateľská činnosť  
v oblasti obchodu s telekomunikačnou a výpo-
čtovou technikou. 
37 - Montáž a opravy telekomunikačných zaria-
dení. 
38 - Poskytovanie neverejnej telekomunikačnej 
služby prenosu dát a ďalších informácií, prevádz-
kovanie verejnej dátovej siete, prevádzkovanie 
verejnej mobilnej rádiotelefónnej siete. 
41 - Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti te-
lekomunikačnej a výpočtovej techniky. 
42 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, od-
borné poradenstvo v oblasti telekomunikácií a vý-
počtovej techniky s výnimkou obchodného. 

(540) 

  
 

(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Br a-
tislava, SK; 

 
 

(111) 186367 
(151) 20.7.1999 
(156) 4.12.2016 
(180) 4.12.2026 
(210) 3262-96 
(220) 4.12.1996 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 12 
(510) Motorové vozidlá, ich súčasti a časti. 
(540) 

  
 

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor 
Corporation), No.1, Toyota-cho, Toyota-shi, Ai-
chi-ken, JP; 

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

(111) 186368 
(151) 20.7.1999 
(156) 4.12.2016 
(180) 4.12.2026 
(210) 3263-96 
(220) 4.12.1996 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 12 
(510) Motorové vozidlá, ich súčasti a časti. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor 
Corporation), No.1, Toyota-cho, Toyota-shi, Ai-
chi-ken, JP; 

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

(111) 186369 
(151) 20.7.1999 
(156) 4.12.2016 
(180) 4.12.2026 
(210) 3264-96 
(220) 4.12.1996 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 12 
(510) Motorové vozidlá, ich súčasti a časti. 
(540) 

  
 

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor 
Corporation), No.1, Toyota-cho, Toyota-shi, Ai-
chi-ken, JP; 

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

(111) 186370 
(151) 20.7.1999 
(156) 4.12.2016 
(180) 4.12.2026 
(210) 3265-96 
(220) 4.12.1996 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 12 
(510) Motorové vozidlá, ich súčasti a časti. 
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(540) 

  
 

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor 
Corporation), No.1, Toyota-cho, Toyota-shi, Ai-
chi-ken, JP; 

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

(111) 186394 
(151) 20.7.1999 
(156) 10.1.2017 
(180) 10.1.2027 
(210) 78-97 
(220) 10.1.1997 
(442) 13.4.1999 
(450) 8.10.1999 

 7 (511) 9 
(510) Počítače, osobné počítače, počítačové periférne 

zariadenia a počítačové programy. 
(540) 

  
 

(732) FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka, 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JP; 

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

(111) 186675 
(151) 13.8.1999 
(156) 9.10.2016 
(180) 9.10.2026 
(210) 2647-96 
(220) 9.10.1996 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy z ob-

lasti kynológie. 
35 - Propagačná činnosť; administratívna a eko-
nomická (okrem finančnej) činnosť pri riadení 
chovateľských staníc v oblasti kynológie. 
41 - Výroba filmov a videozáznamov z oblasti 
kynológie; organizácia činnosti kynologických 
klubov, chovateľských staníc a kynologických or-
ganizácií v oblasti zábavy, športu a kultúry, a to: 
zabezpečovanie styku s Medzinárodnou kynolo-
gickou organizáciou (Federation cynologique in-
ternationale - FCI) a ostatnými medzinárodnými 
kynologickými organizáciami, združovanie orga-
nizácií zaoberajúcich sa záujmovou kynologic-
kou činnosťou, riešenie stretov záujmov jednotli-
vých organizácií, zabezpečovanie jednotnej re-
prezentácie na medzinárodných akciách, staros- 
 

tlivosť o rozvoj kynológie, rozhodovanie o orga-
nizovaní kynologických akcií, zostavovanie ka-
lendára kynologických akcií, zabezpečovanie och-
rany medzinárodných kynologických akcií kona-
ných na území Slovenskej republiky, zabezpečo-
vanie vedenia jednotnej plemennej knihy psov  
a vydávanie tuzemských a exportných preukazov 
o pôvode, zabezpečovanie garancie nad národ-
nými plemenami, predkladanie návrhov na uzna-
nie nových národných plemien FCI, zabezpečo-
vanie schválenia ich štandardov a zmien štandar-
dov už uznaných národných plemien a garanto-
vanie ich správneho znenia, vedenie centrálneho 
registra chovateľských staníc, vydávanie osved-
čenia o chránení názvov chovateľských staníc  
v registri FCI, zabezpečovanie chovu uznaných 
plemien v zmysle štandardov vydaných FCI, vy-
menúvanie kynologických rozhodcov, schvaľo-
vanie medzinárodných rozhodcov na výkon a ex-
teriér psov, zostavovanie zoznamu medzinárod-
ných rozhodcov Slovenskej republiky na exteriér 
i výkon a zabezpečovanie jeho medzinárodnej 
akceptácie v FCI a v členských krajinách FCI, de-
legovanie rozhodcov na kynologické akcie, za-
bezpečovanie zahraničných rozhodcov na posu-
dzovanie na akciách v Slovenskej republike a vy-
dávanie súhlasu na posudzovanie rozhodcov zo 
Slovenskej republiky na akciách v zahraničí, pot-
vrdzovanie šampionátov práce a krásy Sloven-
skej republiky a homologizovanie medzinárod-
ných šampionátov a čakateľstiev na medzinárod-
ných a národných šampiónov práce a krásy, vy-
dávanie záväzných predpisov a uznesení z oblasti 
kynológie, zabezpečovanie dodržiavania predpisov 
a nariadení vydaných FCI a súvisiacich s člen-
stvom Slovenskej republiky v FCI; publikačná 
činnosť; organizovanie kynologických podujatí, 
a to výstav, súťaží, školení; vzdelávanie a výcho-
va kynologických rozhodcov. 

(540) SKJ 
(732) Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 

841 03 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 186676 
(151) 13.8.1999 
(156) 9.10.2016 
(180) 9.10.2026 
(210) 2648-96 
(220) 9.10.1996 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy z ob-

lasti kynológie. 
35 - Propagačná činnosť; administratívna a eko-
nomická (okrem finančnej) činnosť pri riadení 
chovateľských staníc v oblasti kynológie. 
41 - Výroba filmov a videozáznamov z oblasti 
kynológie; organizácia činnosti kynologických 
klubov, chovateľských staníc a kynologických or-
ganizácií v oblasti zábavy, športu a kultúry, a to: 
zabezpečovanie styku s Medzinárodnou kynlo-
gickou organizáciou (Federation cynologique in-
ternationale - FCI) a ostatnými medzinárodnými  
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kynologickými organizáciami, združovanie orga-
nizácií zaoberajúcich sa záujmovou kynologic-
kou činnosťou, riešenie stretov záujmov jednotli-
vých organizácií, zabezpečovanie jednotnej re-
prezentácie na medzinárodných akciách, starost-
livosť o rozvoj kynológie, rozhodovanie o orga-
nizovaní kynologických akcií, zostavovanie ka-
lendára kynologických akcií, zabezpečovanie och-
rany medzinárodných kynologických akcií kona-
ných na území Slovenskej republiky, zabezpečo-
vanie vedenia jednotnej plemennej knihy psov  
a vydávanie tuzemských a exportných preukazov 
o pôvode, zabezpečovanie garancie nad národ-
nými plemenami, predkladanie návrhov na uzna-
nie nových národných plemien FCI, zabezpečo-
vanie schválenia ich štandardov a zmien štandar-
dov už uznaných národných plemien a garanto-
vanie ich správneho znenia, vedenie centrálneho 
registra chovateľských staníc, vydávanie osved-
čenia o chránení názvov chovateľských staníc  
v registri FCI, zabezpečovanie chovu uznaných 
plemien v zmysle štandardov vydaných FCI, vy-
menúvanie kynologických rozhodcov, schvaľo-
vanie medzinárodných rozhodcov na výkon a ex-
teriér psov, zostavovanie zoznamu medzinárod-
ných rozhodcov Slovenskej republiky na exteriér 
i výkon a zabezpečovanie jeho medzinárodnej 
akceptácie v FCI a v členských krajinách FCI, 
delegovanie rozhodcov na kynologické akcie, 
zabezpečovanie zahraničných rozhodcov na po-
sudzovanie na akciách v S lovenskej republike  
a vydávanie súhlasu na posudzovanie rozhodcov 
zo Slovenskej republiky na akciách v zahraničí, 
potvrdzovanie šampionátov práce a krásy Slo-
venskej republiky a homologizovanie medziná-
rodných šampionátov a čakateľstiev na medziná-
rodných a národných šampiónov práce a krásy, 
vydávanie záväzných predpisov a uznesení z ob-
lasti kynológie, zabezpečovanie dodržiavania 
predpisov a nariadení vydaných FCI a súvisiacich 
s členstvom Slovenskej republiky v F CI; publi-
kačná činnosť; organizovanie kynologických po-
dujatí, a to výstav, súťaží, školení; vzdelávanie  
a výchova kynologických rozhodcov. 

(540) Slovenská kynologická jednota 
(732) Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 

841 03 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 186697 
(151) 13.8.1999 
(156) 25.10.2016 
(180) 25.10.2026 
(210) 2814-96 
(220) 25.10.1996 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 16, 29, 30, 39, 40 
(511) 16 - Obaly z plastických hmôt, papiera. 

29 - Konzervované, sušené a varené ovocie a ze-
lenina, rôsoly, mlieko a iné mliečne výrobky, 
jedlé oleje a tuky, nálevy a šaláty, sójové plátky, 
kocky, drť. 
 
 
 

30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náh-
radky, múka a obilné prípravky, melasy, prášky 
do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové 
omáčky. 
39 - Služby spojené so strojovým balením tovaru, 
konzultačná činnosť spojená s balením tovaru. 
40 - Úprava potravinárskych výrobkov a poľno-
hospodárskych výrobkov. 

(540) 

  
 

(732) FONTIS, s.r.o., J. Bottu 22, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186698 
(151) 13.8.1999 
(156) 25.10.2016 
(180) 25.10.2026 
(210) 2815-96 
(220) 25.10.1996 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 16, 29, 30, 39, 40 
(511) 16 - Obaly z plastických hmôt, papiera. 

29 - Konzervované, sušené a varené ovocie a ze-
lenina, rôsoly, mlieko a iné mliečne výrobky, jed-
lé oleje a tuky, nálevy a šaláty, sójové plátky, koc-
ky, drť. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náh-
radky, múka a obilné prípravky, melasy, prášky 
do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové 
omáčky. 
39 - Služby spojené so strojovým balením tovaru, 
konzultačná činnosť spojená s balením tovaru. 
40 - Úprava potravinárskych výrobkov a poľno-
hospodárskych výrobkov. 

(540) FONTIS 
(732) FONTIS, s.r.o., J. Bottu 22, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186732 
(151) 13.8.1999 
(156) 29.1.2017 
(180) 29.1.2027 
(210) 315-97 
(220) 29.1.1997 
(442) 7.5.1999 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 1, 3, 5, 30, 32 
(511) 1 - Chemické výrobky pre priemysel. 

3 - Kozmetické výrobky. 
5 - Výrobky chemické na veterinárne účely; vý-
robky farmaceutické, zverolekárske a zdravotníc-
ke; výrobky dietetické pre deti a chorých. 
30 - Sirup z melasy. 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky) 289 
 

 

32 - Šumivé a iné nealkoholické nápoje, príprav-
ky na prípravu nápojov. 

(540) NEONUTRIN 
(732) Fresenius Kabi s. r. o., Plzeňská 3217/16, 150 00 

Praha 5 - Smíchov, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 186889 
(151) 16.8.1999 
(156) 29.4.2016 
(180) 29.4.2026 
(210) 1095-96 
(220) 29.4.1996 
(442) 2.12.1998 
(450) 8.11.1999 

 7 (511) 6, 9, 11 
(511) 6 - Kovové koncové svorky; kovové laná; pod-

ložky, kovové platničky; kovové objímky; meď 
surová alebo ako polotovar; medené krúžky; drôt; 
kovové signalizačné panely s výnimkou svetel-
ných a mechanických; elektródy na spájkovanie  
a zváranie; kovové svorky na káble a rúry; kovo-
vé spojovacie skrutky na káble; medený drôt nei-
zolovaný; kovové obruče, spojky. 
9 - Elektrické cievky; elektrické hlásiče; anódy; 
antény; skriňové rozvádzače (elektrina); signali-
začné požiarne zariadenie; skrinky, škatule na rep-
roduktory; elektrické kolektory; rozvodové skri-
ne, spínacie skrine; elektrické vodiče; elektroin-
štalačné rúry; spínače; rozvodné panely; elektric-
ké kontakty; elektrické meniče; zásuvky, zástrč-
ky a iné elektrické spojky; reproduktory, amplió-
ny; vypínače; elektrické káble; riadiace panely; 
elektrické spojky; elektrické svorky; elektrické 
relé; zváracie elektródy; elektrické drôty; poist-
ky; značkovacie vlákna na elektrické drôty; au-
tomatické časové spínače; svetelné alebo mecha-
nické signalizačné panely; bleskozvody; rádiote-
lefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; 
telefónne prístroje; reostaty; elektrické zváračské 
prístroje; telegrafné drôty; poistkový drôt; bzu-
čiaky; materiály na elektrické vedenie; objímky 
elektrických káblov. 
11 - Mikrovlnné rúry; osvetľovacie zariadenia 
vzdušných dopravných prostriedkov; zapaľovače 
plynu; žiarovky; elektrické lampy; objímky na 
svietidlá; bicyklové svietidlá; ražne; ventilátory; 
vykurovacie telesá; vykurovacie zariadenia, vy-
hrievacie zariadenia; ohrev teplej vody (bojler), 
kúrenie teplovodné; elektrické vykurovacie tele-
sá; vykurovacie články; ponorné ohrievače; su-
šičky ako prístroje; vodovodné zariadenia; varné 
prístroje a zariadenia; zriadenia na sušenie; zá-
suvky na elektrické svetlá; osvetľovacie prístroje 
a zariadenia; lustre; ohrievače; pece, sporáky, 
piecky; chladiace zariadenia a stroje; plynové boj-
lery; chladničky; grily; držiaky na lampy a svietid-
lá; lampáše, svietidlá; žiarivky; baterky (svietid-
lá); variče; osvetľovacie zariadenia na dopravné 
prostriedky; vetracie zariadenia; tienidlá na lam-
py; automobilové reflektory; elektrické kávova-
ry; kozuby; ohrievadlá. 

(540) ALFEX 
(732) ALFEX, a. s., Zvolenská cesta 5, 974 01 Banská 

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

 

 

(111) 186996 
(151) 20.9.1999 
(156) 16.10.2016 
(180) 16.10.2026 
(210) 2730-96 
(220) 16.10.1996 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 34 
(511) 34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, fajčiar-

ske potreby, zapaľovače, zápalky. 

(540) PALL MALL 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Cen-

terville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 
19808, US; 

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

(111) 187143 
(151) 20.9.1999 
(156) 17.3.2017 
(180) 17.3.2027 
(210) 795-97 
(220) 17.3.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 25, 35 
(511) 25 - Odevy a obuv, luxusná bielizeň, pyžamá, 

pánske a dámske nočné košele, živôtiky, spodné 
nohavičky, podprsenky, kombiné, podväzkové 
pásy, podväzky, nylonové pančuchy, pančušky, 
župany, kúpacie plášte, slipy a trenírky; tričká, 
vesty, svetre, košele, kombinézy, gamaše, horné 
a dolné diely oblečenia, blúzky, vysoké topánky, 
topánky a papuče. 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja v oblasti 
obchodu, hlavne obchodu s odevmi a obuvou, 
luxusnou bielizňou, s pyžamami, pánskymi a dám-
skymi nočnými košeľami, živôtikmi, spodnými 
nohavičkami, podprsenkami, kombiné, s podväz-
kovými pásmi, s podväzkami, nylonovými pan-
čuchami, pančuškami, županmi, kúpacími pláš-
ťami, slipmi, trenírkami, tričkami, vestami, svet-
rami, košeľami, kombinézami, gamašami, hor-
nými a dolnými dielmi oblečenia, blúzkami, vy-
sokými topánkami a papučami. 

(540) LA SENZA 
(732) La Senza Corporation, 900-1959 Upper water 

Street Halifax, Nova Scotia B3J 3N2, CA; 
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 187145 
(151) 20.9.1999 
(156) 20.3.2017 
(180) 20.3.2027 
(210) 854-97 
(220) 20.3.1997 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.12.1999 

 7 (511) 12 
(510) Tlmiče nárazov, vzpery, rozpery, výstuže vozi-

diel a ich časti. 

(540) GABRIEL 
(732) TRW Intellectual Property Corp., 12025 T ech 

Center Drive, Livonia, Michigan 48150, US; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 187757 
(151) 17.11.1999 
(156) 19.12.2016 
(180) 19.12.2026 
(210) 3396-96 
(220) 19.12.1996 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 1, 21, 35, 42 
(511) 1 - Prípravky a prostriedky pre poľnohospodár-

stvo a lesníctvo získané biotechnologickou alebo 
biologickou cestou (s výnimkou fungicídov, her-
bicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie bu-
riny a parazitov), prípravky na regeneráciu pôdy 
a obnovu prírodných regulačných procesov v ži-
votnom prostredí (s výnimkou fungicídov, herbi-
cídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buri-
ny a parazitov). 
21 - Lapač hmyzu. 
35 - Sprostredkovanie predaja prípravkov a pros-
triedkov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. 
42 - Poradenská činnosť v oblasti biotechnológií 
a chemických špecialít a prípravkov na výživu  
a ochranu rastlín, poradenská činnosť v oblasti 
biotechnológie a aplikovanej biológie na ochranu 
a výživu rastlín, mikrobiologické rozbory, spros-
tredkovanie registračného konania o prípravkoch 
používaných v poľnohospodárstve a lesníctve. 

(540) 

  
 

(732) FYTOFARM, spol. s r. o., Dúbravská cesta 21, 
842 51 Bratislava, SK; 

(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 187758 
(151) 17.11.1999 
(156) 19.12.2016 
(180) 19.12.2026 
(210) 3397-96 
(220) 19.12.1996 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 1, 21, 35, 42 
(511) 1 - Prípravky a prostriedky pre poľnohospodár-

stvo a lesníctvo získané biotechnologickou alebo 
biologickou cestou (s výnimkou fungicídov, her-
bicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie bu-
riny a parazitov), prípravky na regeneráciu pôdy 
a obnovu prírodných regulačných procesov v ži-
votnom prostredí (s výnimkou fungicídov, herbi-
cídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buri-
ny a parazitov). 
21 - Lapač hmyzu. 
35 - Sprostredkovanie predaja prípravkov a pro-
striedkov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. 
42 - Poradenská činnosť v oblasti biotechnológií 
a chemických špecialít a prípravkov na výživu  
a ochranu rastlín, poradenská činnosť v oblasti 
biotechnológie a aplikovanej biológie na ochranu  
 
 

a výživu rastlín, mikrobiologické rozbory, spros-
tredkovanie registračného konania o prípravkoch 
používaných v poľnohospodárstve a lesníctve. 

(540) ECOLURE 
(732) FYTOFARM, spol. s r. o., Dúbravská cesta 21, 

842 51 Bratislava, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 187799 
(151) 17.11.1999 
(156) 7.2.2017 
(180) 7.2.2027 
(210) 436-97 
(220) 7.2.1997 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, pokrývky hlavy, obuv. 

(540) CROWN 
(732) CAGATAY TEKSTIL SANAYI VE TICARET 

LIMITED, Havaalani Mah. Koyci cad. Formen sok. 
NO: 12, Atisalani/Esenler, Istanbul, TR; 

 
 

(111) 188215 
(151) 14.12.1999 
(156) 19.7.2016 
(180) 19.7.2026 
(210) 1894-96 
(220) 19.7.1996 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 9, 35, 37, 42 
(511) 9 - Elektrické rozvádzače, trakčné vedenia celo-

štátnych dráh a vlečiek, električkových a trolejbu-
sových dráh, elektrických predvykurovacích za-
riadení, elektroinštalačný materiál. 
35 - Účtovníctvo. 
37 - Prípravné stavebné práce, demolačné práce, 
maliarske a natieračské práce, čistiace práce, mon-
táž, oprava, rekonštrukcia, údržba elektrických 
zariadení do 1000 V v rozsahu diaľkového ovlá-
dania pevných trakčných zariadení, vonkajšieho 
osvetlenia a elektrickej inštalácie budov, montáž, 
oprava, rekonštrukcia, údržba elektrických zaria-
dení nad 1000 V v roz sahu vedenia vrátane za-
riadení na prepájanie dráhového zabezpečovacie-
ho zariadenia, transformovne VN/NN, montáž, 
oprava, rekonštrukcia, údržba elektrických zaria-
dení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov  
v objektoch triedy B, vykonávanie jednoduchých 
stavieb a subdodávok, vykonávanie inžinierskych 
a priemyselných stavieb, vnútorné stavebné práce. 
42 - Revízie elektrických zariadení do 1000 V   
v rozsahu diaľkového ovládania pevných trakč-
ných zariadení, vonkajšieho osvetlenia a elek-
trickej inštalácie budov, revízie elektrických za-
riadení nad 1000 V v rozsahu vedenia vrátane za-
riadení na prepájanie dráhového zabezpečovacie-
ho zariadenia, transformovne VN/NN, revízie elek-
trických zariadení bez obmedzenia napätia a bles-
kozvodov v objektoch triedy B, inžinierska čin-
nosť vo výstavbe. 
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(540) 

  
(732) ELTRA, s. r. o., Rampová 4, 040 01 Košice, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 188254 
(151) 14.12.1999 
(156) 16.12.2016 
(180) 16.12.2026 
(210) 3366-96 
(220) 16.12.1996 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 7 (511) 17, 19, 22 
(511) 17 - Plastické hmoty v extrudovanej forme na 

použitie vo výrobe; baliace, tesniace, upchávko-
vé a izolačné materiály obsiahnuté v triede 17; 
hadice a ohybné rúry s výnimkou kovových; fó-
lie, pláty, pásy a tvarované profily a diely vyro-
bené úplne alebo čiastočne z plastov; plastové fó-
lie na zastrešenie, oplotenie, komorovanie a ohra-
dzovanie dobytka, polí a pastvísk; plasty na pou-
žitie vo výrobe vo forme tabúľ, blokov, prútov, 
sietí a pletív; plasty na použitie vo výrobe sieťo-
vých materiálov, sietí, pletivových výstuží, ple-
tív, oplotenia, ohrád, zastrešovacích materiálov, 
krytín, stavebných materiálov a iných plastických 
výrobkov. 
19 - Nekovový materiál, predmety a látky na po-
užitie v pozemnom a vodnom inžinierstve a sta-
vebníctve; nekovové stavebné materiály a pred-
mety na použitie v poľnohospodárstve, záhrad-
níctve, pri chove vtákov a v priemysle; nekovový 
stavebný materiál; nekovové stavebné paženie, 
debnenie, tabule a panely; plastové siete, pletivo, 
sitá, mriežky a konštrukcie na použitie v pozem-
nom a vodnom inžinierstve; plastové siete, mriež-
ky a membrány na spevňovanie pôd, stabilizáciu 
pôd, drenáž a protieróznu reguláciu na použitie  
v pozemnom a vodnom inžinierstve a stavebníc-
tve; plastové sieťové materiály na spevňovanie 
asfaltu a betónu na použitie v pozemnom a vod-
nom inžinierstve a stavebníctve; plastové siete, 
pletivá a mriežky ako stabilizačné konštrukcie  
a systémy na uľahčenie rastu trávy a trávnikov  
v pôde, piesku a iných rastových médiách na po-
užitie v pozemnom a vodnom inžinierstve a sta-
vebníctve; plastové siete a pletivá ako riečne, po-
brežná a vodná ochrana na použitie v pozemnom 
a vodnom inžinierstve a stavebníctve; plastové 
siete a pletivá na komorovanie a ohradzovanie 
dobytka, polí a pastvísk na použitie v pozemnom 
a vodnom inžinierstve a stavebníctve; plastové 
pletivové materiály, siete a pletivá na záhradníc-
ke a poľnohospodárske účely na použitie v po-
zemnom a vodnom inžinierstve a stavebníctve; 
plastové pletivové materiály ako zatienenie alebo 
ako vetrolamy v poľnohospodárstve na použitie  
v pozemnom a vodnom inžinierstve a stavebníc-
tve; plastové siete, pletivá a miežky na ochranu  
 

proti alebo na zadržiavanie pôdy, piesku, snehu 
alebo vetra na použitie v poz emnom a vodnom  
inžinierstve a stavebníctve; plastové pletivá a fó-
lie na zastrešenie a o plotenie na použitie v po-
zemnom a vodnom inžinierstve a stavebníctve; 
ponorovacie fašiny a sieťové výstuže z plasto-
vých pletív a tkanív na použitie v pozemnom  
a vodnom inžinierstve a stavebníctve; asfalt, smo-
la, bitúmen; nekovové rúry na stavebné účely; 
plastové pletivá a siete na použitie v pozemnom  
a vodnom inžinierstve a stavebníctve; plastové 
pletivové materiály na použitie v pozemnom a vod-
nom inžinierstve a stavebníctve; pletivo ako sta-
vebný nekovový materiál; pletivá na spevnenie  
a stabilizáciu pôdy vyrobené úplne alebo čiastoč-
ne z plastov na použitie v pozemnom a vodnom 
inžinierstve a stavebníctve; plastové sieťové ma-
teriály na spevňovanie asfaltu a betónu na použi-
tie v pozemnom a vodnom inžinierstve a staveb-
níctve; plastové stavebné pletivá a plastové fólie 
na zastrešenie, oplotenie, komorovanie a ohra-
dzovanie dobytka, polí a pastvísk; nekovové kon-
štrukcie zabraňujúce erózii pôd, najmä ponoro-
vacie fašiny a sieťové výstuže z plastových pletív 
a tkanív; plastové sieťové a pletivové materiály 
na oplotenie a záhradkárske použitie; plastové 
stavebné sieťové materiály na použitie v poľno-
hospodárstve a záhradníctve; plastové materiály 
vo forme mriežok na použitie v pozemnom a vod-
nom inžinierstve a stavebníctve; plastové stabili-
začné systémy a konštrukcie na uľahčenie rastu 
trávy a trávnikov v pôde , piesku a iných rasto-
vých médiách na použitie v po zemnom a vod-
nom inžinierstve a stavebníctve. 
22 - Povrazy, motúzy, siete, sieťovina a pletivá 
obsiahnuté v t riede 22; baliace a tesniace mate-
riály obsiahnuté v t riede 22; umelé vlákna pre 
textilný priemysel; vrecká obsiahnuté v triede 22; 
čalúnnické a vypchávkové materiály obsiahnuté 
v triede 22. 

(540) TENSAR 
(732) Tensar Technologies Limited, Sett End Road, Shad-

sworth Business Park, Shadsworth, Blackburn, 
BB1 2PU, GB; 

(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 188722 
(151) 18.1.2000 
(156) 11.10.2016 
(180) 11.10.2026 
(210) 2684-96 
(220) 11.10.1996 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geo-

detické, fotografické, kinematografické, optické 
prístroje na váženie, meranie, signalizovanie a na 
účely kontrolné, záchranné a na výučbu, elektric-
ké prístroje a nástroje uvedené v triede 9, ako sú 
elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie prie-
myselných procesov, elektrické regulátory, kon-
trolné a regulačné elektrické prístroje, prístroje 
na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo ob-
razu, nosiče magnetických zvukových záznamov,  
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 gramofónové platne, automatické prístroje uvá-
dzané do činnosti vhodením mince alebo znám-
ky, registračné pokladnice a počítacie stroje, prí-
stroje na spracovanie informácií, snímače, zaria- 
denia na spracovanie a úpravu textu, elektrické 
káble, hasiace prístroje, prístroje na spustenie po-
čítačových diskov, pamäťové karty v mikropro-
cesoroch, počítače, plošné spoje, počítače na pre-
nos dát, počítač-záznamník, pevné a pružné dis-
ky, prehrávač kompaktných diskov, optické dis-
ky, strímery, sieťové karty, modemy, faxmode-
mové karty, pamäte, koprocesory, komunikačné 
adaptéry, akustické modemy a d ekodéry, analó-
gový číslicový prevodník, disky, terminály, elek-
tronické displeje, klávesnice, softvér na pripoje-
nie k sieti, monitorovacie počítačové programy, 
monitory. 

(540) WINTERM 
(732) Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, TX 78682, 

US; 
 
 

(111) 189217 
(151) 27.1.2000 
(156) 29.11.2016 
(180) 29.11.2026 
(210) 3212-96 
(220) 29.11.1996 
(442) 11.6.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 1, 3, 4, 7, 17, 37, 42 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, organické a anor-

ganické; plasty v granulách, v prášku, v emulziách. 
3 - Garbiarenské prípravky a prídavky; textilné 
pomocné prípravky - priemyselné tenzidy. 
4 - Priemyselné oleje a tuky. 
7 - Stroje a zariadenia na chemickú výrobu. 
17 - Fólie, profily, rúrky, podlahoviny a výlisky - 
všetko ako polotovary z plastických hmôt. 
37 - Stavba a konštrukcia budov; opravy a údrž-
by strojov a zariadení na chemickú výstavbu. 
42 - Inžinierske služby týkajúce sa výskumu a od-
borných posudkov; služby odborníkov - inžinierov, 
chemikov, fyzikov. 

(540) 

  
 

(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 
Nováky, SK; 

 
 

(111) 189286 
(151) 15.2.2000 
(156) 29.10.2016 
(180) 29.10.2026 
(210) 2835-96 
(220) 29.10.1996 
(310) 75/104.965 
(320) 16.5.1996 
(330) US 

(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 35, 36, 37, 39 
(511) 35 - Manažment služieb verejnej prepravy; služby 

revízie účtov nákladnej dopravy; logistický ma-
nažment; manažment v obl asti: presunu zames-
tnancov vrátane asistovania pri doprave z jedné-
ho miesta na iné a služieb koordinácie dopravy 
vrátane zabezpečenia prenájmu vozidiel a prep-
ravného príslušenstva, zabezpečenia prepravy to-
varu po súši, vzduchom, železnicou alebo po vode. 
36 - Colné vybavenie, lízing. 
37 - Poskytovanie údržby nákladných automobi-
lov, traktorov a prívesov. 
39 - Prenájom nákladných vozidiel; autobusová 
preprava študentov; služby automobilovej dopra-
vy; podrobné logistické služby pre zákazníkov, 
ktorí majú požiadavky týkajúce sa národnej a me-
dzinárodnej lodnej prepravy, a to uskladnenia to-
varu pri preprave vzduchom, po súši, železnicou 
a po mori, preprava tovarov a zabezpečovanie prep-
ravy tovarov vzduchom, po súši, železnicou a po 
mori; konzultačná činnosť v oblasti nákladnej 
dopravy. 

(540) 

  
 

(732) Ryder System, Inc., 11690 NW 105th Street, Mia-
mi, Florida 33178, US; 

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

(111) 190107 
(151) 26.4.2000 
(156) 26.11.2016 
(180) 26.11.2026 
(210) 3164-96 
(220) 26.11.1996 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 9, 11, 20, 21, 37, 39, 41 
(511) 9 - Prístroje na váženie a meranie. 

11 - Veľkokuchynské prístroje na varenie, prí-
stroje chladiace. 
20 - Kuchynský nábytok. 
21 - Prostriedky na čistenie patriace do triedy 21, 
riad a nádoby pre veľkokuchyne. 
37 - Inštalácie, montáže, opravy. 
39 - Medzinárodné doručovanie tovaru (zasiela-
teľstvo) a s tým súvisiace služby, t.j. balenie to-
varu pred odoslaním, kontrola vozidiel a tovaru 
pred dopravou. 

(540) 

  
 

(732) KRONEN Praha, spol. s r. o., Lysinská 1863/44, 
143 00 Praha 4 - Modřany, CZ; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 
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(111) 190983 
(151) 19.5.2000 
(156) 15.1.2017 
(180) 15.1.2027 
(210) 133-97 
(220) 15.1.1997 
(442) 8.11.1999 
(450) 14.8.2000 

 7 (511) 5, 36 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, najmä vitamínové 

prípravky, doplnky racionálnej výživy, vitamínové 
minerály. 
36 - Sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľ-
ných a nehnuteľných vecí. 

(540) 4 Life 
(732) 4Life Trademarks, LLC, 9850 S. 300 W., Sandy, 

UT 84070, US; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191030 
(151) 19.6.2000 
(156) 4.10.2016 
(180) 4.10.2026 
(210) 2622-96 
(220) 4.10.1996 
(442) 13.3.2000 
(450) 12.9.2000 

 7 (511) 9, 35, 36, 38, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér pre obchod, finančný ma-

nažment, informačné systémy, dane, spisovú evi-
denciu, účtovníctvo, bázu dát, vzdelávanie, audit 
a účtovnú evidenciu; nahraté audiopásky, video-
pásky a ostatné optické alebo magnetické médiá. 
35 - Služby týkajúce sa účtovného auditu; prí-
prava daní, plánovanie a konzultačné služby; úč-
tovné služby; konzultačné služby v oblasti ma-
nažmentu, služby v oblasti pomoci a poradenstva 
pri organizácii a riadení obchodu; služby v súvis-
losti s prieskumom trhu; služby týkajúce sa ce-
nových analýz; konzultačné a poradenské služby 
manažmentu obchodu alebo obchodnej činnosti 
priemyselných a komerčných spoločností. 
36 - Finančné plánovanie, finančné konzultačné 
služby, služby finančného manažmentu a služby 
v oblasti finančného riadenia; poisťovacie služ-
by, poistno-matematické služby; finančné a eko-
nomické rozbory tvorby zisku, prerušenia ob-
chodnej činnosti, rozborov strát; služby spojené  
s neinvestičnou činnosťou v oblasti nehnuteľnos-
tí; finančné služby. 
38 - Konzultačné a poradenské služby týkajúce 
sa telekomunikačných informačných systémov. 
42 - Tvorba na objednávku a vývoj počítačového 
softvéru a systémov; odborné technické konzul-
tačné služby v oblasti informačných systémov  
a počítačového hardvéru, softvéru a integrova-
ných systémov, výskumné služby, služby pri rie-
šení sporov, počítačové služby v oblasti vývoja 
bezpečnostných systémov a rezervného plánova-
nia pre informačné systémy týkajúce sa efektív-
nej operácie rôznych softvérových systémov a in-
tegrácie počítačového softvéru a hardvéru, služby 
monitorovania a dohľadu nad efektívnym tech-
nickým fungovaním počítačových sietí, táto služ-
ba zahŕňa i zisťovanie, či porušovatelia vstúpili 
do počítačového systému bez povolenia, či poš- 
 

kodzujú alebo ničia dáta a aj také služby ako ob-
novovanie počítačových sietí a počítačových báz 
dát, upozornenie používateľov na hrozbu ne-
schopnosti počítačovej siete v rámci dostatočnej 
časovej kostry s cieľom minimalizovať akúkoľ-
vek škodu alebo prerušenie. 

(540) DELOITTE & TOUCHE 
(732) Deloitte Touche Tohmatsu, Schützengasse 1, CH-

8001 Zürich, CH; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 191720 
(151) 17.7.2000 
(156) 17.12.2016 
(180) 17.12.2026 
(210) 3379-96 
(220) 17.12.1996 
(442) 7.5.1999 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 5 
(510) Farmaceutické prípravky. 

(540) Pangrol 
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125/127, 

D-12489 Berlin, DE; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 192512 
(151) 17.10.2000 
(156) 7.1.2017 
(180) 7.1.2027 
(210) 27-97 
(220) 7.1.1997 
(442) 11.7.2000 
(450) 18.1.2001 

 7 (511) 3, 9, 14, 18, 25, 35 
(511) 3 - Leštiace prípravky, krémy, čistiace prípravky 

a iné prípravky na starostlivosť o obuv; voňavky, 
kozmetika, toaletné prípravky, mydlá a pleťové 
mlieka. 
9 - Okuliarové rámy, okuliare, slnečné okuliare, 
puzdrá na okuliare, šilty, okuliarové retiazky, 
okuliarové šnúrky, ochranné okuliare a športové 
okuliare; ochranné rukavice. 
14 - Hodinky a iné horologické a chronometrické 
zariadenia; šperky patriace do t riedy 14 vrá tane 
šperkov vyrobených zo vzácnych a iných kovov. 
18 - Kožené nosné obaly, tašky, cestovné tašky  
a plecniaky; vaky a iné tašky s popruhmi; kufre, 
diplomatky a aktovky; príručné tašky a peňažen-
ky; opasky, obaly na doklady a kreditné karty; 
ochranné dosky na dokumenty; obaly na notesy, 
obaly na adresáre a šekové knižky, všetky vyro-
bené z kože; cestovné súpravy a toaletné taštičky 
vyrobené z kože; kožené šnúrky do topánok a zá-
stery; kožené identifikačné prívesky na kľúče; 
dáždniky. 
25 - Opasky. 
35 - Sprostredkovanie obchodu uvedených vý-
robkov v triedach 3, 9, 14, 18, 25. 

(540) TIMBERLAND 
(732) TBL Licensing LLC, 200 D omain Drive, Strat-

ham, New Hampshire 03885, US; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 192513 
(151) 17.10.2000 
(156) 7.1.2017 
(180) 7.1.2027 
(210) 28-97 
(220) 7.1.1997 
(442) 11.7.2000 
(450) 18.1.2001 

 7 (511) 3, 9, 14, 18, 25, 35 
(511) 3 - Leštiace prípravky, krémy, čistiace prípravky 

a iné prípravky na starostlivosť o obuv; voňavky, 
kozmetika, toaletné prípravky, mydlá a pleťové 
mlieka. 
9 - Okuliarové rámy, okuliare, slnečné okuliare, 
puzdrá na okuliare, šilty, okuliarové retiazky, 
okuliarové šnúrky, ochranné okuliare a športové 
okuliare; ochranné rukavice. 
14 - Hodinky a iné horologické a chronometrické 
zariadenia; šperky patriace do t riedy 14 vrá tane 
šperkov vyrobených zo vzácnych a iných kovov. 
18 - Kožené nosné obaly, tašky, cestovné tašky  
a plecniaky; vaky a iné tašky s popruhmi; kufre, 
diplomatky a aktovky; príručné tašky a peňažen-
ky; opasky, obaly na doklady a kreditné karty; 
ochranné dosky na dokumenty; obaly na notesy, 
obaly na adresáre a šekové knižky, všetky vyro-
bené z kože; cestovné súpravy a toaletné taštičky 
vyrobené z kože; kožené šnúrky do topánok a zá-
stery; kožené identifikačné prívesky na kľúče; 
dáždniky. 
25 - Opasky. 
35 - Sprostredkovanie obchodu uvedených výrob-
kov v triedach 3, 9, 14, 18, 25. 

(540) 

  
(732) TBL Licensing LLC, 200 D omain Drive, Strat-

ham, New Hampshire 03885, US; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 199498 
(151) 9.7.2002 
(156) 23.5.2017 
(180) 23.5.2027 
(210) 1453-97 
(220) 23.5.1997 
(442) 4.4.2002 
(450) 8.10.2002 

 7 (511) 6, 7 
(511) 6 - Guľky, valčeky a výkovky z ocele, oceľové 

krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie i sťa-
hovacie puzdrá a ich oceľové matice. 
7 - Guľkové, valčekové a ihlové ložiská. 
 
 
 

(540) 

  
 

(732) OCHRANNÁ ZNÁMKA, s.r.o., Na stanicu 22, 
010 09 Žilina, SK; 

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

 
 

(111) 199499 
(151) 9.7.2002 
(156) 23.5.2017 
(180) 23.5.2027 
(210) 1454-97 
(220) 23.5.1997 
(442) 4.4.2002 
(450) 8.10.2002 

 7 (511) 6, 7 
(511) 6 - Guľky, valčeky a výkovky z ocele, oceľové 

krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie  
i sťahovacie puzdrá a ich oceľové matice. 
7 - Guľkové, valčekové a ihlové ložiská. 

(540) ZVL 
(732) OCHRANNÁ ZNÁMKA, s.r.o., Na stanicu 22, 

010 09 Žilina, SK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 199620 
(151) 16.7.2002 
(156) 23.5.2017 
(180) 23.5.2027 
(210) 1455-97 
(220) 23.5.1997 
(442) 4.4.2002 
(450) 8.10.2002 

 7 (511) 6, 7 
(511) 6 - Guľky, valčeky a výkovky z ocele, oceľové 

krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie  
i sťahovacie puzdrá a ich oceľové matice. 
7 - Guľkové, valčekové a ihlové ložiská. 

(540) 

  
 

(732) OCHRANNÁ ZNÁMKA, s.r.o., Na stanicu 22, 
010 09 Žilina, SK; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Bratislava, 
SK; 
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(111) 201144 
(151) 14.11.2002 
(156) 9.10.2016 
(180) 9.10.2026 
(210) 2650-96 
(220) 9.10.1996 
(442) 7.5.1999 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 6, 9, 12 
(511) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovové staveb-

né materiály, kovové stavebné materiály prenos-
né, kovové materiály pre železnice, káble a ko-
vové drôty neelektrické, kovové potreby zámoč-
nícke a klampiarske obsiahnuté v t r. 6, kovové 
rúry, sejfy. 
9 - Aparáty a prístroje vedecké, námorné, geode-
tické, prístroje a nástroje fotografické, filmové, 
optické, prístroje na váženie, meranie a prístroje 
na vyučovanie, prístroje na záznam, prevod, rep-
rodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické supor-
ty zvukových záznamov, gramofónové platne, 
automatické distribútory a mechanizmy na min-
ce, zapisovacie pokladne, kalkulačné stroje, prí-
stroje na spracovanie informácií, počítače (hard-
vér, softvér), hasiace prístroje. 
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné, vzduš-
né alebo vodné. 

(540) META 
(732) Porubčan Róbert Ing.- EDING, Zliechovská 341, 

018 64 Košeca, SK; 
 
 

(111) 208702 
(151) 23.2.2005 
(156) 9.10.2016 
(180) 9.10.2026 
(210) 2652-96 
(220) 9.10.1996 
(442) 6.8.1999 
(450) 5.5.2005 

 7 (511) 6, 9, 12 
(511) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovové staveb-

né materiály, kovové stavebné materiály prenos-
né, kovové materiály pre železnice, káble a ko-
vové drôty neelektrické, drobný železiarsky to-
var, kovové rúry, sejfy, mechanické zabezpečo-
vacie zariadenia, kovové bezpečnostné reťaze, 
kovové dopravné palety, drôtené pletivo, kovové 
cestné zvodidlá, kovové držadlá, rukoväti, kľuč-
ky, kľúče, stavebné kovania, kovové reťaze, ko-
vové montážne kľúče, kovové okenice, okenné 
rámy, okná, rebríky, ostnatý drôt, pánty, závesy, 
pancierové platne, pokladničky, visacie zámky, 
kovové zámky s výnimkou elektrických, cylindric-
ké vložky zámkov, kovové zámky na vozidlá, ko-
vové závory, zámky na radiacu páku prevodovky 
vozidiel, zámky na pedále a volant vozidla. 
9 - Prístroje vedecké, námorné, geodetické, elek-
trické, najmä elektrické zabezpečovacie systémy 
a zariadenia, prístroje a nástroje fotografické, 
filmové, optické, prístroje na váženie, meranie, 
signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje na vy-
učovanie, prístroje na záznam, prevod, reproduk-
ciu zvuku alebo obrazu, magnetické suporty zvu-
kových záznamov, gramofónové platne, automa-
tické distribútory a mechanizmy na mince, zapi- 
 

sovacie pokladnice, kalkulačné stroje, prístroje 
na spracovanie informácií, počítače (hardvér, 
softvér), hasiace prístroje. 
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné, 
vzdušné alebo vodné a ich časti, bezpečnostné pá-
sy na sedadlá automobilov, bezpečnostné sedadlá 
pre deti do automobilov, batožinové nosiče na 
vozidlá, opierky na sedadlá automobilov, proti-
šmykové zariadenia na automobilové pneumati-
ky, protišmykové reťaze, snehové reťaze, odkla-
dacie siete na batožinu na dopravné prostriedky, 
signalizačné zariadenia pri spätnom chode auto-
mobilov, zariadenia na vozidlá proti oslepeniu, 
zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vo-
zidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti 
odcudzeniu vozidiel. 

(540) CONSTRUCT 
(732) CONSTRUCT CZECH, a. s., Durďákova č. p. 335, 

č. or. 27, 613 00 Brno, CZ; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 214086 
(151) 6.6.2006 
(156) 18.1.2016 
(180) 18.1.2026 
(210) 5088-2006 
(220) 18.1.2006 
(442) 2.3.2006 
(450) 7.9.2006 

 8 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Algináty ako potrava; ančovičky (sardely); 

arašidové maslo; spracované arašidy; bielkoviny 
ako potrava; vaječný bielok; bravčová masť; brav-
čové mäso; brusnicový kompót; bujóny, vývary; 
prípravky na bujóny, vývary; výťažky z chalúh ako 
potrava; chryzalídy (kukly motýľa) priadky mo-
rušovej; konzervovaná cibuľa; datle; divina; ovoc-
ná dreň; držky; džemy; konzervovaná fazuľa; gar-
náty (morské raky), neživé; haringy; konzervo-
vané hľuzovky; holotúry (morské živočíchy), ne-
žijúce; homáre (nie živé); konzervovaný hrach; 
zemiakové hranolčeky; hrozienka sušené; hummus 
(pasta z cícera); huspenina; hydina, nie živá; ja-
blkový kompót; jedlá želatína; jedlé oleje; jedlé 
tuky; jogurt; kakaové maslo; kandizované ovo-
cie; kaviár; kazeín ako potrava; kefír; klobásy, 
salámy, párky; kokosové maslo; kokosový olej; 
kokosový tuk; kokos sušený; jablkový kompót; 
bujónové koncentráty; koncentrované vývary; 
konzervy s ovocím; konzervy s rybami; konzervy 
so zeleninou; kôrovce (s výnimkou živých); kos-
tný olej, konzumný; krevety, nie živé; krokety; 
krvavá jaternica, krvavnica; krvná tlačenka; ku-
kuričný olej; kumys (mliečny nápoj); kyslá ka-
pusta; langusty s výnimkou živých; jedlý loj; lo-
sos; zemiakové lupienky; mäkkýše (neživé); spra-
cované mandle; margarín; marmeláda; maslo; mä-
so; konzervované mäso; mäsové konzervy; mä-
sové výťažky; mliečne nápoje (s vysokým obsa-
hom mlieka); mliečne výrobky; mlieko; mrazené 
ovocie; mušle jedlé (nie živé); mušle (nie živé); 
nakladaná zelenina; nakladané uhorky; nasolené 
potraviny; jedlý olivový olej; olivy, konzervova-
né; oriešky, spracované; ovocie naložené v alko-
hole; kandizované ovocie; ovocie konzervované;  
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 zavárané presladené ovocie; zavárané sladené ovo-
cie; ovocie (kompóty); ovocná dreň; ovocné rô-
soly; ovocné šaláty; ovocné šupky; jedlý olej z pal-
mových orechov; jedlý palmový olej; paradajko-
vá šťava na varenie; paradajkový pretlak; peče-
ňová paštéta; pečienka; pektín na ľudskú spotre-
bu; peľ ako potrava; plátky sušeného ovocia; ry-
bie plátky; polievky; prípravky na výrobu pol ie-
vok; potraviny z rýb; solené potraviny; preslade-
né ovocie (naložené v cukre); proteín na ľudskú 
spotrebu; raky (s výnimkou živých); repkový olej, 
jedlý; rybia múčka ako požívatina; rybie plátky 
(filé); ryby v slanom náleve; konzervované ryby; 
potravinárske výrobky z rýb; ryby s výnimkou 
živých; saláma v cestíčku; zeleninové šaláty; šam-
piňóny konzervované; sardinky; sezamový olej; 
šišky zemiakové; šľahačka; slanina; slimačie vaj-
cia (na konzumáciu); slnečnicový olej jedlý; smo-
tana; sójové bôby, konzervované ako potrava; 
šošovica, konzervovaná; špik ako potrava; špik  
z kostí zvierat na jedenie; srvátka; zeleninové 
šťavy na varenie; šunka; sušené vajcia; syridlo; 
syry; tahini (pasta zo sezamových jadier); tofu; 
tukové nátierky na chlieb; tukové substancie na 
výrobu jedlých tukov; tuniaky; údeniny; ustrice  
s výnimkou živých; vajcia; vločky zemiakové; 
voliéry; vývar (bujón); vývary; konzervované 
záhradné bylinky; zahustené, koncentrované vý-
vary; zázvorový džem; želatína; zelenina v š tip-
ľavom náleve; konzervovaná zelenina; sušená ze-
lenina; varená zelenina; zeleninové polievky; príp-
ravky na zeleninové polievky; zeleninové šaláty; 
zemiakové lupienky; žĺtok. 
30 - Aníz (semená); arašidové cukrovinky; aro-
matické prípravky do potravín; badián; čaj; ľa-
dový čaj; nápoje na báze čaju; cestá; cestá na ko-
láče; cestoviny; chaluhy, vodné riasy; chlieb; chut-
neys (koreniny); chuťové prísady; cigória (endí-
via) ako kávová náhradka; čokoláda; čokoládové 
nápoje; cukor; cukríky; cukrovinky; cukrovinky 
na zdobenie vianočných stromčekov; droždie; 
droždie do cesta; extrakty nie na lekárske účely; 
fondán; glukóza na ľudskú spotrebu; halva; hor-
čica; horčicová múčka; jačmeň lúpaný; jačmeň 
mletý; múka z jačmeňa; jarná rolka; jemné peči-
vo; jogurty mrazené (mrazené potraviny); kakao; 
kakaové nápoje; kandis ako potrava; kapary; ka-
ramelky; karamelky (cukríky); karí (korenie); ká-
va; káva, nepražená; kávové náhradky na báze 
rastlín; kávové nápoje; kávové príchuti; kávovi-
nové náhradky; kečup; keksy; klinčeky (korenie); 
koláče s plnkou; konzervačná soľ; korenie; kore-
niny; krekery (slané pečivo); anglický krém; kru-
pica; krúpy na ľudskú spotrebu; kuchynská soľ; 
kukurica mletá; kukurica pražená; kukuričná 
múka; kukuričné vločky; kurkuma ako potrava; 
kuskus; ľad na osvieženie; ľad (prírodný alebo 
umelý); ľadový čaj; lepok; lístkové cesto; lupien-
ky, vločky (obilninové); makaróny; maltóza; man-
dľová pasta; mandľové cukrovinky; mandľové 
pusinky; marcipán; marináda (chuťové prísady); 
mandľová masa; maslové, tukové cesto; látky na 
zjemnenie mäsa pre domácnosť; mäsové šťavy; 
materská kašička na ľudskú spotrebu (nie na le-
kárske účely); med; melasa; melasový sirup; 
mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mlieč-
ne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; 
mliečne kávové nápoje; morská voda (na varenie);  
 

múčne potraviny; múka z fazule; múka potravi-
nárska; výrobky z múky; müsli; kávovinové ná-
hradky; nápoje čokoládové; nápoje kakaové; ná-
poje kávové; prísady do ná pojov, iné ako esen-
cie; nekysnutý chlieb; niťovky; nové korenie; 
prípravky z obilnín; oblátky; ocot; omáčka para-
dajková; omáčka sójová; omáčky do šalátov; ore-
chy muškátové; ovocné želé (cukrovinky); ovos 
lúpaný; ovos mletý; ovsená kaša mliečna; ovsená 
múka; ovsená potrava; ovsené vločky; ozdoby na 
torty jedlé; palacinky; paprika (korenina); pastil-
ky (cukríky); pečivo (rožky); pekárenské droždie, 
kvasnice; perníky, medovníky; pirohy (cestovi-
ny); pirôžky s mäsom; pivný ocot; pizza; príchuti 
do potravín s výnimkou esencií a éterických ole-
jov; potraviny škrobovité; pralinky; prášky na 
výrobu zmrzliny; prášky zmrzlinové; prášok do 
pečiva; príchuti do koláčov a zákuskov s výnim-
kou éterických olejov; príchuti do nápojov s vý-
nimkou éterických olejov; príchuti do po travín  
(s výnimkou esencií a éterických olejov); príchuti 
(arómy); príchuti s výnimkou éterických olejov; 
prísady do zmrzlín (spojivá); propolis na ľudskú 
spotrebu; pšeničná múka vyrážková; puding; pu-
kance; pukance kukuričné; quiches (pečivo); ras-
tlinné prípravky ako kávové náhradky; ravioly; 
rezance; ryža; ryžový koláč; šafran (korenie); sá-
go; šalátové dresingy; sendviče; šerbety (zmrzli-
ny); škorica (korenina); škrob ako potrava; škro-
bové výrobky ako potrava; slad na ľudskú spot-
rebu; sladidlá prírodné; sladké drievka (cukro-
vinky); sladké drievko; sladový výťažok ako pot-
raviny; prípravky na stuženie šľahačky; slíže; só-
jová múka; soľ na konzervovanie potravín; soľ  
s prídavkom mletých semien zeleru; špagety; spo-
jivá pre údeniny; šťavy (chuťové prísady); strú-
hanka; sucháre; suši; sušienky; sušienky, suchá-
re, keksy, biskvity; tabbouleh (libanonský šalát); 
tacos; tapioka; tapioková múka ako potrava; tor-
tillas; torty; vanilín (vanilková náhradka); vanil-
ka (príchuť); včelia kašička na ľudskú spotrebu 
(nie na lekárske účely); cukrovinky na zdobenie 
vianočných stromčekov; výrobky z kakaa; zahus-
ťovacie prípravky na kuchynské použitie; záku-
sky, koláče; zákusky, koláče (príchuti), s výnim-
kou esencií; zálievky šalátové; zázvor; zemiako-
vá múčka na ľudskú spotrebu; žemle sladké; 
zmrzlina; spojivá ako prísady do zmrzlín; zmrz-
linové poháre; žuvačky, nie na lekárske použitie; 
zvitky. 
32 - Aperitív nealkoholický; arašidové mlieko 
(nápoje nealkoholické); arašidové mlieko (nápoje 
nealkoholické); výťažky z chmeľu na výrobu pi-
va; citronády; džús jablkový (nealkoholický); 
hroznový mušt (nekvasený); koktail nealkoholic-
ký; prípravky na výrobu likérov; lítna voda; príp-
ravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne vo-
dy (nápoje); mlieko mandľové (nápoj); mušty; 
nápoje izotonické; nápoje nealkoholické; príp-
ravky na výrobu nápojov; nápoje srvátkové; ná-
poje z nealkoholických štiav; nealkoholické vý-
ťažky z ovocia; orgeada (nealkoholický nápoj); 
ovocné šťavy; nealkoholické nápoje z ovocných 
štiav; ovocné výťažky (nealkoholické); paradaj-
ková šťava (nápoj); pivná mladinka; pivo; prášky 
na prípravu šumivých nápojov; príchuti na výro-
bu nápojov; sarsaparilový nápoj; selterská voda, 
minerálka; šerbety (nápoje); šerbety (sladené ovoc- 
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né nápoje); sirupy na výrobu malinoviek; sirupy 
na výrobu ná pojov; sladina; sladové pivo; sóda; 
stolové vody; pastilky na výrobu šumivých nápo-
jov; prášky na výrobu šumivých nápojov; sýtená 
voda; prípravky na výrobu sýtenej vody; tablety 
na prípravu šumivých nápojov; voda (sódová); 
vody; vody (nápoje); zázvorové pivo; zeleninové 
šťavy. 

(540) WITTMANN 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(740) Přemysl Marek, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 217222 
(151) 14.3.2007 
(156) 10.7.2016 
(180) 10.7.2026 
(210) 5797-2006 
(220) 10.7.2006 
(442) 7.12.2006 
(450) 3.5.2007 

 10 (511) 3, 5, 35, 44 
(511) 3 - Bieliace prípravky a iné látky na použitie na 

pranie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťo-
vanie a brúsenie, kozmetické prípravky, vlasové 
vodičky; prípravky na čistenie zubov; všetky 
vyššie uvedené tovary nie na veterinárne účely. 
5 - Farmaceutické prípravky; sanitárne prípravky 
na medicínske účely; dietetické látky prispôso-
bené na medicínske použitie, potrava pre dojčatá; 
náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombo-
vanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné pros-
triedky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, 
herbicídy; všetky vyššie uvedené tovary nie na 
veterinárne účely. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
správa; administratívne riadenie. 
44 - Medicínske služby; starostlivosť o hygienu  
a krásu ľudí; poľnohospodárske, záhradnícke a les-
nícke služby; všetky vyššie uvedené služby nie 
na veterinárne účely. 

(540) 

  
(591) zelená, modrá, biela 
(732) SC SENSIBLU SRL, 133, Ciobanului Street, 077135 

Mogosoaia, Ilfov county, RO; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 217488 
(151) 12.4.2007 
(156) 12.6.2016 
(180) 12.6.2026 
(210) 1109-2006 
(220) 12.6.2006 
(442) 4.1.2007 
(450) 7.6.2007 
 
 

 8 (511) 1, 6, 7, 11, 12, 21, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 1 - Plynný dusík. 

6 - Kovové konštrukcie, tlakové potrubia kovové. 
7 - Dopravníky kusových materiálov a sypkých 
hmôt; transportné valčeky, transportné trate; ko-
vové súčasti strojov, náhradné diely na stroje pre 
chemický priemysel; ozubené kolesá a prevody  
s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá. 
11 - Tlakové nádoby a tlakové varáky elektrické. 
12 - Ozubené kolesá a prevody pre pozemné vo-
zidlá, akumulátorové motorové vozíky. 
21 - Tlakové nádoby s výnimkou elektrických. 
37 - Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení. 
39 - Distribúcia energií, stlačeného vzduchu, du-
síka a vzduchu ako chladiaceho média. 
40 - Výroba energií. 
41 - Informácie o možnostiach rekreácií, služby 
pre oddych a rekreácie. 
42 - Ubytovacie služby, hotelierske služby, pen-
zióny, reštaurácie, zotavovne, rezervovanie uby-
tovania. 

(540) 

  
(591) modrá, červená 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
 
 

(111) 217780 
(151) 9.5.2007 
(156) 22.8.2016 
(180) 22.8.2026 
(210) 1540-2006 
(220) 22.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 33, 35, 39 
(511) 33 - Vína všetkých druhov. 

35 - Sprostredkovanie maloobchodu s tovarom; 
sprostredkovanie veľkoobchodu s tovarom; spros-
tredkovanie obchodu s tovarom. 
39 - Preprava, skladovanie a balenie tovaru. 

(540) 

  
 

(591) zelená, oranžová, žltá 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
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(111) 217781 
(151) 9.5.2007 
(156) 22.8.2016 
(180) 22.8.2026 
(210) 1541-2006 
(220) 22.8.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 33, 35, 39 
(511) 33 - Vína všetkých druhov. 

35 - Sprostredkovanie maloobchodu s tovarom; 
sprostredkovanie veľkoobchodu s tovarom; spros-
tredkovanie obchodu s tovarom. 
39 - Preprava, skladovanie a balenie tovaru. 

(540) 

  
 

(591) zelená, oranžová, bordová, žltá 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
 
 

(111) 218042 
(151) 9.5.2007 
(156) 29.9.2016 
(180) 29.9.2026 
(210) 6116-2006 
(220) 29.9.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 35, 37, 39 
(511) 35 - Analýzy nákladov, hospodárske a ekonomic-

ké predpovede, vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch, obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie, komerčné informačné kancelárie, 
marketingové štúdie, poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií, profesionálne 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný 
manažment a podnikové poradenstvo, oceňovanie 
obchodných podnikov, odkazovacie telefónne služ-
by (pre neprítomných predplatiteľov), určovanie 
polohy prepravných vozňov pomocou počítačov, 
zbieranie údajov do počítačových databáz, zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach, oce-
ňovanie a odhady v oblasti podnikania, odborné 
obchodné poradenstvo, posudzovanie efektívnos-
ti prevádzky a racionalizácie práce, hospodárske  
 

 

 alebo ekonomické predpovede, predvádzanie to-
varu, prenájom reklamného času vo všetkých ko-
munikačných médiách, prenájom reklamných ma-
teriálov, prenájom reklamných priestorov, prepi-
sovanie, prieskum trhu, prieskum verejnej mien-
ky, obchodný prieskum, príprava inzertných stĺp-
cov, reklama, on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, 
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklam-
né služby, uverejňovanie reklamných textov, rep-
rografia dokumentov, poradenské služby v oblas-
ti obchodného alebo podnikateľského riadenia, 
rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek, 
spracovanie textov, štatistické informácie, tele-
vízna reklama, psychologické testovanie na účely 
výberu, spracovanie textov, určovanie polohy 
nákladných vozňov počítačom, vedenie kartoték 
v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov, vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre zákazníkov), vzťahy  
s verejnosťou, zbieranie údajov do počítačových 
databáz, zhromažďovanie výstrižkov časopisov, 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
37 - Mazanie automobilov, opravy automobilov, 
čistenie automobilov, údržba automobilov, umý-
vanie automobilov, leštenie automobilov. 
39 - Autobusová doprava, automobilová prepra-
va, automobily, distribúcia energie, nákladná dop-
rava, doprava ropovodom, informácie o doprave, 
rezervácia dopravy, ťahanie alebo vlečenie dop-
ravných prostriedkov pri poruchách, doručovacie 
služby, kuriérske služby, distribúcia energie, in-
formácie o pre prave, informácie o us kladnení, 
uchovávanie informácií, kuriérske služby (do-
kumenty alebo tovar), nákladná doprava (kamió-
nová), organizovanie ciest, osobná doprava, služ-
by parkovania automobilov, poskytovanie pomo-
ci (pri doprave), prenájom automobilov, prená-
jom dopravných prostriedkov, prenájom pretekár-
skych vozidiel, prenájom vozidiel, preprava ro-
povodom, prepravné služby, rezervácia mieste-
niek na cestovanie, rezervácia (v doprave), skla-
dovanie údajov a dokumentov elektronicky ulo-
žených, služby v doprave a preprave, sprostred-
kovanie prepravy, taxi služby, preprava turistov. 

(540) natankuj 
(732) restauracie.sk, s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Br a-

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

 
 

(111) 218044 
(151) 14.5.2007 
(156) 4.9.2016 
(180) 4.9.2026 
(210) 1626-2006 
(220) 4.9.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 1, 3, 5, 16, 22, 29, 30, 31, 32 
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(511) 1 - Chemikálie určené pre priemysel, poľnohos-
podárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, aerosóly, etyl-
alkohol; chemické látky na konzervovanie potra-
vín; drevný lieh (metylalkohol); chemické činidlá 
s výnimkou na lekárske alebo zverolekárske úče-
ly; prípravky proti tvorbe kotolného a vodného 
kameňa; destilovaná voda; chladiace prípravky 
(zmesi); chladivá, akrylové, surové; umelé živice 
v surovom stave; biologické prípravky s výnim-
kou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske 
účely. 
3 - Kozmetika, parfuméria, kúry, oleje, emulzie, 
vody a gély určené na ošetrenie, čistenie, pesto-
vanie a krášlenie pleti, tela, vlasov a nechtov, so-
li, oleje, peny a emulzie sprchové a kúpeľové, 
prípravky určené na hygienu celého tela, pros-
triedky určené na starostlivosť o nohy, ústne vo-
dy, zubné pasty, zubné gély, pestovacie a čistiace 
prípravky na chrup i umelý, prípravky na ústnu 
hygienu patriace do tejto triedy, hygienické pros-
triedky a dezodoranty na osobnú potrebu, osvie-
žovače dychu, ústne vody, masážne prípravky, 
namáčacie prostriedky, potpourri (zmesi voňavých 
látok), vonné tyčinky, vonné oleje, dezodoranty 
na osobnú potrebu. 
5 - Nápoje diabetické a dietetické, farmaceutické 
a veterinárne výrobky, hygienické výrobky na 
liečebné účely, diabetické prípravky na liečebné 
účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, liečivá ľudí a zvierat, liečivá na hojenie 
rán a jaziev, prípravky na uvoľňovanie svalov  
a kŕčov, prípravky na zlepšenie prekrvenia tela, 
masážne prípravky na liečebné účely, dezinfekč-
né prípravky, antibakteriálne a dezinfekčné prí-
pravky, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky 
na osvieženie a prevoňanie vzduchu, dezodoranty 
iné ako na osobné účely, dezinfekčné prípravky 
na hygienické účely, prípravky slúžiace na ob-
medzenie pachov v m iestnostiach, WC dezodo-
ranty, WC gély a osviežovače, repelentné príp-
ravky, chemické prípravky proti plesniam. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z nich, tlačiaren-
ské výrobky, papiernický tovar; tlačiarske typy  
a štočky, periodické a neperiodické publikácie, 
diáre, kalendáre, reklamné predmety z papiera  
a lepenky, mapy, hroty pier, atramenty, kalamá-
re, kalendáre, obrazy, grafiky, pečate, plagáty, 
pohľadnice, papierové tašky, obaly a obalové ma-
teriály patriace do tejto triedy. 
22 - Stany, markízy, plátenné strechy, baldachý-
ny, nepremokavé plachty, vozové plachty; celto-
viny, vrecia a vaky; markízy, textilné vrecká, vrec-
ká na prepravu a uchovávanie tovarov. 
29 - Jedlé oleje, najmä kukuričný a sezamový 
olej; jedlý mätový olej; jedlý olivový olej; jedlý 
slnečnicový olej; jedlé oleje s vitamínmi; kon-
zervované záhradné bylinky. 
30 - Cukríky, cukrovinky, čokoláda, zákusky, ko-
láče, čokoládové nápoje. 
31 - Potrava pre zvieratá; výlisky pre rožný sta-
tok; potrava pre dobytok; semená rastlín; čerstvé 
záhradné bylinky; rastliny; jedlé korene. 
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené vrá-
tane nápojov minerálnych, sódových, šumivých  
a energetických, sirupy a iné prípravky na príp-
ravu nápojov, nízkoalkoholické miešané nápoje 
sirupy a ďalšie polotovary na výrobu nápojov. 
 
 

(540) 

  
(732) Schörg Christian, Sonnwendgasse 30/1/4/15, 1100 

Wien, AT; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 218048 
(151) 14.5.2007 
(156) 4.9.2016 
(180) 4.9.2026 
(210) 1627-2006 
(220) 4.9.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 6.7.2007 

 8 (511) 1, 3, 5, 16, 22, 29, 30, 31, 32 
(511) 1 - Chemikálie určené pre priemysel, poľnohos-

podárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, aerosóly, etyl-
alkohol; chemické látky na konzervovanie potra-
vín; drevný lieh (metylalkohol); chemické činidlá 
s výnimkou na lekárske alebo zverolekárske úče-
ly; prípravky proti tvorbe kotolného a vodného 
kameňa; destilovaná voda; chladiace prípravky (zme-
si); chladivá akrylové, surové; umelé živice v su-
rovom stave; biologické prípravky s výnimkou 
prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely. 
3 - Kozmetika, parfuméria, kúry, oleje, emulzie, 
vody a gély určené na ošetrenie, čistenie, pesto-
vanie a krášlenie pleti, tela, vlasov a nechtov, so-
li, oleje, peny a emulzie sprchové a kúpeľové, 
prípravky určené na hygienu celého tela, pros-
triedky určené na starostlivosť o nohy, ústne vo-
dy, zubné pasty, zubné gély, pestovacie a čistiace 
prípravky na chrup i umelý, prípravky na ústnu 
hygienu patriace do tejto triedy, hygienické pros-
triedky a dezodoranty na osobnú potrebu, osvie-
žovače dychu, ústne vody, masážne prípravky, na-
máčacie prostriedky, potpourri (zmesi voňavých 
látok), vonné tyčinky, vonné oleje, dezodoranty 
na osobnú potrebu. 
5 - Nápoje diabetické a dietetické, farmaceutické 
a veterinárne výrobky, hygienické výrobky na 
liečebné účely, diabetické prípravky na liečebné 
účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, liečivá ľudí a zvierat, liečivá na hojenie 
rán a jaziev, prípravky na uvoľňovanie svalov  
a kŕčov, prípravky na zlepšenie prekrvenia tela, 
masážne prípravky na liečebné účely, dezinfekč-
né prípravky, antibakteriálne a dezinfekčné prí-
pravky, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky 
na osvieženie a prevoňanie vzduchu, dezodoranty 
iné ako na osobné účely, dezinfekčné prípravky 
na hygienické účely, prípravky slúžiace na ob-
medzenie pachov v m iestnostiach, WC dezodo-
ranty, WC gély a osviežovače, repelentné príp-
ravky, chemické prípravky proti plesniam. 
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16 - Papier, lepenka a výrobky z nich, tlačiaren-
ské výrobky, papiernický tovar; tlačiarske typy  
a štočky, periodické a neperiodické publikácie, 
diáre, kalendáre, reklamné predmety z papiera  
a lepenky, mapy, hroty pier, atramenty, kalamáre, 
kalendáre, obrazy, grafiky, pečate, plagáty, poh-
ľadnice, papierové tašky, obaly a obalové mate-
riály patriace do tejto triedy. 
22 - Stany, markízy, plátenné strechy, baldachý-
ny, nepremokavé plachty, vozové plachty; celto-
viny, vrecia a vaky; markízy, textilné vrecká, 
vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov. 
29 - Jedlé oleje, najmä kukuričný a sezamový olej; 
jedlý mätový olej; jedlý olivový olej; jedlý sl-
nečnicový olej; jedlé oleje s vitamínmi; konzer-
vované záhradné bylinky. 
30 - Cukríky, cukrovinky, čokoláda, zákusky, ko-
láče, čokoládové nápoje. 
31 - Potrava pre zvieratá; výlisky pre rožný sta-
tok; potrava pre dobytok; semená rastlín; čerstvé 
záhradné bylinky; rastliny; jedlé korene. 
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené vrá-
tane nápojov minerálnych, sódových, šumivých  
a energetických, sirupy a iné prípravky na príp-
ravu nápojov, nízkoalkoholické miešané nápoje 
sirupy a ďalšie polotovary na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, modrá, zelená 
(732) Schörg Christian, Sonnwendgasse 30/1/4/15, 1100 

Wien, AT; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 218066 
(151) 7.6.2007 
(156) 10.11.2016 
(180) 10.11.2026 
(210) 2052-2006 
(220) 10.11.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 9 (511) 9, 16, 25, 28, 35, 41 
(511) 9 - Prostriedky na ochranu očí, okuliare, okuliare 

na šport, ochranné masky, ochranné prilby na šport, 
ochranné obleky proti úrazom, hokejové ochran-
né prilby, počítačové programy na hokejovú hru, 
CD a DVD disky, magnetické alebo optické no-
siče zvuku, obrazu alebo dát. 
16 - Papierové hracie karty, predovšetkým týka-
júce sa ľadového hokeja, periodická a neperio-
dická tlač a publikácie, periodiká, časopisy, no-
viny, knihy, brožúry, tlačivá a formuláre, plagá-
ty, katalógy, albumy, atlasy, predmety z kartónu, 
kalendáre, príručky, prospekty, ročenky, fotogra-
fie, listový papier, poznámkové bloky, papierové 
propagačné materiály, letáky, grafické reproduk- 
 

cie, informačné produkty na papierových nosi-
čoch, letáky, papierové vlajky, pútače z papiera 
alebo lepenky, obaly na knihy, záložky do kníh, 
darčekové obaly, perá a ceruzky, ťažidlá, obtlač-
ky, písacie súpravy najmä s tematikou ľadového 
hokeja, databázy na papierových nosičoch, kan-
celárske potreby s výnimkou nábytku. 
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy, športové ob-
lečenie, obuv na voľný čas a šport, hokejové dre-
sy, košele, pulóvre, svetre, vesty, saká a b undy, 
polokošele, tielka, tričká, nohavice, vatované no-
havice, tepláky, zápästníky, čelenky, krátke no-
havice, pokrývky hlavy, čiapky, klobúky, šiltov-
ky, ponožky, nočná bielizeň, šály, rukavice, vet-
rovky, kombinézy (oblečenie), viazanky, návle-
ky, hokejové dresy, vatované nohavice. 
28 - Hokejky na ľadový hokej a hokejbal vrátane 
brankárskych, športové potreby patriace do triedy 
28, najmä hokejový výstroj, hokejové korčule  
a kolieskové korčule, hokejové puky, čepele ho-
kejok, chrániče na nože korčúľ, vaky a tašky pri-
spôsobené na hokejky, vaky a tašky prispôsobené 
na korčule, hokejový ochranný výstroj, najmä 
rukavice, helmy, masky na tvár, chrániče ramien, 
betóny pre brankárov, ochranné vesty pre bran-
károv, ochrana očí, chrániče lakťov, chrániče ko-
lien, masky na tvár, chrániče predlaktia, chrániče 
hrudníka a chrbta, chrániče ramien, čalúnené 
chrániče ramien, návleky, nákolenníky, zápästky, 
suspenzory, lapačky, špeciálne rukavice na špor-
tovanie, športové náradie a náčinie na hokej, hry, 
hračky, maskoty (hračky). 
35 - Reklama, reklamné činnosti, on-line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti, prieskum tr-
hu, prieskum vzťahov s verejnosťou, zbieranie  
a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, 
vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch, organizovanie výs-
tav na obchodné a reklamné účely, obchodné ale-
bo podnikateľské informácie, maloobchodná čin-
nosť so športovými potrebami, najmä športovým 
náradím a náčiním na hokej, športovým výstro-
jom na hokej, športovým oblečením, odevmi a obu-
vou na voľný čas a šport, maloobchodná činnosť 
s tlačovinami a papiernickým tovarom so zame-
raním na hokej, vydávanie a aktualizovanie rek-
lamných alebo náborových materiálov, rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačivá, vzorky), rozširovanie reklam-
ných oznamov, sprostredkovanie uvedených slu-
žieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, pre-
dovšetkým s uvedeným, tovarom. 
41 - Služby športovísk, vydávanie časopisov, no-
vín, kníh, periodík, on-line vydávanie časopisov, 
novín a kníh v elektronickej forme týkajúce sa 
hokeja, vydávanie a edícia elektronicky reprodu-
kovateľných textov, výroba audiovizuálnych prog-
ramov, služby nahrávacích štúdií, výroba rozhla-
sových alebo televíznych programov, filmová  
a fotografická tvorba, fotografovanie, organizo-
vanie kultúrnych výstav, organizovanie plesov, 
živých vystúpení, športových súťaží, služby v ob-
lasti zábavy a kultúrnych podujatí najmä zabez-
pečovanie hokejových súťaží, a to najmä vo forme 
turnajov, zábava, pobavenie, informácie o vz de-
lávaní a možnostiach zábavy, vzdelávanie, škole-
nia, organizovanie a vedenie kongresov, konferen-
cií, seminárov, sprostredkovanie uvedených služieb. 
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(540) 

  
 

(732) INSPO, spol. s r. o., Vieska 71, 020 01 Púchov, 
SK; 

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

(111) 218094 
(151) 8.6.2007 
(156) 22.5.2016 
(180) 22.5.2026 
(210) 944-2006 
(220) 22.5.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 16, 35, 39 
(511) 16 - Tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie. 

35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, 
obchodná správa; obchodná administratíva; kan-
celárske práce; predaj periodickej a neperiodickej 
tlače, kníh; podnikateľské poradenstvo v oblasti 
vydavateľskej, publikačnej činnosti, polygrafie, 
reklamy, obchodu; sprostredkovanie nákupu a pre-
daja tovaru v rozsahu voľnej živnosti; predaj na-
hraných zvukových a zvukovo-obrazových záz-
namov; reklamná činnosť, sprostredkovanie inzer-
tných služieb; kopírovacie a rozmnožovacie služ-
by. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; dis-
tribúcia periodickej a neperiodickej tlače, kníh; 
sprostredkovanie v obl asti osobnej a nákladnej 
prepravy. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna 
(732) MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., Nám. 

SNP 12, 811 06 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 218161 
(151) 8.6.2007 
(156) 22.8.2016 
(180) 22.8.2026 
(210) 1538-2006 
(220) 22.8.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 33, 35, 39 
(511) 33 - Vína, destiláty, alkoholické nápoje s výnim-

kou piva. 
35 - Sprostredkovanie maloobchodu s tovarom; 
sprostredkovanie veľkoobchodu s tovarom; spro-
stredkovanie obchodu s tovarom. 
39 - Preprava, skladovanie a balenie tovaru. 

(540) 

  

(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 
917 01 Trnava, SK; 

 
 

(111) 218204 
(151) 8.6.2007 
(156) 3.10.2016 
(180) 3.10.2026 
(210) 1797-2006 
(220) 3.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické a parafarmaceutické, 

vitamíny, minerály a stopové prvky, diétne a nut-
ričné prípravky na lekárske účely, liečivá, medi-
cinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín a kom-
binované prípravky vitamínov, minerálov, stopo-
vých prvkov a bylinných výťažkov, potravinové 
doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, 
alebo stopovými prvkami na lekárske účely, vi-
tamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové 
preparáty, minerály a multiminerálové preparáty, 
bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky alebo 
pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo 
kapsuly, alebo žuvačky s liečivými prísadami, di-
etetické látky upravené na lekárske účely, mine-
rálne vody a dietetické nápoje upravené na lekár-
ske účely, diétne potraviny upravené na lekárske 
účely, výživové doplnky na lekárske účely, biel-
kovinové prípravky alebo potrava na lekárske 
účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, 
chemické prípravky na lekárske účely, liečivé 
oleje, oleje na lekárske účely, tuky na lekárske 
účely, liečivé soli, tinktúry na lekárske účely, by-
linné výťažky alebo sirupy, vitamínová a mine-
rálna výživa vo forme koncentrátov, proteínové 
koncentráty ako výživné prídavky do po travín, 
droždie na farmaceutické účely; potravinové do-
plnky s liečebnými účinkami, výživné alebo die-
tetické prípravky na lekárske účely na denné do-
plnenie stravy ako instantná strava alebo samo-
statná zmes, ktorá sa skladá hlavne z m lieka  
v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových 
proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo mi-
nerálov, alebo stopových prvkov, alebo cukru. 

(540) Trigrip - rýchlo pomôže, 
 chrípku premôže 
(732) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Tři-

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

 
 

(111) 218217 
(151) 8.6.2007 
(156) 25.10.2016 
(180) 25.10.2026 
(210) 1922-2006 
(220) 25.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 9 (511) 38, 41, 42 
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(511) 38 - Telekomunikácie; komunikácia pomocou ter-
minálov alebo počítačov; počítačový prenos poš-
ty a obrazu; komunikácia a transakcia v sieti; tla-
čová agentúra; diaľkový prenos obrazu a video-
obrazu; prevádzkovanie dátovej siete; prevádz-
kovanie verejnej mobilnej rádiotelefónnej siete; 
poradenstvo v oblasti telekomunikačnej techniky; 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti telekomu-
nikácií; výmena, získavanie a šírenie informácií  
a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete 
alebo dátovej siete, alebo siete výpočtovej, in-
formačnej, komunikačnej alebo elektronickej tech-
niky alebo satelitov, alebo kábla; šírenie tlačovín 
a kníh prostredníctvom počítačovej, dátovej, elek-
tronickej, telekomunikačnej alebo informačnej 
siete; informačné a telekomunikačné služby na 
internete uvedené v tejto triede vrátane prevádz-
kovania elektronických násteniek, diskusných sku-
pín a fór a poskytovanie prístupu k on -line in-
formačným službám a databázam; služby hlaso-
vej schránky; telekomunikačné služby vrátane 
priameho prepojenia lokálnej zákazníckej pevnej 
siete so sieťou mobilných telefónov; služby krát-
kych textových správ; teletext a služby s ním 
spojené; poskytovanie informácií (informačná kan-
celária); komunikácia spočívajúca vo výmene, ší-
rení, získavaní a poskytovaní informácií a správ 
prostredníctvom telekomunikačných sietí; pre-
vádzkovanie informačných a telekomunikačných 
sietí; prenájom telekomunikačných zariadení a prí-
strojov vrátane telefónov; služby zasielania správ; 
prenos dát a informácií; služby prístupu a pripo-
jenia k dátovým a informačným sieťam a interne-
tu; poskytovanie informácií z počítačovej data-
bázy - v rámci tejto triedy; komunikačné služby 
prostredníctvom internetu, vonkajších sietí a vnú-
torných sietí a ďalších elektronických prostried-
kov; telekomunikačné technológie (Voice over IP, 
bezdrôtové technológie); spravodajské služby; ob-
razové spravodajstvo; poskytovanie prístupov  
k počítačovým databázam a iným dátovým sys-
témom. 
41 - Vydávanie časopisov a kníh; elektronické 
publikovanie (DPT), poskytovanie on-line elek-
tronických publikácií (bez možnosti sťahovania); 
vydávanie elektronických kníh a časopisov on-li-
ne; posunková reč (tlmočenie); prekladateľské 
služby; filmová tvorba; filmové štúdiá; dabing; 
digitálne spracovanie obrazu; nahrávacie štúdiá  
a výroba rozhlasových a televíznych programov; 
fotografovanie; informácie a sprostredkovanie mož-
ností rekreácie; rozptýlenia; zábavy; usporadúva-
nie divadelných predstavení; prevádzkovanie ki-
nosál; koncertné siene; prevádzkovanie múzeí, 
knižníc (požičiavanie kníh); usporadúvanie dis-
koték; prevádzkovanie kasín a herní; prevádzko-
vanie hier on-line (z počítačovej siete); nočné 
kluby; karaoke; výchovno-zábavné klubové služ-
by; kluby zdravia; cirkusy; drezúra zvierat; pre-
vádzkovanie zoologických záhrad; požičiavanie 
filmov; umelecké a módne agentúry; estrády; or-
ganizovanie lotérií; organizovanie plesov; pláno-
vanie a organizovanie večierkov a osláv; organi-
zovanie vzdelávacích, zábavných, športových sú-
ťaží alebo súťaží krásy; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
živých predstavení a vystúpení; predpredaj vstu-
peniek; požičiavanie a prenájom divadelných  
 

a iných dekorácií vrátane osvetlenia; prenájom 
rozhlasových a televíznych prijímačov; požičia-
vanie prenosných videokamier; organizovanie  
a vedenie kolokvií, konferencií, kongresov, se-
minárov, sympózií; informácie o výchove a vzde-
lávaní; školenia; praktické cvičenia; inštruktážny 
výcvik; skúšanie, preskúšavanie; diaľkové štú-
dium; korešpondenčné kurzy; internátne školy; 
detské jasle a materské školy; prázdninové tábo-
ry; náboženská výchova; pomoc a poradenstvo 
pri voľbe povolania; usporadúvanie a riadenie 
pracovných stretnutí; telesná výchova; prevádz-
kovanie a prenájom športových zariadení - golfo-
vých ihrísk, štadiónov, tenisových dvorcov, pla-
veckých bazénov; gymnastický výcvik; požičia-
vanie športového náradia s výnimkou dopravných 
prostriedkov. 
42 - Konzultačné, asistenčné, analytické, dizaj-
nérske vyhodnocovacie a programovacie služby 
týkajúce sa počítačového softvéru, firmvéru, hard-
véru a informačných technológií; konzultácie tý-
kajúce sa hodnotenia, výberu a zavádzania počí-
tačového softvéru, firmvéru, hardvéru, informač-
ných technológií a systému spracovania údajov, 
právnych záležitostí, informačných technológií  
a duševného vlastníctva, a to aj prostredníctvom 
telekomunikačných sietí, dodávkou on-line, in-
ternetom a sieťou World Wide Web; webhosting; 
webdesing; výskumné služby; kódovanie a dekó-
dovanie zabezpečovacích systémov (tvorba soft-
véru); poradenská činnosť v oblasti aplikácie vý-
počtovej techniky v oblasti informatiky, vytvára-
nia virtuálnych/počítačových 3D animácií a mo-
delov, informačných technológií; navrhovanie  
a realizácia automatizovaných systémov riadenia; 
programátorská činnosť; projekcia počítačových 
sietí; poskytovanie práva užívania softvéru a pre-
nájom softvéru; inštalácia, opravy, údržba a ser-
vis softvéru, vytváranie interaktívnych aplikácií 
umožňujúcich odovzdávanie a tvorbu grafickej 
podoby prostredníctvom siete internetu; progra-
movanie; softvér - návrhy; prevod a konverzia 
počítačových programov a údajov (okrem fyzic-
kej konverzie); prevod a konverzia údajov a do-
kumentov z fyzických médií na elektronické mé-
diá; tvorba a údržba počítačových stránok webo-
vých pre zákazníkov; amatérske webové stránky 
s erotikou; hosťovanie na počítačových webových 
stránkach; inštalácia počítačových programov; 
návrh počítačových systémov; programovanie in-
ternetových databázových systémov a interneto-
vých aplikácií; konštrukcia WWW prezentácií  
a riešení WWW serverov; aktualizácia a údržba 
počítačových programov; zhotovovanie kópií po-
čítačových programov; technické štúdie v oblasti 
počítačov a programového vybavenia; výskum, 
vývoj a tvorba systémov na elektronické obcho-
dovanie vrátane príslušného softvéru a hardvéru; 
poskytovanie know-how pre oblasť elektronické-
ho obchodovania a informačných technológií; 
programovanie multimediálnych aplikácií; vytvá-
ranie interaktívnych a grafických programov; po-
čítačové animalizácie a vizualizácie; grafický di-
zajn; zavádzanie, aktualizácia, návrhy, štrukturo-
vanie a programovanie či iné vytváranie databáz, 
iných dátových systémov a aplikácií na ich spra-
covanie vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktua-
lizácie a údržby, návrhy, štrukturovanie a prog- 
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ramovanie či iné vytváranie internetových alebo 
intranetových počítačových stránok a násteniek 
(webpages a websites) a internetových alebo in-
tranetových aplikácií; hosťovanie (poskytovanie 
voľného priestoru) pre internetové či intranetové 
informácie, stránky a nástenky (webpages a web-
sites); hosťovanie (poskytovanie voľného prie-
storu) pre internetové či intranetové aplikácie; 
prevod (konverzia) počítačových programov, dát 
či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych 
formátov do iných formátov; prevod (konverzia) 
dokumentov dát či iných údajov z fyzických mé-
dií na elektronické médiá; zálohovanie dát a in-
formácií elektronickými a počítačovými pros-
triedkami a prostredníctvom elektronickej pošty; 
poradenstvo v oblasti výpočtovej a informačnej 
techniky; prevádzkovanie internetového vyhľa-
dávača. 

(540) Amatéři 
(732) Vtelenský Pavel, Dlouhá 14, 370 11 České Budě-

jovice, CZ; 
 
 

(111) 218232 
(151) 8.6.2007 
(156) 3.11.2016 
(180) 3.11.2026 
(210) 2010-2006 
(220) 3.11.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 29, 30, 35 
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky. 

30 - Omáčky ako chuťové prísady. 
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment. 

(540) 

  
 

(591) žltá, červená, zelená, modrá, oranžová, biela 
(732) KOLIBA, a. s., Krivec I., 962 05 Hriňová, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 218233 
(151) 8.6.2007 
(156) 3.11.2016 
(180) 3.11.2026 
(210) 2011-2006 
(220) 3.11.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky. 

(540) RICOLETKA 
(732) KOLIBA, a. s., Krivec I., 962 05 Hriňová, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 218234 
(151) 8.6.2007 
(156) 3.11.2016 
(180) 3.11.2026 
(210) 2012-2006 
(220) 3.11.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 29 
(511) 29 - Syry. 
(540) 

  
 

(591) červená, modrá, hnedá, biela, zelená, žltá, oranžová 
(732) KOLIBA, a. s., Krivec I., 962 05 Hriňová, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 218278 
(151) 8.6.2007 
(156) 29.9.2016 
(180) 29.9.2026 
(210) 1770-2006 
(220) 29.9.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 6, 7, 9, 35, 37, 42 
(511) 6 - Kovové armatúry. 

7 - Odvádzače parného kondenzátu. 
9 - Meracie prístroje, teplomery s výnimkou le-
kárskych, ultrazvukové a laserové meracie zaria-
denia s výnimkou laserov na lekárske účely. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
37 - Opravy armatúr, servisná činnosť; montáž  
a opravy vykurovacích zariadení. 
42 - Skúšky materiálov, meranie. 

(540) 

  
 

(732) KOMO Slovakia, s.r.o., Na Záchrastí 369/46, 
010 09 Žilina, SK; 
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(111) 218279 
(151) 8.6.2007 
(156) 2.10.2016 
(180) 2.10.2026 
(210) 1774-2006 
(220) 2.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 9, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov 

vrátane interface na spojenie s výpočtovou tech-
nikou; výpočtová technika všetkých druhov vrá-
tane periférnych zariadení, počítače, hardvér vrá-
tane počítačových doplnkov, užívateľské počíta-
če, prenosné počítače, notebooky a laptopy, prí-
stroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, 
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimova-
nie, vysielanie, mixovanie a/alebo rozširovanie 
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; 
magnetické a optické nosiče údajov; elektronické 
obvody na prenos programových dát; MP3 pre-
hrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje 
a zariadenia a prístroje na elektronické hry; set-
top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym 
prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s in-
ternetom, inými káblovými digitálnymi zdrojmi, 
a tak fungovať ako počítač); počítačové progra-
my, najmä počítačové programy na prístup a po-
užitie internetu, počítačové programy na riadenie 
siete, počítačové obslužné programy, počítačové 
programy na záznam, spracovanie, príjem, repro-
dukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a de-
komprimovanie dát; počítačový softvér, najmä 
počítačový softvér poskytovaný z internetu, počí-
tačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam 
dát a k internetu, počítačový softvér na umožne-
nie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna 
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, in-
ternetu alebo z internetových webových stránok, 
kopírovateľné elektronické publikácie poskyto-
vané on-line z počítačových báz dát alebo z in-
ternetu, počítačové programy na záznam, spraco-
vanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, 
komprimovanie a dekomprimovanie dát; počíta-
čový softvér, najmä počítačový softvér poskyto-
vaný z internetu, počítačový softvér na umožne-
nie pripojenia k bázam dát a k internetu, počíta-
čový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; 
kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z po-
čítačových báz dát, internetu alebo z interneto-
vých webových stránok, kopírovateľné elektro-
nické publikácie poskytované on-line z počítačo-
vých báz dát alebo z internetu. 
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačo-
vých databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch; prenájom rek-
lamného času vo všetkých komunikačných mé-
diách; služby obchodnej správy na spracovanie 
predaja prostredníctvom internetu; obchodné in-
formačné služby; poradenstvo v obchodnej čin-
nosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama  
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné 
účely a podporu predaja, reklama (on-line) na po-
čítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, pre-
zentácia užívateľov na stránkach World Wide Web 
v počítačovej sieti internet v rámci inzercie alebo 
služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie  
 
 

reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy s ve-
rejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb. 
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, naj-
mä služby zabezpečujúce vstup do telekomuni-
kačných sietí, poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, pos-
kytovanie telekomunikačného pripojenia a užíva-
teľského prístupu na internet alebo bázy dát; pre-
nos všetkých druhov signálov a informácií po ve-
rejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia nad-
väznosti vymedzenej častí verejnej telefónnej sie-
te na medzinárodnú telekomunkačnú sieť); príjem, 
vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych a os-
tatných komunikačných a telekomunikačných 
signálov a správ; komunikácia telefónna a telegra-
fická, komunikácia prostredníctvom optických 
káblov, počítačová komunikácia, prevádzkovanie 
rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach 
elektronických komunikácií, prenájom telekomu-
nikačných okruhov; prenájom telekomunikač-
ných zariadení; informačné kancelárie na posky-
tovanie informácií o uvedených službách; posky-
tovanie poradenstva o uvedených službách. 
41 - Poskytovanie on-line elektronických publi-
kácií, publikácia elektronických kníh, novín a ča-
sopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačo-
vých hier z počítačových báz dát alebo prostred-
níctvom internetu; služby video- a audioprenáj-
mu; organizovanie a vedenie konferencií, semi-
nárov a workshopov poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; publikácia textov s výnimkou 
reklamných a náborových; poskytovanie nekopí-
rovateľnej digitálnej hudby z internetu a z inter-
netových webových stránok; informácie o m ož-
nostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových báz dát ale-
bo internetu. 
42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie, 
softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a kon-
verzia počítačových programov a údajov (okrem 
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov 
(okrem fyzickej konverzie) a dokumentov z fy-
zických médií na elektronické médiá, návrh počí-
tačových systémov, programovanie interneto-
vých databázových systémov a internetových ap-
likácií, tvorba WWW prezentácií a riešenie WWW 
softvérov; údržba a aktualizácia počítačových 
programov, zhotovovanie kópií počítačových prog-
ramov; poskytovanie informácií týkajúcich sa 
počítačov a vybavenia počítačových sietí on-line; 
prenájom počítačov a počítačových softvérov; 
služby počítačového programovania poskytované 
on-line; vytváranie a údržba webových stránok; 
vytváranie a údržba registra doménových mien; 
poradenstvo o u vedených službách poskytované 
on-line z počítačových báz dát alebo prostredníc-
tvom internetu; prenájom počítačov a softvérov, 
hosťovanie na počítačových stránkach (WEB); 
programovanie internetových databázových sys-
témov a internetových aplikácií, programovanie 
multimediálnych aplikácií, vytváranie interaktív-
nych programov, počítačové animácie a vizuali-
zácie, obnovovanie počítačových databáz; tvorba 
špeciálnych softvérov pre služby zaisťovania bez-
pečnosti a ochrany informácií pred zneužitím. 
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(540) Magio 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Br a-

tislava, SK; 
 
 

(111) 218280 
(151) 8.6.2007 
(156) 2.10.2016 
(180) 2.10.2026 
(210) 1775-2006 
(220) 2.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 9, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov 

vrátane interface na spojenie s výpočtovou tech-
nikou; výpočtová technika všetkých druhov vrá-
tane periférnych zariadení, počítače, hardvér vrá-
tane počítačových doplnkov, užívateľské počíta-
če, prenosné počítače, notebooky a laptopy, prí-
stroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, 
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimova-
nie, vysielanie, mixovanie a/alebo rozširovanie 
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; 
magnetické a optické nosiče údajov; elektronické 
obvody na prenos programových dát; MP3 pre-
hrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje 
a zariadenia a p rístroje na elektronické hry; set-
top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym 
prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s in-
ternetom, inými káblovými digitálnymi zdrojmi, 
a tak fungovať ako počítač); počítačové progra-
my, najmä počítačové programy na prístup a po-
užitie internetu, počítačové programy na riadenie 
siete, počítačové obslužné programy, počítačové 
programy na záznam, spracovanie, príjem, repro-
dukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie  
a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, naj-
mä počítačový softvér poskytovaný z internetu, 
počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bá-
zam dát a k internetu, počítačový softvér na umož-
nenie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna 
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, in-
ternetu alebo z internetových webových stránok, 
kopírovateľné elektronické publikácie poskyto-
vané on-line z počítačových báz dát alebo z in-
ternetu, počítačové programy na záznam, spraco-
vanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, 
komprimovanie a dekomprimovanie dát; počíta-
čový softvér, najmä počítačový softvér poskyto-
vaný z internetu, počítačový softvér na umožne-
nie pripojenia k bázam dát a k internetu, počíta-
čový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; 
kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z po-
čítačových báz dát, internetu alebo z interneto-
vých webových stránok, kopírovateľné elektro-
nické publikácie poskytované on-line z počítačo-
vých báz dát alebo z internetu. 
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počíta-
čových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch; prenájom 
reklamného času vo všetkých komunikačných 
médiách; služby obchodnej správy na spracova-
nie predaja prostredníctvom internetu; obchodné 
informačné služby; poradenstvo v obchodnej čin-
nosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama  
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné  
 

účely a podporu predaja, reklama (on-line) na 
počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, 
prezentácia užívateľov na stránkach World Wide 
Web v počítačovej sieti internet v rámci inzercie 
alebo služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasie-
lanie reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy 
s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb. 
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, 
najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomu-
nikačných sietí, poskytovanie telekomunikačné-
ho pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, 
poskytovanie telekomunikačného pripojenia a uží-
vateľského prístupu na internet alebo bázy dát; 
prenos všetkých druhov signálov a informácií po 
verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia 
nadväznosti vymedzenej častí verejnej telefónnej 
siete na medzinárodnú telekomunikačnú sieť); 
príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíz-
nych a ostatných komunikačných a telekomuni-
kačných signálov a správ; komunikácia telefónna 
a telegrafická, komunikácia prostredníctvom op-
tických káblov, počítačová komunikácia, prevádz-
kovanie rozhlasového a televízneho vysielania  
v sieťach elektronických komunikácií, prenájom 
telekomunikačných okruhov; prenájom teleko-
munikačných zariadení; informačné kancelárie 
na poskytovanie informácií o uvedených službách; 
poskytovanie poradenstva o uvedených službách. 
41 - Poskytovanie on-line elektronických publi-
kácií, publikácia elektronických kníh, novín a ča-
sopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačo-
vých hier z počítačových báz dát alebo prostred-
níctvom internetu; služby video- a audioprenáj-
mu; organizovanie a vedenie konferencií, semi-
nárov a workshopov poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; publikácia textov s výnimkou 
reklamných a náborových; poskytovanie nekopí-
rovateľnej digitálnej hudby z internetu a z inter-
netových webových stránok; informácie o m ož-
nostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových báz dát ale-
bo internetu. 
42 - Tvorba softvéru a programov, programova-
nie, softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a kon-
verzia počítačových programov a údajov (okrem 
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov 
(okrem fyzickej konverzie) a dokumentov z fy-
zických médií na elektronické médiá, návrh počí-
tačových systémov, programovanie interneto-
vých databázových systémov a internetových ap-
likácií, tvorba WWW prezentácií a riešenie WWW 
softvérov; údržba a aktualizácia počítačových 
programov, zhotovovanie kópií počítačových prog-
ramov; poskytovanie informácií týkajúcich sa 
počítačov a vybavenia počítačových sietí on-line; 
prenájom počítačov a počítačových softvérov; 
služby počítačového programovania poskytované 
on-line; vytváranie a údržba webových stránok; 
vytváranie a údržba registra doménových mien; 
poradenstvo o u vedených službách poskytované 
on-line z počítačových báz dát alebo prostredníc-
tvom internetu; prenájom počítačov a softvérov, 
hosťovanie na počítačových stránkach (WEB); 
programovanie internetových databázových sys-
témov a internetových aplikácií, programovanie 
multimediálnych aplikácií, vytváranie interaktív-
nych programov, počítačové animácie a vizualizácie,  
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obnovovanie počítačových databáz; tvorba špe-
ciálnych softvérov pre služby zaisťovania bez-
pečnosti a ochrany informácií pred zneužitím. 

(540) Magio Box 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Br a-

tislava, SK; 
 
 

(111) 218293 
(151) 8.6.2007 
(156) 14.10.2016 
(180) 14.10.2026 
(210) 1859-2006 
(220) 14.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové 

príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy, 
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje, 
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové ná-
poje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor, cukrí-
ky, cukrovinky, kvasnice, krekery (slané pečivo), 
kukurica pražená, kukuričné vločky, müsli, práš-
ky do pečiva, čierne korenie, koreniny, chuťové 
prísady, oblátky, chuťové omáčky, korenie, zmr-
zlina. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) ENERGY pre povzbudenie 
 a dobrú náladu 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 218294 
(151) 8.6.2007 
(156) 14.10.2016 
(180) 14.10.2026 
(210) 1860-2006 
(220) 14.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové 

príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy, 
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje, 
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové ná-
poje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor, cukrí-
ky, cukrovinky, kvasnice, krekery (slané pečivo), 
kukurica pražená, kukuričné vločky, müsli, práš-
ky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, kore-
niny, chuťové prísady, oblátky, ocot, chuťové 
omáčky, korenie, zmrzlina. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) SLADKÝ SEN 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 218300 
(151) 8.6.2007 
(156) 18.10.2016 
(180) 18.10.2026 
(210) 1871-2006 
(220) 18.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 42 
(511) 35 - Poradenské služby v ob lasti obchodného  

a podnikového riadenia; poradenstvo v obc hod-
nej činnosti; hospodárske a ekonomické predpo-
vede; analýzy nákladov; obchodné alebo podni-
kateľské informácie pre zákazníkov z databáz; 
zbieranie údajov do počítačovej databázy; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; šta-
tistické informácie; vedenie kartoték a centrál-
nych kartoték; riadenie elektronického obchodu 
prostredníctvom komunikačných médií; rozširo-
vanie reklamných alebo inzertných oznamov; pos-
kytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, telekomu-
nikačných prostriedkov, elektronických médií, elek-
tronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej 
siete (internet). 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického ban-
kovníctva; bankové služby; finančníctvo; služby 
v oblasti finančníctva; poskytovanie úverov a iné 
formy financovania; finančný prenájom (lízing); 
vydávanie a správa platobných prostriedkov vrá-
tane platobných kariet, cestovných šekov a ich 
overovanie, úverových (kreditných) a debetných 
kariet; poskytovanie záruk a kaucií; ručenie; ot-
váranie akreditívov; vykonávanie hypotekárnych 
obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti  
a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva 
a financií; finančné poradenstvo; finančné analý-
zy; poskytovanie bankových a finančných infor-
mácií; finančné odhady a oceňovanie v oblasti 
bankovníctva; inkasovanie nájomného; sprostred-
kovanie nehnuteľností; oceňovanie a odhady v ob-
lasti nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľ-
ností; informácie o poistení; prenájom bytov; čin-
nosť realitnej kancelárie; poskytovanie a spros-
tredkovanie všetkých uvedených služieb pros-
tredníctvom komunikačných médií, telekomuni-
kačných prostriedkov, elektronických médií, elek-
tronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej sie-
te (internet). 
37 - Dozor nad stavbami; stavebné informácie; 
prenájom stavebných strojov a zariadení; staveb-
ný dozor. 
38 - Informačné kancelárie; elektronická pošta; 
elektronické zobrazovanie; komunikácia, posiela-
nie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet). 
39 - Uchovávanie informácií; skladovanie údajov 
a dokumentov elektronicky uložených; sťahovanie. 
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie na 
počítačových stránkach (webových stránkach); 
licencie práv duševného vlastníctva; návrh počí-
tačových systémov; obnovovanie počítačových 
databáz; aktualizovanie počítačových programov; 
konzultačné služby v oblasti duševného vlastníc-
tva; prevod a konverzia počítačových programov  
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a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod  
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; sledovacie služby  
v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru; 
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok 
(web) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počí-
tačových programov; urbanistické plánovanie; výz-
doba interiérov; zememeračstvo. 

(540) 

  
 

(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 0 6 
Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218301 
(151) 8.6.2007 
(156) 18.10.2016 
(180) 18.10.2026 
(210) 1872-2006 
(220) 18.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 42 
(511) 35 - Poradenské služby v oblasti obchodného a pod-

nikového riadenia; poradenstvo v obchodnej čin-
nosti; hospodárske a ekonomické predpovede; 
analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské 
informácie pre zákazníkov z databáz; zbieranie 
údajov do počítačovej databázy; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; štatistické infor-
mácie; vedenie kartoték a cen trálnych kartoték; 
riadenie elektronického obchodu prostredníctvom 
komunikačných médií; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; poskytovanie a spros-
tredkovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, telekomunikačných pros-
triedkov, elektronických médií, elektronickej poš-
ty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet). 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického ban-
kovníctva; bankové služby; finančníctvo; služby 
v oblasti finančníctva; poskytovanie úverov a iné 
formy financovania; finančný prenájom (lízing); 
vydávanie a správa platobných prostriedkov vrá-
tane platobných kariet, cestovných šekov a ich 
overovanie, úverových (kreditných) a debetných 
kariet; poskytovanie záruk a kaucií; ručenie; ot-
váranie akreditívov; vykonávanie hypotekárnych 
obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti  
a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva 
a financií; finančné poradenstvo; finančné analý-
zy; poskytovanie bankových a finančných infor-
mácií; finančné odhady a oceňovanie v oblasti 
bankovníctva; inkasovanie nájomného; sprostred-
kovanie nehnuteľností; oceňovanie a odhady v ob-
lasti nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľ- 
 

ností; informácie o poi stení; prenájom bytov; 
činnosť realitnej kancelárie; poskytovanie a spros-
tredkovanie všetkých uvedených služieb pros-
tredníctvom komunikačných médií, telekomuni-
kačných prostriedkov, elektronických médií, elek-
tronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej 
siete (internet). 
37 - Dozor nad stavbami; stavebné informácie; 
prenájom stavebných strojov a zariadení; staveb-
ný dozor. 
38 - Informačné kancelárie; elektronická pošta; 
elektronické zobrazovanie; komunikácia, posie-
lanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníc-
tvom komunikačných médií, telekomunikačných 
prostriedkov, elektronických médií, elektronickej 
pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet). 
39 - Uchovávanie informácií; skladovanie údajov 
a dokumentov elektronicky uložených; sťahovanie. 
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
licencie práv duševného vlastníctva; návrh počí-
tačových systémov; obnovovanie počítačových 
databáz; aktualizovanie počítačových programov; 
konzultačné služby v oblasti duševného vlastníc-
tva; prevod a konverzia počítačových programov 
a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod  
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; sledovacie služby  
v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru; 
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok 
(web) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počí-
tačových programov; urbanistické plánovanie; 
výzdoba interiérov; zememeračstvo. 

(540) 

  
 

(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 0 6 
Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218335 
(151) 8.6.2007 
(156) 6.11.2016 
(180) 6.11.2026 
(210) 2029-2006 
(220) 6.11.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 36 
(511) 36 - Poistno-technické služby, sprostredkovanie 

poistenia, uzatváranie poistiek, kapitálové inves-
tície, garancie, záruky, finančné odhady, oceňo-
vanie, finančníctvo, záložňa, uzatváranie poistiek 
proti požiaru, zdravotné poistenie, hypotéky, kú-
pa na splátky, finančné poradenstvo, konzultačné 
služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v ob-
lasti poistenia, finančné informácie, informácie  
o poistení, úrazové pripoistenie, životné poistenie, 
variabilné kapitálové životné poistenie, poistenie 
detí a rodičov, dôchodkové poistenie, špeciálne 
poistenie, úrazové pripoistenie denného odškod-
ného, úrazové poistenie záujmovej činnosti, hro-
madné úrazové poistenie, životné poistenie, ži-
votné poistenie zamestnancov, neživotné poiste-
nie, poistenie proti živelným škodám, poistenie 
škôd spôsobených krádežou, vlámaním alebo lú- 
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 pežným prepadnutím, poistenie strojov, poistenie 
zodpovednosti za škody fyzických i právnických 
osôb, poistenie motorových vozidiel, poistenie 
skla, poistenie trvale obývanej domácnosti, pois-
tenie rodinných domov a domácností, poistenie 
zodpovednosti za výrobok, poistenie zodpoved-
nosti za škodu manažérov, riaditeľov a členov pred-
stavenstiev, poistenie zodpovednosti účtovných, 
daňových poradcov a audítorov, poistenie dopra-
vovaných osôb, poistenie prepravy tovaru a zá-
sob, poistenie škôd spôsobených požiarnym pre-
rušením prevádzky, poistenie stavebno-montáž-
nych rizík, poistenie zodpovednosti za škodu pro-
jektových, konštrukčných a poradenských aktivít 
podnikateľov v stavebníctve a strojárstve, poiste-
nie úveru, úrazové pripoistenie dospelých a mlá-
deže, dôchodkové poistenie zamestnancov, pois-
tenie majetku, poistenie všeobecnej zodpoved-
nosti, poistenie zodpovednosti z držby nehnuteľ-
nosti, poistenie prepravovaného nákladu, poiste-
nie strojov, komplexný balík poistení pre podni-
kateľov (malí a strední podnikatelia), kapitálové 
životné poistenie. 

(540) IMPULZ 
(732) ČSOB Poisťovňa, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 218421 
(151) 8.6.2007 
(156) 3.10.2016 
(180) 3.10.2026 
(210) 6125-2006 
(220) 3.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) BLAGOFF 
(732) GSH Trademarks Limited, Afroditis, 25, 2nd floor, 

office 204, Nicosia, CY; 
 
 

(111) 218425 
(151) 8.6.2007 
(156) 13.10.2016 
(180) 13.10.2026 
(210) 6170-2006 
(220) 13.10.2006 
(442) 1.3.2007 
(450) 2.8.2007 

 8 (511) 16, 25, 41 
(511) 16 - Časopisy; grafiky; komiksy; knihy; lístky; 

plagáty; ročenky; tlačené časové plány a harmo-
nogramy; tlačové znaky; obrazy; brožúry. 
25 - Tričká; oblečenie. 
41 - Divadelné predstavenie; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; poskytovanie počítačo-
vých hier; prevádzkovanie karaoke; organizova-
nie a vedenie seminárov; organizovanie vedo-
mostných a zábavných súťaží; tvorba videofil-
mov; titulky; rezervácia vstupeniek; vydávanie 
kníh; vzdelávanie; on-line poskytovanie elektro-
nických publikácií. 
 
 
 

(540) 

  
 

(591) oranžová, čierna, biela 
(732) Žittňan Róbert, Mgr., Mánesovo nám. 6, 851 01 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 218484 
(151) 12.7.2007 
(156) 5.12.2016 
(180) 5.12.2026 
(210) 2230-2006 
(220) 5.12.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 9 (511) 3, 5, 9, 16, 18, 21, 30, 32, 35, 39, 41, 42, 43 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; voňavkárske výrobky; 

kozmetické farby, oleje, emulzie, vody a gély ur-
čené na ošetrenie, čistenie, pestovanie a krášlenie 
pleti, tela, vlasov a nechtov; prípravky na odstra-
ňovanie líčidiel; riasenky; soli; oleje; sprchové  
a kúpeľové peny a emulzie; líčidlá; prípravky ur-
čené na hygienu celého tela; depilačné prípravky; 
opaľovacie prostriedky a prostriedky po opaľo-
vaní; prostriedky určené na starostlivosť o nohy; 
ústne vody nie na lekárske účely; zubné pasty; 
zubné gély; pestovacie a čistiace prípravky na 
chrup (i umelý), prípravky na ústnu hygienu pat-
riace do tejto triedy; hygienické prostriedky a de-
zodoranty na osobnú potrebu; namáčacie pro-
striedky; prostriedky na odstránenie hrdze a vod-
ného kameňa; mydlá a mydlové prípravky; avi-
váže; prípravky na saténovú bielizeň; odstraňo-
vače škvŕn patriace do tejto triedy; antistatické 
prípravky na použitie v dom ácnosti; potpourri 
(zmesi voňavých látok); vonné tyčinky; príprav-
ky na čistenie odpadového potrubia; autokozme-
tika; prípravky na ošetrovanie povrchov materiá-
lov na báze voskov; prípravky na odstraňovanie 
škvŕn lakov a farieb z karosérií automobilov a skiel; 
vonné oleje. 
5 - Diabetické a dietetické nápoje upravené na 
lekárske účely; farmaceutické a veterinárne prí-
pravky na liečebné účely; diabetické prípravky 
na liečebné účely; dietetické látky prispôsobené 
na lekárske účely; liečivá na hojenie rán a jaziev; 
prípravky na uvoľňovanie svalov a kŕčov (na le-
kárske účely); prípravky na zlepšenie prekrvenia 
tela (na lekárske účely); masážne prípravky na 
liečebné účely; antibakteriálne a dezinfekčné prí-
pravky na hygienické účely; hygienické výrobky 
na liečebné účely; liečivé čaje; liečivé čaje yin -
yang; detská výživa; potraviny pre batoľatá. 
9 - Počítače a súčiastky do nich; elektrické a na-
parovacie žehličky. 
16 - Papier; papiernický tovar; tlačiarenské vý-
robky; potreby na knižné väzby; kancelárske pot-
reby s výnimkou nábytku; tlačiarenské typy a štoč-
ky; pečiatky; tlačivá; prospekty; periodické a ne-
periodické publikácie; diáre; kalendáre; vizitky; 
reklamné predmety z papiera a lepenky; mapy;  
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kalendáre; plagáty; pohľadnice; listový papier; 
listové súpravy; tašky a vrecká z p apiera alebo 
plastových materiálov; obaly a obalové materiály 
patriace do tejto triedy. 
18 - Kufre; cestovné a nákupné tašky. 
21 - Náčinie a nádoby do domácnosti alebo ku-
chyne; hrebene; umývacie huby; kefy, čistiace 
potreby patriace do tejto triedy; sklo ako surovi-
na alebo polotovar s výnimkou stavebného skla; 
porcelán, keramika a majolika a výrobky z nich 
patriace do tejto triedy; strúhadlá do domácnosti; 
prístroje a nástroje do domácnosti a kuchyne pat-
riace do tejto triedy; čistiace nástroje na ručný 
pohon; klepáče textílií a podlahovín; mechanické 
nástroje a mechanické prostriedky na čistenie, 
umývanie a leštenie povrchov, podláh a dlaždíc 
patriace do tejto triedy; ručné šampónovače; me-
chanické metly; mechanické odstraňovače nečis-
tôt patriace do tejto triedy; zvony na čistenie od-
padov; dávkovače mydla; mydlovničky; prenos-
né vaničky; drôtenky; zmetáky; lopatky; handry 
na čistenie a umývanie; mopy; hygienické toalet-
né nádoby pre domáce zvieratá; kefky a kefy vrá-
tane elektrických okrem kief ako súčastí strojov; 
neelektrické leštiace stroje do d omácnosti; dáv-
kovače papierových utierok a toaletného papiera; 
vybavenie kúpeľní a toaliet patriace do tejto trie-
dy; koše na použitie v domácnosti s výnimkou 
košov z drahých kovov; neceséry, toaletné kufrí-
ky; rozprašovače na voňavky; pomôcky na od-
straňovanie líčidiel s výnimkou elektrických; štet-
ky na holenie; zubné kefky; zubné nite. 
30 - Cukríky; cukrovinky; čokoláda; zákusky, 
koláče; čokoládové nápoje; káva; čaj; kakao; cu-
kor; ryža; maniok; ságo; kávové náhradky; múka 
a výrobky z obilia; chlieb; pečivo; cukrárske vý-
robky; zmrzlina; sirup; kvasnice; prášok do peči-
va; soľ; horčica; ocot; omáčky (aromatické); ko-
renia; polevy; príchuti do pot ravín s výnimkou 
esencií a éterických olejov; pirôžky s mäsom; pi-
rohy; prášky na výrobu zmrzliny; pizza; potravi-
nárska múka; palacinky; niťovky; muškátové ore-
chy; med; droždie. 
32 - Pivo; diabetické a dietetické nápoje nie na 
lekárske účely; nealkoholické nápoje sýtené a ne-
sýtené vrátane minerálnych, sódových, šumivých 
a energetických nápojov; sirupy a iné príprav- 
ky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a nápoje  
z ovocných štiav; stolové a minerálne vody; ná-
poje v práškovej forme. 
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť; 
organizovanie výstav a veľtrhov na reklamné a ob-
chodné účely; marketingové štúdie; distribúcia 
tovaru reklamné účely; rozmnožovanie dokumen-
tov; sprostredkovanie uvedených služieb; prená-
jom zariadení na spracovanie dát. 
39 - Sprostredkovanie prepravy osôb a nákladov; 
turistické kancelárie s výnimkou kancelárií pos-
kytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; spre-
vádzanie a preprava turistov; organizovanie ex-
kurzií, výletov a turistických prehliadok; rezer-
vácia dopravy a obstarávanie cestovných lístkov. 
41 - Vyučovacia, výchovná, vzdelávacia a zábav-
ná činnosť vrátane usporadúvania špecializova-
ných doškoľovacích kurzov, akadémií, sympózií 
a konferencií; organizovanie výstav; organizova-
nie kultúrnych akcií; usporadúvanie zábavných  
 

súťaží; nakladateľská a vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných a náborových tex-
tov; prekladateľské služby; usporadúvanie výstav 
a veľtrhov na kultúrne alebo výchovné účely; re-
zervácia vstupeniek na turistické a kultúrno-spo-
ločenské podujatia; sprostredkovanie uvedených 
služieb. 
42 - Architektonické poradenstvo; obstarávateľ-
ská a sprostredkovateľská činnosť v tejto oblasti. 
43 - Prevádzkovanie kempingov; reštauračné služ-
by (jedlá a nápoje) v hoteloch, moteloch, ubytov-
niach, reštauráciách, rekreačných zariadeniach, 
bistrách, baroch, snackbaroch, kaviarňach a noč-
ných kluboch ako i príprava pokrmov rýchleho 
občerstvenia a pokrmov podávaných v pouličnom 
predaji; rezervácia hotelového ubytovania; do-
náškové služby (catering); rezervácie ubytovania. 

(540) 

  
 

(732) Schörg Christian, Sonnwendgasse 30/1/4/15, 1100 
Wien, AT; 

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

 
 

(111) 218501 
(151) 13.7.2007 
(156) 11.10.2016 
(180) 11.10.2026 
(210) 1830-2006 
(220) 11.10.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 8 (511) 16, 39, 43 
(511) 16 - Adresové štítky do a dresovacích strojov, 

strojčeky na tlačenie adries, akvarely, bytové ak-
váriá, albumy, architektonické modely, aritme-
tické tabuľky, atlasy, atramentová tyčinka, atra-
ment, tuš, baliace materiály na báze škrobu, ba-
liaci papier, biologické vzorky na použitie v mik-
roskopii (učebné materiály), blahoprajné pohľad-
nice, rozmnožovacie blany, bridlice na kreslenie, 
bridlicové tabuľky, brožované knihy, brožúry, 
bublinové obaly z plastických materiálov na ba-
lenie, poklopy na bytové akváriá, časopisy (pe-
riodiká), na balenie fólie z regenerovanej celuló-
zy, ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, chro-
molitografy (polygrafia), cievky s farbiacimi pás-
kami (ako kancelárska potreba), cifry (znaky), 
cigarové pásky, čínsky tuš, dátumové pečiatky, 
kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pás-
ky, jednorazové detské plienkové nohavičky  
z papiera alebo buničiny, jednorazové detské plien-
ky z papiera alebo celulózy, diagramy, dierkova-
cie karty do žakárového stroja, dierovačky, drevi-
tý papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie 
potreby, papier do elektrokardiogramov, ručné 
prístroje na etiketovanie, etikety s výnimkou tex-
tilných,škatule s farbami ako školské pomôcky, 
farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, fil-
tračný materiál (papier), filtračný papier, papie-
rové filtre na kávu, fólie z regenerovanej celuló-
zy na balenie, umelohmotné fólie na balenie, ume-
lohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizá- 
 



310 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

 

 ciu, formuláre, fotografie, zariadenia na fotomon-
táže, frankovacie stroje, galvanotypy (polygra-
fia), zemské glóbusy, glutín (kancelárske lepidlo 
alebo lepidlo pre domácnosť), grafické znaky, 
grafické zobrazenie, grafiky, papierové gule, gu-
ľôčky do guľôčkových pier, gumené pásky na 
kancelárske účely, gumičky (kancelárska potreba), 
gumové plátno (papiernictvo), gumy na gumova-
nie, gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo 
pre domácnosť, hárky papiera, hektografy, histo-
logické rezy ako učebné pomôcky, hroty pier, 
hroty pier zo zlata, kalamáre, kalamár - nádobka 
na atrament, kalendáre, litografický kameň, kan-
celárske dierkovače, kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku, kancelárske svorky, predmety  
z kartónu, kartón, lepenka, kartotékové lístky, ka-
talógy, papierové kávové filtre, knihárske kosti-
ce, knihárske nite, knihárske plátno, knihárske 
súkno, kníhviazačský materiál, knihy, knižné zá-
ložky, knižné zarážky, komiksy, kopírovacie ihly 
na rysovanie alebo kreslenie, kopírovacie zaria-
denia, korekčný atrament, tekuté korektory, pa-
pierové kornúty, kovové úchytky na kartotečné 
lístky, škatule na klobúky z lepenky, krajčírska 
krieda, kreditné karty, kresliace uhly, krieda na 
písanie, krieda na značenie, litografická krieda, 
krividlá, kružidlá na kreslenie, ozdobné kvetiná-
če z papiera, laminovačky, plastové obaľovače 
dokumentov ako kancelárska potreba, knihárske 
látky, lepenka, kartón, lepenkové alebo papierové 
škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľa-
še, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiaca 
páska (kancelárska pomôcka na lepenie), lepiace 
pásky na kancelárske účely a použitie v domác-
nosti, lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, 
lepidlá na kancelárske účely a použitie v domác-
nosti, lepidlá na kancelárske účely a pre domác-
nosť, leptaný štočok, lístky, listový papier, lito-
grafické dosky, litografie, architektonické make-
ty, maliarske plátna, maliarske štetce, maliarske 
stojany, mapy, geografické mapy, materiály na 
pečatenie, vrecká na varenie v mikrovlnných rú-
rach, mištičky na vodové farby, modelovací íl, 
modelovacie materiály, modelovacie pasty, mo-
delovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramo-
rovacie hrebene (potreby pre umelcov), nádobka 
na atrament, kalamár, nálepky na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť, nálepky, lepiace štít-
ky, náprstky na ochranu pred zranením, násadky 
na perá, násadky na ceruzky, navaľovacie platne 
do kopírovacích strojov, navaľovacie platne do 
kopírovacích zariadení, navlhčovacie hubky (kan-
celárske pomôcky), navlhčovadlá, noviny, nože 
na papier (kancelárske pomôcky), obálkovacie stro-
je do kancelárie, obálky (papiernický tovar), oba-
ly na doklady, obaly na mliečne výrobky, papie-
rové, papierové obaly na spisy, obaly (papiernic-
ký tovar), obežníky, obrazy, zarámované aj neza-
rámované obrazy (maľby), papierové obrúsky na 
odstraňovanie mejkapu, papierové obrúsky (pre-
stieranie), obtlačky, oceľové pierka, oceľové pís-
mená, olejotlače, operadlá na ruky pre maliarov, 
elektrické aj neelektrické orezávacie strojčeky na 
ceruzky, otvárače na listy (kancelárske pomôcky), 
ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia (papier-
nický tovar), paginovačka, palety pre maliarov, 
pantografy (rysovacie pomôcky), papier do kopí-
rovacích strojov, papier do registračných strojov,  
 

 parfumovaný alebo neparfumovaný papier do skríň, 
papier do e lektrokardiogramov, papier Xuan (na 
čínsku kaligrafiu a čínske maľby), papiernický 
tovar, papierová kaša (drvina), papierové gule, 
papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek, pa-
pierové pásky, papierové pásky a karty na za-
znamenávanie počítačových programov, papie-
rové podložky pod poháre, papierové spinky, pa-
pier, parafínový papier, paragóny, papierové pás-
ky a karty na zaznamenávanie počítačových 
programov, pásky do pí sacích strojov, pásky do 
tlačiarní k počítačom, papierové pásky, pastelky, 
puzdrá na pasy, pauzovací papier, pečate, pečat-
né vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, pe-
čiatky s adresami, pečiatky s adresou, perá na ta-
bule, nie elektrické, perá (kancelárske potreby), 
peračníky, puzdrá na perá, pergamenový papier, 
periodiká, pijaky, pijavý papier, hroty na písacie 
perá zo zlata, písacie potreby, elektrické aj nee-
lektrické písacie stroje, písmená, plagáty, plano-
gramy, plány, plastické hmoty na modelovanie, 
plátna na knihárske účely, gumené plátno (pa-
piernictvo), jednorazové plienkové nohavičky  
z papiera alebo buničiny, detské plienky z papie-
ra a buničiny, plniace perá, počítacie tabuľky, 
papierové pásky a štítky na zaznamenávanie po-
čítačových programov, počítačové tlačiarne, pa-
pierové podbradníky, podložky na písanie, pod-
ložky na pivové poháre, podložky na stôl, podno-
sy na listy, podnosy na rozdeľovanie a počítanie 
mincí, podušky na pečiatkovanie, pohľadnice, 
poklopy na bytové akváriá, polygrafické písmo, 
pomôcky na vymazávanie, zaraďovače (kance-
lárske obaly), zaraďovače, šablóny na voľné lis-
ty, portréty, poštové hracie pohľadnice, poštové 
známky, písacie potreby, súpravy na písanie, po-
známkové zošity, pravítka (rysovacie), pravítka 
(uholníky, podložníky), potlače, priesvitky (papier-
nický tovar), priesvitný pauzovací papier, papie-
rové prikrývky na stôl, príložníky, pripináčiky, 
príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera 
alebo z lepenky, puzdrá na pasy, puzdrá na pe-
čiatky, puzdrá na perá, peračníky, puzdrá na pí-
sacie potreby, puzdrá na šablóny a formy, puzdrá 
na šekové knižky, rádiogramy, zariadenia na rá-
movanie fotografií, razúrovacie (vymazávacie) 
papieriky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky, grafické reprodukcie, rezačky na papier, 
ročenky, rozmnožovacie zariadenia a stroje, pa-
pierové ručníky, ružence, rydlá (rycie ihly), ry-
sovacie dosky, rysovacie perá, rysovacie pomôc-
ky, rysovacie potreby, rysovacie súpravy, rytecké 
dosky, rytiny, gumovacie šablóny, sádzacie rá-
my, sádzadlá (polygrafia), sadzobnice, samolep-
ky pre domácnosť a na kancelárske účely, papie-
rové servítky, skicáre, školská tabuľa, školské 
potreby (papier, písacie potreby), škrabky na 
kancelárske účely, skrinky na kancelárske potre-
by, škrobové lepidlá pre domácnosť a kancelár-
ske účely, spevníky, spinky na papier, papierové, 
kancelárske spinky, spisové obaly (poriadače), 
perové spony, steatit (krajčírska krieda), štetce, 
adresové štítky do a dresovacích strojov, štítky 
(papierové nálepky), štočky s adresami, štočky  
s adresou, stojany na fotografovanie, stojany na 
pečiatky, stojany na perá a ceruzky, maliarske 
stojany, stolové prestieranie z papiera, strieborný 
papier, kníhviazačské kancelárske stroje a prí- 
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 stroje, stroje na lepenie obálok, elektrické aj ne-
elektrické strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), svie-
tivý papier, tabuľa na zapichovanie oznamov, arit-
metické tabuľky, papierové alebo kartónové ta-
buľky, bytové teráriá, tlač (rytiny), tlačené časo-
vé plány a harmonogramy, tlačiace pásy s výnim-
kou textilných, neelektrická tlačiareň kreditných 
kariet, tlačiarenský lis, prenosné tlačiarničky, tla-
čivá, tlačové písmo, tlačové reglety, tlačové zna-
ky, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, 
tuby z kartónu, tuhy do ceruziek (verzatiliek), at-
ramentová tyčinka, účtovné knihy, úderníky pí-
sacích strojov, uhľový, kopírovací papier, ryso-
vacie uholníky, umelecké litografie, umelohmot-
né fólie na balenie, umelohmotné fólie naťahova-
cie na paletizáciu, papierové utierky na tvár, pa-
pierové utierky, trhacie bloky, valce do pí sacích 
strojov, maliarske valčeky aj pre domácnosť, 
väzby na knihy, verzatilky, vinetovacie strojčeky, 
viskózové fólie na obaľovanie, viváriá, papierové 
vlajky, vodové farby, pečatný vosk, vrecia z pa-
piera alebo plastických materiálov, vrecká do mik-
rovlnných rúr, vrecká na odpadky z papiera alebo 
plastických materiálov, vrecká na odpadky z pa-
piera alebo plastov, papierové vreckovky, výšiv-
kové vzory, vyučovacie pomôcky s výnimkou 
prístrojov a zariadení, vyzina (želatína) na kance-
lárske účely a pre domácnosť, vzory na kopíro-
vanie, vzory na šitie, vzory na výrobu ode vov, 
žakarovacie krosná, záložky do kníh, záložky, stuž-
ky do kníh, papierové zástavy, zemepisné mapy, 
zinkografické štočky, zošity, zošívačky (kance-
lárske pomôcky), zotierače tabúľ (špongie). 
39 - Autobusová doprava, automobilová doprava, 
prenájom automobilov, balenie tovaru, preprava 
cenností, prenájom chladiacich zariadení, distri-
búcia energie, distribúcia tovaru na dobierku, ná-
kladná kamiónová doprava, doprava ropovodom, 
informácie o doprave, lodná, trajektová doprava, 
rezervácia dopravy, ťahanie alebo vlečenie dop-
ravných prostriedkov pri poruchách, dopravova-
nie vlečnými člnmi, doručovacie služby, kuriér-
ske služby, doručovanie balíkov, doručovanie no-
vín a časopisov, doručovanie tovaru, dovoz a do-
prava, preprava električkami, distribúcia energie, 
organizovanie exkurzií, informácie o preprave, 
informácie o uskladnení, uchovávanie informácií, 
kuriérske služby (dokumenty alebo tovar), kuriér-
ske služby, lámanie ľadu, uvoľňovanie uviaznu-
tých lodí, lodná doprava, lodná preprava tovaru, 
lodná trajektová doprava, preprava nábytku, pre-
pravovanie nábytku, nakladanie a v ykladanie  
v dokoch, nákladná kamiónová doprava, spros-
tredkovanie námornej dopravy, námorná prepra-
va, nosenie batožín, nosiče na prenájom automo-
bilov, obsluhovanie prieplavových vrát, organi-
zovanie okružných plavieb, organizovanie ciest, 
organizovanie exkurzií, organizovanie okružných 
výletov, osobná doprava, doprava pancierovými 
vozidlami, parkovanie automobilov (služby), pi-
lotovanie (riadenie lietadiel), podmorské zách-
ranné práce, ťahanie alebo vlečenie dopravných 
prostriedkov pri poruchách, poskytovanie pomo-
ci pri doprave, požičiavanie nosičov na autá, po-
žičiavanie potápačských skafandrov, prenájom pla-
vidiel (člnov, lodí), prenájom automobilov, pre-
nájom chladiarenských boxov, prenájom dopravných 
prostriedkov, prenájom garáží, prenájom koní,  
 

prenájom miesta na parkovanie, prenájom nák-
ladných vozňov, prenájom pojazdných kresiel, 
prenájom potápačských oblekov, prenájom potá-
pačských zvonov, prenájom pretekárskych vozi-
diel, prenájom skladísk, prenájom skladovacích 
kontajnerov, prenájom vozidiel, preprava a skla-
dovanie odpadu, preprava cenností, preprava ro-
povodom, prepravné služby, riadenie prieplavo-
vých vrát, remorkáž, rezervácia miesteniek na 
cestovanie, rezervácia v doprave, riečna doprava 
a preprava, skladovanie údajov a dokumentov 
elektronicky uložených, prenájom skladov, služ-
by v dopra ve a preprave, sprevádzanie turistov, 
sprostredkovanie prenájmu lodí, sprostredkova-
nie prepravy, sťahovanie, sťahovanie nábytku, 
ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov 
pri poruchách, taxislužba, preprava turistov, spre-
vádzanie turistov, turistické kancelárie s výnim-
kou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelo-
vého ubytovania, turistické prehliadky, úschova 
lodí a člnov, uskladnenie tovaru, uskladňovanie 
plavidiel (člnov, lodí), uvoľňovanie uviaznutých 
lodí, vlečenie alebo ťahanie dopravných pros-
triedkov pri poruchách, rozvod vody, zásobova-
nie vodou, vodiči (služby), služby poskytované 
výletnými loďami, organizovanie výletov, vypúš-
ťanie satelitov pre zákazníkov, vzdušná doprava, 
záchrana lodí, pravidiel, podmorská záchrana, 
záchranné služby, rezervácia zájazdov, železnič-
ná preprava. 
43 - Služby barov, bufety (rýchle občerstvenie), 
detské jasle, domovy dôchodcov, hotelierske služ-
by, jedálne a závodné jedálne, závodné jedálne, 
kaviarne, prevádzkovanie kempov, hotelové služ-
by, penzióny, poskytovanie prechodného ubyto-
vania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, uby-
tovacie služby prázdninových táborov, prenájom 
prednáškových sál, prenájom prenosných stavieb, 
prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených 
výrobkov, prenájom turistických stanov, prevádz-
kovanie hotelového ubytovania, prevádzkovanie 
kempov, príprava a dodávka jedál na objednávku 
do domu, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie 
(jedálne), rezervácia hotelov, rezervácia penzió-
nov, rezervácia prechodného ubytovania, samo-
obslužné reštaurácie, turistické ubytovne, ubyto-
vacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom pre-
chodného ubytovania. 

(540) 
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(111) 218520 
(151) 13.7.2007 
(156) 6.12.2016 
(180) 6.12.2026 
(210) 2242-2006 
(220) 6.12.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 9 (511) 6, 16, 17, 19, 20, 35, 37, 40, 42 
(511) 6 - Kovové okná, kovové okenice, okenné rámy, 

kovové dvere, kovové brány, pánty a závesy, ko-
vania, stavebné kovania, kovania na okná, dvere 
a nábytok, stavebný materiál z valcovaného a lia-
teho kovu, zámočnícke výrobky, kovové rúry, 
iné výrobky z kovov patriace do triedy 6, staveb-
né kovania, kovový spojovací materiál, železiar-
ske výrobky, parapetné dosky z kovových mate-
riálov, obyčajné kovy v surovom a polospraco-
vanom stave a ich zliatiny, drobný železiarsky 
tovar, kovové zápustné kolíky, háčiky (železiarsky 
tovar), kovové podpery a konzoly pre stavebníctvo. 
16 - Prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepen-
ky, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-
žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopi-
sy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, gra-
fické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, le-
penka, katalógy, kávové filtre, papierové knihy, 
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne 
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, 
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický to-
var), obrazy, papiernický tovar, periodické a ne-
periodické publikácie, plagáty, predmety z kartó-
nu, grafické reprodukcie, tlačené reklamné mate-
riály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na 
balenie, vrecia z papiera alebo plastických mate-
riálov. 
17 - Dosky a tyče z plastov (polotovary), hmoty 
tesniace, upchávkové a izolačné, hadice, poloto-
vary z plastických hmôt v tvare profilov a tvaro-
vaných kusov pre nábytkársky priemysel a na vý-
robu okien, profily úplne alebo čiastočne z plas-
tických hmôt ako polotovary. 
19 - Plastové okná, plastové dvere, drevené okná, 
drevené dvere, okná s rámami z plastických hmôt, 
dvere s výnimkou kovových, dverové prahy s vý-
nimkou kovových, dverové rámy s výnimkou ko-
vových, okenice s výnimkou kovových, okenné 
rámy s výnimkou kovových, okná s výnimkou 
kovových, rámové konštrukcie s výnimkou kovo-
vých, rámy (okenné) s výnimkou kovových, skla-
dacie dvere s výnimkou kovových, výplne dverí  
s výnimkou kovových, zárubne s výnimkou ko-
vových, garážové brány plastové, plastové rolety, 
cloniace a ochranné výrobky na okná a dvere, 
najmä medzi sklené, exteriérové, vertikálne žalú-
zie, časti a diely týchto výrobkov - všetko z plas-
tov, dreva a iných nekovových materiálov, von-
kajšie rolety a žalúzie, časti a diely týchto výrob-
kov - všetko z plastov, dreva a iných nekovových 
materiálov, žalúzie s výnimkou kovových, dosky 
a tyče z plastov (polotovary), hmoty tesniace, up-
chávkové a izolačné, hadice, polotovary z plas-
tických hmôt v tvare profilov a tvarovaných ku-
sov pre nábytkársky priemysel a na výrobu okien,  
 

profily úplne alebo čiastočne z plastických hmôt 
pre stavebníctvo, plastové rolety, debnenie s vý-
nimkou kovového, dosky - stavebné drevo, latky, 
drevené dyhy, drevené a plastové obloženie, dre-
vo opracované, drevo opracované - stolárske, streš-
né krokvy, lišty s výnimkou kovových, mriežky  
s výnimkou kovových, palisády s výnimkou ko-
vových, podlahové dosky, schodiská s výnimkou 
kovových, schodnice ako časti schodísk, drevo-
trieskové dosky, hranoly, stavebný materiál ne-
kovový, prírodný a umelý kameň, inzertné stĺpy  
s výnimkou kovových, reklamné stĺpy s výnim-
kou kovových, nekovové reklamné panely s vý-
nimkou svetelných. 
20 - Interiérové žalúzie a rolety lamelové a ich 
časti, drobný nekovový materiál na okná a dvere, 
dverové obloženie s výnimkou kovového, kladky 
z plastických hmôt pre rolety, koľajnice na zá-
clony, závesy a žalúzie, kovanie na okná a dvere 
s výnimkou kovového, schodišťové zábradlia, 
závory s výnimkou kovových, závesy a siete pro-
ti hmyzu. 
35 - Maloobchodné služby v ob lasti plastových  
a drevených okien a dverí a stavebníctva; veľko-
obchodné služby v obl asti plastových a dreve-
ných okien a dverí a stavebníctva; reklamná čin-
nosť, zasielanie reklamných materiálov zákazní-
kom, obchodná administratíva, kancelárske prá-
ce, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a v ývo-
zom, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožo-
vanie dokumentov, dokladov, nábor zamestnan-
cov, organizovanie výstav na obchodné a reklam-
né účely, zbieranie údajov do počítačovej databá-
zy, hospodárske alebo ekonomické predpovede, 
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, pre-
nájom reklamných materiálov, prenájom reklam-
ných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, pre-
nájom reklamných plôch, zásielkové reklamné 
služby, rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov, spracovanie textov, vydávanie reklam-
ných materiálov, vydávanie reklamných alebo 
náborových textov, vylepovanie plagátov, analý-
zy nákupných cien, veľkoobchodných cien, auto-
matizované spracovanie dát v administratíve, bar-
terové operácie, komerčné informačné kancelá-
rie, marketing, marketingové štúdie, obchodné 
administratívne služby, obchodné alebo podnika-
teľské informácie, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, obchodný manažment a podnikové po-
radenstvo, podpora predaja (pre tretie osoby), po-
moc pri riadení komerčných a priemyselných pod-
nikov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, po-
radenské služby v oblasti obchodného alebo pod-
nikateľského riadenia, poradenstvo v obc hodnej 
činnosti, poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií, poskytovanie pomoci pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov, prieskum trhu, profesionálne obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo, sekretárske služ-
by, spracovanie textov, sprostredkovanie kom-
penzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej 
a medzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obcho-
du s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie rekla-
mných textov, vedenie kartoték v počítači, vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov, 
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi 
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostre-
dím), zbieranie údajov do počítačových databáz,  
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zoraďovanie údajov v počítačových databázach, 
sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triede 37 a 42. 
37 - Montáž, inštalácia a opravy okien, dverí a iných 
stavebných prvkov, údržba nábytku, reštaurova-
nie nábytku, vykonávanie inžinierskych, priemy-
selných, bytových a občianskych stavieb, príp-
ravné a pomocné stavebné práce, montáž, klade-
nie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, izo-
lovanie stavieb, realizácia fasád so zateplením  
a bez zateplenia, zasklievanie balkónov a lodžií, 
maľovanie a natieranie, lepenie fólií, murovanie, 
klampiarstvo a inštalatérstvo, vykonávanie inži-
nierskych, bytových a občianskych stavieb, príp-
ravné a pomocné stavebné práce, čistenie, čiste-
nie exteriérov a interiérov, prenájom čistiacich 
strojov, inštalácia a opravy chladiacich a klimati-
začných zariadení, informácie o opravách, izolo-
vanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, klam-
piarstvo a inštalatérstvo, čalúnenie, čalúnnické prá-
ce, čalúnnické opravy, stavebné informácie, údrž-
ba nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž ku-
chynských zariadení, montáž nábytku a zariade-
ní, montáž a opravy vzduchotechnických zaria-
dení, montáž a opravy klimatizačných zariadení, 
montáž a o pravy vykurovacích zariadení, mon-
táž, kladenie, servis, sanácie a opravy podláh  
a parkiet, realizácia fasád so zateplením a bez za-
teplenia, exteriérové a interiérové maľovanie a na-
tieranie, montovanie lešení, murárstvo, pokrývač-
ské práce na strechách, stavebné informácie, do-
zor nad stavbami, demolácia budov, tapetovanie, 
umelecká stolárska výroba a opravy, utesňovanie 
stavieb a budov, inštalácia a opravy výťahov, pre-
nájom náradia a nástrojov, prenájom podlahár-
skych strojov, prenájom čistiacich strojov. 
40 - Spracovanie dreva a plastových materiálov, 
frézovanie, hobľovanie, farbenie dreva a plastov, 
morenie dreva, lakovanie dreva a plastov, obruso-
vanie, brúsenie, presné rezanie, informácie o sta-
rostlivosti o materiál, čistenie povrchov (chemic-
kými rozpúšťadlami), spájanie materiálov (pre tre-
tie osoby). 
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce 
sa plastových a drevených okien a dverí, staveb-
ných prác a zatepľovania budov, výskum a vývoj 
nových výrobkov pre  tretie osoby, navrhovanie 
pre tretie osoby, priemyselný dizajn, prieskumy 
(inžinierske práce), projektovanie stavieb, dizajn 
nábytku a bytového zariadenia, vypracovanie sta-
vebných výkresov, technický prieskum, výzdoba 
interiérov, architektonické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá, biela 
(732) OKENNÉ CENTRUM, s. r. o., Dunajská 10, 040 11 

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

 
 
 
 
 
 

(111) 218714 
(151) 13.7.2007 
(156) 15.11.2016 
(180) 15.11.2026 
(210) 2102-2006 
(220) 15.11.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky. 

(540) DITROPAN 
(732) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 

 
 

(111) 218735 
(151) 13.7.2007 
(156) 6.12.2016 
(180) 6.12.2026 
(210) 2251-2006 
(220) 6.12.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 8 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, ká-

vové príchuti, instantná káva - všetko pochádza-
júce z Brazílie. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie kávy pochádzajúcej z Brazílie. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, červená, žltá, hnedá 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 218736 
(151) 13.7.2007 
(156) 6.12.2016 
(180) 6.12.2026 
(210) 2252-2006 
(220) 6.12.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 8 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, ká-

vové príchuti, instantná káva - všetko pochádza-
júce z Kolumbie. 
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35 - Reklama. 
39 - Balenie kávy pochádzajúcej z Kolumbie. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, žltá, hnedá, sivá 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 218737 
(151) 13.7.2007 
(156) 6.12.2016 
(180) 6.12.2026 
(210) 2253-2006 
(220) 6.12.2006 
(442) 5.4.2007 
(450) 6.9.2007 

 8 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, ká-

vové príchuti, instantná káva. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(591) biela, čierna, žltá, zelená, modrá, hnedá 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 218927 
(151) 14.8.2007 
(156) 8.8.2016 
(180) 8.8.2026 
(210) 5898-2006 
(220) 8.8.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 8 (511) 9, 11, 37 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 

transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kon-
trolu elektrického prúdu, kontrolné, pozorovacie, 
meracie a monitorovacie nástroje a prístroje, pres-
né meracie prístroje, termostaty, elektrické a me-
chanické termostaty, digitálne a elektromecha-
nické časové termostaty, detektory, vypínače, spí-
nače, elektromechanické časové spínače, prístro-
je na zaznamenávanie času, automatické časové 
spínače, elektrické kontakty chronometrov, sní-
mače pohybu, svetla a tepla, elektrické regulátory 
svetla, reostaty, elektrické reostaty ako reguláto-
ry na tlmenie svetla, selenoidné ventily ako elek-
tromagnetické prepínače, plynomery, prístroje na 
rozbor plynu, nástenné meracie prístroje a nástro-
je, indikátory, indikátory množstva, indikátory 
straty elektrickej energie, ochranné zariadenia 
proti prepätiu, elektrické redukcie, elektrické prí-
stroje na kontrolu a reguláciu tepla, teplomery  
s výnimkou lekárskych, sondy na vedecké účely, 
sondážne zariadenia a stroje, číslicové súradni-
cové zapisovače, elektrické hlásiče, skenery ako 
snímače, zariadenia na spracovanie údajov, elek-
trické akumulátory, akumulátorové banky, nádo-
by na skrine, nádoby a platne do a kumulátorov, 
akustické vedenia a spriahadlá, ampérmetre, am-
pérmetrické nástroje, elektrické a anódové baté-
rie, anódy, elektrické a galvanické články, diaľ-
kové ovládače, počítače, monitory ako počítačový 
hardvér, čipy (mikroprocesorové doštičky), kom-
paktné, magnetické a optické disky, optické a mag-
netické nosiče údajov, záznamové disky, pamäti 
počítačov, periférne zariadenia počítačov, počíta-
čové programy a softvér všetkého druhu na akom-
koľvek type nosičov, monitorovacie počítačové 
programy, nahrané operačné programy, nahrané 
počítačové programy, počítačové programy stiah-
nuté z telekomunikačnej siete, počítačový soft-
vér, elektronické publikácie stiahnuté z teleko-
munikačnej siete. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
chladenie a vetranie, klimatizačné zariadenia, te-
pelné a výhrevné akumulátory, regenerátory tep-
la, prístroje a zariadenia na chladenie vzduchu, 
klimatizačné filtre, klimatizačné prístroje a zaria-
denia, ventilátory, ventilátory ako časti vetracích 
zariadení, vetracie zariadenia, zariadenia na filtro-
vanie a osvieženie vzduchu, difuzéry svetla, os-
vetľovacie prístroje a zariadenia, bezpečnostné 
príslušenstvo pre plynové zariadenia alebo ply-
nové potrubia, čističe plynu ako časti plynových 
zariadení, prístroje na čistenie plynu, regulačné  
a bezpečnostné príslušenstvo k plynovým zaria-
deniam. 
37 - Montážne a inštalačné služby, opravy, infor-
mácie o opravách a inštaláciách, inštalovanie a op-
ravy elektrických spotrebičov, prístrojov a ná-
strojov, inštalácia a opravy hodín, chronometrov  
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a chronometrických zariadení, inštalácie a opravy 
klimatizačných a vykurovacích zariadení, venti-
látorov a vetracích zariadení, odrušovanie elektric-
kých prístrojov a zariadení, poskytovanie a spros-
tredkovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) VEMER 
(732) Večeřa Vladimír, Mečířova 40, 612 00 Brno, CZ; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 218958 
(151) 14.8.2007 
(156) 18.10.2016 
(180) 18.10.2026 
(210) 6193-2006 
(220) 18.10.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 8 (511) 39 
(511) 39 - Nákladná doprava kamiónová; sprostredko-

vanie prepravy; služby v doprave a preprave; spros-
tredkovanie vzdušnej, železničnej, riečnej a ná-
mornej dopravy; prepravné služby; dovoz, dop-
rava; doručovanie tovaru a dokumentov; doručo-
vacie a kuriérske služby, skladovanie; uskladne-
nie tovaru; balenie tovaru; automobilová prepra-
va; distribúcia tovaru na dobierku; informácie  
o preprave a doprave; doručovanie balíkov; pos-
kytovanie pomoci pri doprave; informácie o us-
kladnení. 

(540) 

  
 

(591) čierno-modré 
(732) MO Slovakia s. r. o., Žitná 7226/48, 831 06 Bra-

tislava, SK; 
(740) Machaj Martin, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 218971 
(151) 14.8.2007 
(156) 31.10.2016 
(180) 31.10.2026 
(210) 6290-2006 
(220) 31.10.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 7, 8, 9, 11, 16, 21, 35 
(511) 7 - Práčky klasické i automatické, umývačky ria-

du, žmýkačky, kuchynské prístroje elektrome-
chanické obsiahnuté v t ejto triede, najmä stroje 
na spracovanie potravín, ako kuchynské roboty, 
šľahače a mixéry, miesiace stroje, elektrické no-
že, krájače a multikrájače, elektrické odšťavova-
če a lisy na ovocie, elektrické mlynčeky na kávu, 
elektrické mlynčeky na mäso, elektrické drviče 
na potraviny, elektrické vysávače a čističe kober-
cov, otvárače konzerv elektrické. 
8 - Kulmy a ondulačné zariadenia, otvárače kon-
zerv neelektrické. 
9 - Tlakomery, teplomery s výnimkou lekárskych, 
žehličky elektrické vrátane naparovacích, váhy. 
 

11 - Chladničky, mrazničky a výrobníky ľadu, 
chladničky na víno - vinotéky, elektrické, plyno-
vé a kombinované zariadenia na varenie, pečenie, 
smaženie a opekanie, najmä sporáky, rúry elek-
trické, plynové i mikrovlnné, grily, rošty, sendvi-
čovače, toastovače a opekače hrianok, elektrické 
fritovacie hrnce, variče a varné dosky, sporáky 
na tuhé palivá, kávovary elektrické, elektrické 
stroje na espreso, instantné dávkovače horúcej 
vody, rýchlovarné kanvice, zariadenia vetracie  
a klimatizačné, prístroje na úpravu vzduchu  
v miestnostiach, ako sú filtračné zariadenia, zvlh-
čovače a odvlhčovače, odsávače pary, elektrické 
a plynové vykurovacie zariadenia vrátane kotlov, 
radiátorov, plynových vykurovacích zariadení, 
elektrických vykurovacích telies, infražiaričov  
a konvektorov, elektrické a plynové ohrievače 
vody, filtre na odsávače pár, vodovodné batérie, 
bojlery, sušičky na ovocie a zeleninu, sušiče vla-
sov, horské slnká a soláriá (prístroje na opaľova-
nie). 
16 - Papierové filtre do vysávačov, papierové fil-
tre do kávovarov. 
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby pre do-
mácnosť a kuchyňu, ručné mlynčeky, ručné mi-
xéry a šľahače, strúhadlá, panvice, hrnce, kastró-
liky, neelektrické kanvice, súpravy na varenie  
a pitie kávy, grilovacie ihly a ražne používané pri 
varení, elektrické zubné kefky, panvice a formy 
na pečenie, zaváracie hrnce. 
35 - Prieskum a analýza trhu, sprostredkovanie 
obchodných záležitostí v odbore výroby, predaja 
a propagácie elektrospotrebičov a súvisiaceho to-
varu, poradenstvo v ot ázkach organizovania ob-
chodných činností, vytváranie a prevádzkovanie 
obchodných sietí, organizovanie komerčných vý-
stav a veľtrhov. 

(540) 

  
 

(732) HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné - Kútiky 637, 
760 01 Zlín, CZ; 

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

 
 

(111) 218972 
(151) 14.8.2007 
(156) 8.11.2016 
(180) 8.11.2026 
(210) 6319-2006 
(220) 8.11.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 36, 37, 42 
(511) 36 - Činnosť realitnej kancelárie; nákup, predaj, 

prenájom a lízing nehnuteľností; správa nehnu-
teľností; poradenstvo v oblasti nehnuteľností; in-
vestičná činnosť; finančné odhady a oceňovanie 
nehnuteľností; sprostredkovanie uvedených služieb; 
sprostredkovanie pôžičiek a hypoték; sprostred-
kovanie finančných úverov, developerská činnosť 
v oblasti uvedených služieb. 
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37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); vykonáva-
nie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, 
bytových a občianskych stavieb (vrátane vybave-
nosti sídliskových celkov); výstavba kanalizačných 
a vodovodných sietí; poddodávky pre uvedené 
stavby (stavebná činnosť); izolovanie stavieb; 
dozor nad stavbami; stavebné informácie; pora-
densko-konzultačná činnosť v stavebníctve; op-
ravy, údržba, rekonštrukcie, montážne a inštalač-
né práce v stavebníctve; sprostredkovanie uvede-
ných služieb, poradenská a konzultačná činnosť  
v stavebníctve, developerská činnosť v oblasti 
uvedených služieb. 
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve, technic-
ko-inžinierska činnosť v investičnej výstavbe; 
projektová činnosť; projektovanie stavieb; archi-
tektonické poradenstvo; architektúra; expertízy 
(inžinierske práce); štúdie technických projektov; 
poradenská a konzultačná činnosť v investičnej 
výstavbe; sprostredkovanie uvedených služieb, 
developerská činnosť v oblasti uvedených služieb. 

(540) CRESCO 
(732) CRESCO Invest Group, s. r. o., Hviezdoslavovo 

nám. 14, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219028 
(151) 22.8.2007 
(156) 13.11.2016 
(180) 13.11.2026 
(210) 2068-2006 
(220) 13.11.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 9 (511) 29, 35, 40 
(511) 29 - Mäso; čerstvé, chladené a mrazené mäso; 

čerstvé, chladené a mrazené polotovary z mäsa; 
mäsové výrobky. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 29; obchodné sprostredkovanie v oblasti 
nákupu a predaja tovarov uvedených v triede 29. 
40 - Údenie potravín; rozoberanie a spracovanie 
mäsa. 

(540) 

  
 

(732) TAURIS, a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská 
Sobota, SK; 

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

(111) 219031 
(151) 24.8.2007 
(156) 23.11.2016 
(180) 23.11.2026 
(210) 2151-2006 
(220) 23.11.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 
 

 8 (511) 9, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov 

vrátane interface na spojenie s výpočtovou tech-
nikou; výpočtová technika všetkých druhov vrá-
tane periférnych zariadení, počítače, hardvér vrá-
tane počítačových doplnkov, užívateľské počíta-
če, prenosné počítače, notebooky a laptopy, prí-
stroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, 
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimova-
nie, vysielanie, mixovanie a/alebo na rozširovanie 
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; 
magnetické a optické nosiče údajov; elektronické 
obvody na prenos programových dát; MP3 pre-
hrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje 
a zariadenia a p rístroje na elektronické hry; set-
top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym 
prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s in-
ternetom, inými káblovými digitálnymi zdrojmi, 
a tak fungovať ako počítač); počítačové progra-
my, najmä počítačové programy na prístup a po-
užitie internetu, počítačové programy na riadenie 
siete, počítačové obslužné programy, počítačové 
programy na záznam, spracovanie, príjem, repro-
dukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a de-
komprimovanie dát; počítačový softvér, najmä 
počítačový softvér poskytovaný z internetu, počí-
tačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam 
dát a k internetu, počítačový softvér na umožne-
nie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna 
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, in-
ternetu alebo z internetových webových stránok, 
kopírovateľné elektronické publikácie poskytova-
né online z počítačových báz dát alebo z internetu. 
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počíta-
čových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch; prenájom 
reklamného času vo všetkých komunikačných mé-
diách; služby obchodnej správy na spracovanie 
predaja prostredníctvom internetu; obchodné in-
formačné služby; poradenstvo v obchodnej čin-
nosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama  
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné 
účely a podporu predaja, reklama (online) v počí-
tačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, prezen-
tácia užívateľov na stránkach World Wide Web  
v počítačovej sieti internet v rámci inzercie alebo 
služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie 
reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy s ve-
rejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb. 
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, naj-
mä služby zabezpečujúce vstup do telekomuni-
kačných sietí, poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, pos-
kytovanie telekomunikačného pripojenia a užíva-
teľského prístupu na internet alebo na bázy dát; 
prenos všetkých druhov signálov a informácií po 
verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia nad-
väznosti vymedzenej časti verejnej telefónnej sie-
te na medzinárodnú telekomunikačnú sieť); prí-
jem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych 
a ostatných komunikačných a telekomunikačných 
signálov a správ, telefónna a telegrafická komu-
nikácia, komunikácia prostredníctvom optických 
káblov, počítačová komunikácia, prevádzkovanie 
rozhlasového a televízneho vysielania v sieťach 
elektronických komunikácií, prenájom telekomu-
nikačných okruhov; prenájom telekomunikačných  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2017 - SK (obnovené ochranné známky) 317 
 

 

zariadení; informačné kancelárie na poskytovanie 
informácií o uv edených službách; poskytovanie 
poradenstva o uvedených službách. 
41 - Poskytovanie elektronických publikácií on-
line, publikácia elektronických kníh, novín a ča-
sopisov online; poskytovanie počítačových hier  
z počítačových báz dát alebo prostredníctvom in-
ternetu (online); služby video- a audioprenájmu; 
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov  
a workshopov, poskytované online prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počíta-
čovej siete; publikácia textov s výnimkou reklam-
ných a náborových; poskytovanie nekopírovateľ-
nej digitálnej hudby z internetu a z internetových 
webových stránok; informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní, poskytova-
né online z počítačových báz dát alebo internetu. 
42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie, 
softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a kon-
verzia počítačových programov a údajov (okrem 
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov  
a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá, návrh počítačových systémov, programo-
vanie internetových databázových systémov a in-
ternetových aplikácií, tvorba WWW prezentácií  
a riešenie WWW softvérov; údržba a aktualizácia 
počítačových programov, zhotovovanie kópií po-
čítačových programov; poskytovanie informácií 
týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačo-
vých sietí online; prenájom počítačov a počítačo-
vých softvérov; služby počítačového programo-
vania, poskytované online; vytváranie a údržba 
webových stránok; vytváranie a údržba registra 
doménových mien; prenájom počítačov a softvé-
rov, hosťovanie na počítačových stránkach (WEB); 
poradenské služby online alebo prostredníctvom 
internetu; programovanie internetových databá-
zových systémov a internetových aplikácií, prog-
ramovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie 
interaktívnych programov, počítačové animácie  
a vizualizácie, obnovovanie databáz, tvorba špe-
ciálnych softvérov pre služby zaisťovania bez-
pečnosti a ochrany informácií pred zneužitím. 

(540) www.slovaktelekom.sk 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Br a-

tislava, SK; 
 
 

(111) 219032 
(151) 24.8.2007 
(156) 23.11.2016 
(180) 23.11.2026 
(210) 2152-2006 
(220) 23.11.2006 
(442) 3.5.2007 
(450) 4.10.2007 

 8 (511) 9, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov 

vrátane interface na spojenie s výpočtovou tech-
nikou; výpočtová technika všetkých druhov vrá-
tane periférnych zariadení, počítače, hardvér vrá-
tane počítačových doplnkov, užívateľské počíta-
če, prenosné počítače, notebooky a laptopy, prí-
stroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, 
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimova-
nie, vysielanie, mixovanie a/alebo na rozširovanie 
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát;  
 

 magnetické a optické nosiče údajov; elektronické 
obvody na prenos programových dát; MP3 pre-
hrávače; filmy; modemy; audiovizuálne prístroje 
a zariadenia a p rístroje na elektronické hry; set-
top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym 
prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s in-
ternetom, inými káblovými digitálnymi zdrojmi, 
a tak fungovať ako počítač); počítačové progra-
my, najmä počítačové programy na prístup a po-
užitie internetu, počítačové programy na riadenie 
siete, počítačové obslužné programy, počítačové 
programy na záznam, spracovanie, príjem, repro-
dukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a de-
komprimovanie dát; počítačový softvér, najmä 
počítačový softvér poskytovaný z internetu, počí-
tačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam 
dát a k internetu, počítačový softvér na umožne-
nie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna 
hudba poskytovaná z počítačových báz dát, inter-
netu alebo z internetových webových stránok, 
kopírovateľné elektronické publikácie poskyto-
vané online z počítačových báz dát alebo z inter-
netu. 
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počíta-
čových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch; prenájom 
reklamného času vo všetkých komunikačných 
médiách; služby obchodnej správy na spracova-
nie predaja prostredníctvom internetu; obchodné 
informačné služby; poradenstvo v obchodnej čin-
nosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama  
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné 
účely a podporu predaja, reklama (online) v počí-
tačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, prezen-
tácia užívateľov na stránkach World Wide Web  
v počítačovej sieti internet v rámci inzercie alebo 
služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie 
reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy s ve-
rejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb. 
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, naj-
mä služby zabezpečujúce vstup do telekomuni-
kačných sietí, poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, pos-
kytovanie telekomunikačného pripojenia a užíva-
teľského prístupu na internet alebo na bázy dát; 
prenos všetkých druhov signálov a informácií po 
verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia 
nadväznosti vymedzenej časti verejnej telefónnej 
siete na medzinárodnú telekomunikačnú sieť); 
príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíz-
nych a ostatných komunikačných a telekomuni-
kačných signálov a správ, telefónna a telegrafická 
komunikácia, komunikácia prostredníctvom op-
tických káblov, počítačová komunikácia, prevádz-
kovanie rozhlasového a televízneho vysielania  
v sieťach elektronických komunikácií, prenájom 
telekomunikačných okruhov; prenájom telekomu-
nikačných zariadení; informačné kancelárie na 
poskytovanie informácií o uve dených službách; 
poskytovanie poradenstva o uvedených službách. 
41 - Poskytovanie elektronických publikácií on-
line, publikácia elektronických kníh, novín a ča-
sopisov online; poskytovanie počítačových hier  
z počítačových báz dát alebo prostredníctvom in-
ternetu (online); služby video- a audioprenájmu; 
organizovanie a vedenie konferencií, seminárov  
a workshopov, poskytované online prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počíta- 
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čovej siete; publikácia textov s výnimkou reklam-
ných a náborových; poskytovanie nekopírovateľ-
nej digitálnej hudby z internetu a z internetových 
webových stránok; informácie o m ožnostiach 
rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní, posky-
tované online z počítačových báz dát alebo inter-
netu. 
42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie, 
softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a kon-
verzia počítačových programov a údajov (okrem 
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov  
a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá, návrh počítačových systémov, programo-
vanie internetových databázových systémov a in-
ternetových aplikácií, tvorba WWW prezentácií  
a riešenie WWW softvérov; údržba a aktualizácia 
počítačových programov, zhotovovanie kópií po-
čítačových programov; poskytovanie informácií 
týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačo-
vých sietí online; prenájom počítačov a počítačo-
vých softvérov; služby počítačového programo-
vania, poskytované online; vytváranie a údržba 
webových stránok; vytváranie a údržba registra 
doménových mien; prenájom počítačov a softvé-
rov, hosťovanie na počítačových stránkach (WEB); 
poradenské služby online alebo prostredníctvom 
internetu; programovanie internetových databá-
zových systémov a internetových aplikácií, prog-
ramovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie 
interaktívnych programov, počítačové animácie 
a vizualizácie, obnovovanie databáz, tvorba špe-
ciálnych softvérov pre služby zaisťovania bez-
pečnosti a ochrany informácií pred zneužitím. 

(540) www.telekom.sk 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Br a-

tislava, SK; 
 
 

(111) 219084 
(151) 17.9.2007 
(156) 4.9.2016 
(180) 4.9.2026 
(210) 1628-2006 
(220) 4.9.2006 
(442) 1.2.2007 
(450) 2.11.2007 

 8 (511) 1, 3, 5, 16, 22, 29, 30, 31, 32 
(511) 1 - Chemikálie určené pre priemysel, poľnohos-

podárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, aerosóly, etyl-
alkohol; chemické látky na konzervovanie potra-
vín; drevný lieh (metylalkohol); chemické činidlá 
s výnimkou na lekárske alebo zverolekárske úče-
ly; prípravky proti tvorbe kotolného a vodného 
kameňa; destilovaná voda; chladiace prípravky 
(zmesi); chladivá akrylové, surové; umelé živice 
v surovom stave; biologické prípravky s výnimkou 
prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely. 
3 - Kozmetika, parfuméria, kúry, oleje, emulzie, 
vody a gély určené na ošetrenie, čistenie, pesto-
vanie a krášlenie pleti, tela, vlasov a nechtov, so-
li, oleje, peny a emulzie sprchové a kúpeľové, 
prípravky určené na hygienu celého tela, pros-
triedky určené na starostlivosť o nohy, ústne vo-
dy, zubné pasty, zubné gély, pestovacie a čistiace 
prípravky na chrup i umelý, prípravky na ústnu 
hygienu patriace do tejto triedy, hygienické pros-
triedky a dezodoranty na osobnú potrebu, osvie- 
 

žovače dychu, ústne vody, masážne prípravky, 
namáčacie prostriedky, potpourri (zmesi voňavých 
látok), vonné tyčinky, vonné oleje, dezodoranty 
na osobnú potrebu. 
5 - Nápoje diabetické a dietetické, farmaceutické 
a veterinárne výrobky, hygienické výrobky na 
liečebné účely, diabetické prípravky na liečebné 
účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, liečivá ľudí a zvierat, liečivá na hojenie 
rán a jaziev, prípravky na uvoľňovanie svalov  
a kŕčov, prípravky na zlepšenie prekrvenia tela, 
masážne prípravky na liečebné účely, dezinfekč-
né prípravky, antibakteriálne a dezinfekčné príp-
ravky, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky 
na osvieženie a prevoňanie vzduchu, dezodoranty 
iné ako na osobné účely, dezinfekčné prípravky 
na hygienické účely, prípravky slúžiace na ob-
medzenie pachov v m iestnostiach, WC dezodo-
ranty, WC gély a osviežovače, repelentné prí-
pravky, chemické prípravky proti plesniam. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z nich, tlačiaren-
ské výrobky, papiernický tovar; tlačiarske typy  
a štočky, periodické a neperiodické publikácie, 
diáre, kalendáre, reklamné predmety z papiera  
a lepenky, mapy, hroty pier, atramenty, kalamáre, 
kalendáre, obrazy, grafiky, pečate, plagáty, poh-
ľadnice, papierové tašky, obaly a obalové mate-
riály patriace do tejto triedy. 
22 - Stany, markízy, plátenné strechy, baldachý-
ny, nepremokavé plachty, vozové plachty; celto-
viny, vrecia a vaky; markízy, textilné vrecká, vrec-
ká na prepravu a uchovávanie tovarov. 
29 - Jedlé oleje, najmä kukuričný a sezamový 
olej; jedlý mätový olej; jedlý olivový olej; jedlý 
slnečnicový olej; jedlé oleje s vitamínmi; kon-
zervované záhradné bylinky. 
30 - Cukríky, cukrovinky, čokoláda, zákusky, ko-
láče, čokoládové nápoje. 
31 - Potrava pre zvieratá; výlisky pre rožný sta-
tok; potrava pre dobytok; semená rastlín; čerstvé 
záhradné bylinky; rastliny; jedlé korene. 
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené vrá-
tane nápojov minerálnych, sódových, šumivých  
a energetických, sirupy a iné prípravky na príp-
ravu nápojov, nízkoalkoholické miešané nápoje, 
sirupy a ďalšie polotovary na výrobu nápojov. 

(540) B.O.N. Best of Nature 
(732) Schörg Christian, Sonnwendgasse 30/1/4/15, 1100 

Wien, AT; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 219093 
(151) 17.9.2007 
(156) 23.10.2016 
(180) 23.10.2026 
(210) 1904-2006 
(220) 23.10.2006 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 8 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové 

príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy, 
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje, 
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové ná-
poje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor, cuk- 
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 ríky, cukrovinky, kvasnice, krekery (slané peči-
vo), kukurica pražená, kukuričné vločky, müsli, 
prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ko-
reniny, chuťové prísady, oblátky, ocot, chuťové 
omáčky, korenie, zmrzlina. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) ŠTANDARD ZLATÝ VÝBER 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 219125 
(151) 17.9.2007 
(156) 6.12.2016 
(180) 6.12.2026 
(210) 2243-2006 
(220) 6.12.2006 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 8 (511) 6, 9, 12, 37, 42 
(511) 6 - Kovové terče, kovové debny, skrinky, škatu-

le, kovové nosníky, kovové držiaky, kovové sig-
nalizačné panely s výnimkou svetelných a me-
chanických, kovové kladky, nie ako súčasť stro-
ja, kovové stavebné konštrukcie, kovový staveb-
ný materiál, kovový materiál pre železničné trate, 
kovové koľajnice, koľajnicové spojky, kovové 
podvaly, kovové materiály na pozemné lanové 
dráhy, káble a drôty z obyčajných kovov s vý-
nimkou elektrických, drôt, ostnatý drôt, kovové 
pletivo a ploty, kovové laná s výnimkou elektric-
kých, kovové bezpečnostné reťaze, kovové kon-
cové svorky na laná, kovové reťaze, napínače, 
napínače na kovové drôty, pásy a remene, kovo-
vé spriahadlá na reťaze, káble visutej lanovky, 
železiarsky tovar, drobný železiarsky tovar, bez-
pečnostné schránky, hrotnice, oceľové gule, ko-
vové poklopy, kovové odpaľovacie rampy, ko-
vové rúry, kovové spojky a svorky, kovové tes-
niace uzávery, kovové západky, kovové závory, 
kovové žľaby. 
9 - Vojenské a zbrojné systémy pozostávajúce  
z elektrických, elektronických, optických, kon-
trolných prístrojov a nástrojov a zariadení predo-
všetkým na kontrolu, riadenie a prenos dát, vy-
hodnocovanie, meranie a navigovanie, elektro-
nické a elektrické terče a terčové systémy, sní-
mače zásahu, snímače streľby, softvér pre strel-
nice, softvér pre vyhodnocovanie zásahu terča, 
prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememe-
račské, elektrické, fotografické, kinematografic-
ké, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, 
prístroje a nástroje vzdelávacie patriace do triedy 
9, prístroje a nástroje na meranie a váženie, elek-
trické akumulátory, antény, elektrické batérie, 
diaľkové ovládače, hasiace prístroje, sirény, elek-
trické hlásiče, poplašné zariadenia, požiarne hlá-
siče, elektrické a elektronické zariadenia proti 
krádeži, bleskozvody, nepriestrelné vesty, och-
ranné helmy, masky, ochranné obleky proti úra-
zom, radiácii a ohňu, azbestové odevy na ochra-
nu proti ohňu, ochranné oblečenie proti ohňu, 
ochranné štíty na tvár, bezpečnostné siete, och-
ranné siete proti nehodám, snímače, pohybové 
snímače, snímače rozbitia skla, snímače tlaku, mik-
rofóny, rádiá, optické čítače, čítače čiarového  
 

kódu, ďalekohľady, detektory plynov a dymu, de-
tektory, diaľkomery, zariadenia a prístroje na pre-
nos a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, mag-
netoskopy, mikroskopy, elektrické zámky, elek-
trické drôty a káble, faxy, fotometre, indikátory, 
kamery, fotoaparáty, kopírovacie zariadenia a stro-
je patriace do triedy 9, magnetické a optické no-
siče údajov, záznamové disky, CD disky, televíz-
ne zariadenia, monitory, optické lampy, lasery, 
meracie prístroje, meradlá, metre, mierky, mik-
roprocesory, optické prístroje, nástroje a zariade-
nia, navigačné prístroje, objektívy, okuliare, op-
tické vlákna, počítače, počítačové súčasti a prog-
ramy, poistky, poplašné zariadenia a ich časti, so-
lárne články, sonary, radary, röntgenové prístroje 
a zariadenia, telefónne prístroje, spínače, tacho-
metre, teleskopy, teplomery, termostaty, tlakome-
ry, váhy, audio- a videozariadenia, videokazety, 
vodováhy, libely, vysielače, vypínače, (optika), zr-
kadlá na kontrolovanie práce, zváracie prístroje, 
žiarivky ako svietidlá, zariadenia na rezanie a zvá-
ranie elektrickým oblúkom. 
12 - Vozidlá, vojenské vozidlá pre dopravu, vo-
zíky a dopravné prostriedky ako nosiče terčov, 
zariadenia lanovej dráhy, vagóny, vozíky a vozne 
lanovej dráhy, diaľkovo ovládané vojenské vo-
zidlá s výnimkou hračiek, motory a hnacie stroje 
pre pozemné vojenské vozidlá, súkolesia a pre-
vody pre pozemné vojenské vozidlá, vozíky, pod-
vozky vojenských vozidiel, hnacie reťaze a brz-
dové lamely pre pozemné vojenské vozidlá, elek-
trické motory pre pozemné vojenské vozidlá, sig-
nalizačné zariadenia pri chode vojenských vozi-
diel a nosičov terčov, pásy pre pásové vozidlá. 
37 - Stavebníctvo v oblasti vojenských a zbrojných 
systémov, opravy vojenských a zbrojných systé-
mov, montážne a inštalačné služby vojenských  
a zbrojných systémov, kontrola stavebných plá-
nov, stavebný dozor, prenájom stavebného nára-
dia a stavebných materiálov, realizácia, kladenie, 
údržba, čistenie a opravy povrchov pre železnič-
né dráhy v oblasti vojenských a zbrojných systé-
mov, informácie o opravách, montáži a inštalácii, 
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, 
inštalácia a opravy poplašných systémov, požiar-
nych hlásičov, poskytovanie a sprostredkovanie 
uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu. 
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výs-
kum v obl asti vedy a priemyslu, priemyselné 
analýzy, priemyselný výskum a vývoj, výskum  
a vývoj nových výrobkov a technológií v oblasti 
vojenských, terčových a zbrojných systémov, ná-
vrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, 
návrh počítačových systémov, zhotovovanie kó-
pií počítačových programov, prenájom počítačov 
a počítačového softvéru, servis a aktualizovanie 
počítačových programov, počítačové programo-
vanie, vytváranie a udržiavanie počítačových strá-
nok pre zákazníkov, grafický a priemyselný di-
zajn, hosťovanie na počítačových stránkach, navr-
hovanie obalov, poradenstvo v oblasti počítačo-
vého hardvéru, inštalácia počítačových progra-
mov, prevod a konverzia údajov a dokumentov  
z fyzických médií na elektronické médiá, spros-
tredkovanie uvedených služieb, poskytovanie  
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a sprostredkovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) TERČOT 
(732) T - Industry, s. r. o., Hoštáky 910/49, 907 01 My-

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

 
 

(111) 219156 
(151) 17.9.2007 
(156) 10.10.2016 
(180) 10.10.2026 
(210) 6160-2006 
(220) 10.10.2006 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 1, 17, 19, 35, 37, 42 
(511) 1 - Cementové lepidlá, stavebné lepidlá, lepidlá  

a spojivá na priemyselné účely, lepidlá na tapety 
s izolačnými účinkami, lepidlá a spojivá na ob-
kladačky, chemické látky na prevzdušnenie betó-
nu, konzervačné prípravky a výrobky na konzer-
vovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, spo-
jivá do betónu, chemikálie pre stavebný priemy-
sel predovšetkým v oblasti zatepľovania a izolo-
vania. 
17 - Tesniace a izolačné materiály, elektrické, te-
pelné a akustické izolačné materiály a plasty na 
použitie vo výrobe  a v s tavebníctve predovšet-
kým vo forme dosiek, tabúľ, blokov a prútov, 
kovové fólie na izoláciu, izolačná plsť, izolačné 
hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, izolačné mate-
riály, izolačné tkaniny, izolačný papier, izolanty, 
izolanty ako izolačné materiály, izolanty elek-
trického vedenia, látky na izolovanie budov o d 
vlhkosti, izolačné povlaky, izolačné náterové 
farby, izolačné laky, izolačné oleje, izolačné pás-
ky, izolačné rukavice, kalorimetrické prostriedky 
na udržiavanie tepla, minerálna vlna ako izolátor, 
sklenená vlna ako izolačný materiál, sklené vlák-
na na izoláciu, látky zo sklenených vlákien na 
izoláciu, materiály na zabránenie tepelnej radiá-
cie, nevodivé materiály ako tepelné izolanty, ma-
teriály zabraňujúce vyžarovaniu tepla, tesnenia, 
tesnenia dverí alebo okien, tesniace materiály, 
tesniace obloženia, tesniace tmely, trosková vlna 
ako izolačný materiál, izolačné látky proti vlh-
kosti, zvukovo-izolačné materiály, izolačné ma-
teriály na zateplenie podláh a strešných plášťov, 
panely na interiérové zateplenie budov. 
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové vy-
stužovacie materiály pre stavebníctvo, predovšet-
kým nekovové vystužovacie materiály pre obkla-
dy, omietky a zatepľovacie systémy, nekovové 
vonkajšie plášte budov, suché stavebné zmesi na 
výrobu alebo prípravu omietok alebo podlaho-
vých vrstiev a poterov, cement, suché stavebné 
lepiace zmesi, stavebné lepidlá na báze cementu, 
omietky pre stavebníctvo, tenkovrstvové omiet-
ky, dekoratívne omietky, omietky z farebných 
zŕn, mozaiky (stavebníctvo), stavebná malta, po-
tery s výnimkou kovových, cementové potery  
a povlaky, obkladový materiál na budovy s vý-
nimkou kovového, nekovové obklady, nekovové 
vonkajšie plášte (stavebné konštrukcie) vrátane 
nekovových zatepľovacích plášťov, nekovové ob- 
 

klady stien, priečok, prekladov, nekovové kon-
štrukcie, nekovové konštrukčné materiály, neko-
vové nosníky, nekovové lešenia, nekovové sta-
vebné výrobky, betón, prefabrikáty z betónu, ce-
mentové platne, nekovové debnenie, nekovová 
dlažba, nekovové dlaždice, obkladačky, stavebné 
drevo, hranoly, drevo ako polotovar, strešné krok-
vy, figuríny, sochy, sošky z kameňa, betónu ale-
bo mramoru, kameň, kamenárske výrobky, kame-
niny pre stavebníctvo, nekovové stavebné kryti-
ny, štrk, vápno, vápenný hydrát, tehly, piesok, 
nekovové stavebné tvárnice, murovacia malta. 
35 - Maloobchodné služby v ob lasti stavebného 
materiálu, omietok, náterových hmôt, izolačných 
hmôt, zatepľovacích systémov, stavebných lepi-
diel a príslušenstva k zatepľovacím systémom, 
odborné obchodné poradenstvo, služby pozostá-
vajúce zo zaobstarania stavebných prác pre tretie 
osoby, analýzy nákladov, poradenstvo v obchod-
nej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prie-
skum, reklama, online reklama v počítačovej 
komunikačnej sieti, organizovanie výstav pre ob-
chodné a reklamné účely, sprostredkovanie uve-
dených služieb, sprostredkovanie obchodu s to-
varom, predovšetkým so stavebným materiálom, 
omietkami, lepidlami, náterovými hmotami, izo-
lačnými hmotami a zatepľovacími systémami, pos-
kytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu, obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 37 
a 42 prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, omietanie, 
omietanie stavebných povrchov, tepelné izolova-
nie stavieb a budov, zatepľovanie stavieb a bu-
dov, predovšetkým zatepľovanie kontaktnými za-
tepľovacími systémami, nanášanie podlahových 
poterov, zatepľovanie podláh a strešných pláš-
ťov, dozor nad stavbami, kontrola stavebných čin-
ností, služby stavbyvedúceho, izolovanie stavieb, 
interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, 
štukovanie, sadrovanie, stierkovanie, tapetovanie, 
montovanie lešení, murárstvo, montážne služby, 
opravy a údržba, montáž interiérov a interiéro-
vých prvkov, klampiarstvo a inštalatérstvo, pre-
nájom stavebných strojov a zariadení, prenájom 
čistiacich strojov, prenájom miešadiel a doprav-
níkov na omietky a malty, stavebné informácie, 
odborné poradenstvo v s tavebníctve, poskytova-
nie uvedených služieb prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 
42 - Projektovanie stavieb, projektová činnosť, 
projektovanie stavebných činností a technológií, 
architektonické poradenstvo, urbanistické pláno-
vanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní 
interiérov, expertízy a prieskumy ako inžinierske 
práce, štúdie technických projektov, interiérová  
a exteriérová výzdoba, vypracúvanie stavebných 
výkresov, kontrola kvality, zememeračstvo, in-
štalácia počítačových systémov pre projektovanie 
a vizualizáciu v stavebníctve, poskytovanie uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 
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(540) S-G Váš partner pre 
 zatepľovanie 
(732) Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará 

Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 219214 
(151) 17.9.2007 
(156) 5.1.2017 
(180) 5.1.2027 
(210) 5019-2007 
(220) 5.1.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 35, 36, 37, 41, 42 
(511) 35 - Účtovníctvo a administratívne práce; činnosť 

organizačných a ekonomických poradcov; pries-
kum trhu; činnosť reklamná a inzertná; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); sprostredkovanie obchodu 
s tovarom a službami. 
36 - Prenájom nehnuteľností, bytových a nebyto-
vých priestorov; obstarávateľská činnosť so sprá-
vou bytového a nebytového fondu; sprostredko-
vanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. 
37 - Údržba a servis výpočtovej techniky, spros-
tredkovanie uvedených služieb. 
41 - Vzdelávanie; organizovanie kurzov, školení 
a seminárov; sprostredkovanie uvedených služieb. 
42 - Automatizované spracovanie dát; poskyto-
vanie softvéru; kompletizácia počítačových sietí 
a hardvéru; prenájom výpočtovej a kancelárskej 
techniky; odborné poradenstvo v oblasti výpoč-
tovej techniky a softvéru, údržba a servis softvé-
ru, sprostredkovanie uvedených služieb. 

(540) 

  
 

(591) červená, čierna, sivá 
(732) HP Real s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219215 
(151) 17.9.2007 
(156) 5.1.2017 
(180) 5.1.2027 
(210) 5020-2007 
(220) 5.1.2007 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 35, 36, 37, 41, 42 
 
 

(511) 35 - Účtovníctvo a administratívne práce; činnosť 
organizačných a ekonomických poradcov; pries-
kum trhu; činnosť reklamná a inzertná; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); sprostredkovanie obchodu 
s tovarom a službami. 
36 - Prenájom nehnuteľností, bytových a nebyto-
vých priestorov; obstarávateľská činnosť so sprá-
vou bytového a nebytového fondu; sprostredko-
vanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. 
37 - Údržba a servis výpočtovej techniky, spros-
tredkovanie uvedených služieb. 
41 - Vzdelávanie; organizovanie kurzov, školení 
a seminárov; sprostredkovanie uvedených služieb. 
42 - Automatizované spracovanie dát; poskyto-
vanie softvéru; kompletizácia počítačových sietí 
a hardvéru; prenájom výpočtovej a kancelárskej 
techniky; odborné poradenstvo v obl asti výpo-
čtovej techniky a softvéru, údržba a servis softvé-
ru, sprostredkovanie uvedených služieb. 

(540) HP Real 
(732) HP Real s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219257 
(151) 17.9.2007 
(156) 13.9.2016 
(180) 13.9.2026 
(210) 6047-2006 
(220) 13.9.2006 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 29, 31, 35, 39, 44 
(511) 29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované 

ovocie a zelenina; vajcia, mlieko a mliečne vý-
robky; nakladaná zelenina; kandizované ovocie; 
konzervované ovocie; paradajková šťava na va-
renie; paradajkový pretlak; plátky sušeného ovo-
cia; jedlý repkový olej; sezamový olej; jedlý sl-
nečnicový olej; smotana; syry; ovocné šaláty; ze-
leninové šaláty; konzervovaná zelenina; sušená 
zelenina; varená zelenina; zeleninové šťavy na va-
renie, bioprodukty a biopotraviny z tovarov pat-
riacich do triedy 29. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v i ných 
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; živé zvieratá; 
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; 
čerstvé záhradné bylinky; čerstvá cibuľa; hydina 
na chov; hospodárske zvieratá; jadrové krmivo 
pre zvieratá; krmivo pre dobytok; krúpy pre hy-
dinu; kukurica; obilie v ne spracovanom stave; 
ovos; proso; jačmeň; pšenica; raž; potrava pre 
zvieratá; repa; semená rastlín; seno; slama ako 
krmivo; šalát; čerstvé záhradné bylinky; čerstvá 
zelenina; chované zvieratá; zrno (obilie); živé 
zvieratá; bioprodukty a biopotraviny z tovarov 
patriacich do triedy 31; ekologické poľnohospo-
dárske produkty; ekologicky pestovaná zelenina 
a ovocie; biozelenina. 
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; 
analýzy nákupných cien; poradenstvo v obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; organizovanie výstav na 
obchodné a reklamné účely; podpora predaja pre  
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tretie osoby; posudzovanie efektívnosti prevádzky 
a racionalizácie práce; reklama; reklama (online)  
v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizova-
nie reklamných materiálov; zásielkové reklamné 
služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; rozširovanie vzoriek; vedenie kartoték 
v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch pre zákazníkov; vzťahy s verej-
nosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, in-
štitúciami a spoločenským prostredím); zasiela-
nie reklamných materiálov zákazníkom; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); nákup a predaj uvedených 
tovarov (maloobchod, veľkoobchod); sprostred-
kovateľská činnosť v oblasti obchodu; zbieranie 
a zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; dis-
tribúcia tovaru na dobierku; doručovanie balíkov; 
doručovanie tovaru; dovoz, doprava; informácie 
o uskladnení; kuriérske služby; prepravné služby; 
skladovanie; služby v doprave a preprave; spros-
tredkovanie prepravy; uskladnenie tovaru. 
44 - Poľnohospodárske a záhradnícke služby; chov 
zvierat; chovateľské služby; šľachtenie plemena; 
šľachtenie a pestovanie rastlín; pestovanie zele-
niny a ovocia; pestovanie biozeleniny; veterinárna 
pomoc; záhradkárske služby; záhradníctvo; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu zvierat; veterinárne 
služby. 

(540) AgroKruh 
(732) Šlinský Ján, Ing., Brezová 820/4C, 072 14 P av-

lovce nad Uhom, SK; 
 
 

(111) 219269 
(151) 17.9.2007 
(156) 23.10.2016 
(180) 23.10.2026 
(210) 6211-2006 
(220) 23.10.2006 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 8 (511) 3, 5, 16, 29, 30 
(511) 3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika, 

prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlie-
ka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú 
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy, 
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprcho-
vacie gély, vody po ho lení, kozmetické príprav-
ky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie  
a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, príp-
ravky na umývanie a ošetrovanie rúk a  vlasov, 
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na 
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové 
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové ko-
loidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masáž-
ne prípravky, regeneračné prípravky, masážne  
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné emul-
zie, masážne a regeneračné gély, prípravky ústnej 
hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné gély, 
mydlá, hygienické toaletné prípravky. 
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylak-
tickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vla-
sov najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí, 
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých emulzií ale- 
 

bo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práš-
kových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových  
zmesí, vitamínových prípravkov a pod., farmace-
utické a veterinárne výrobky, potraviny pre zvláš-
tnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnky 
výživy, bylinné doplnky, diétne doplnky, diétne 
doplnky stravy, doplnky stravy, všetko na liečeb-
né účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, 
vitamínové a minerálne doplnky, hygienické vý-
robky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá  
a batoľatá, diabetické prípravky na liečebné úče-
ly, diétne potraviny upravené na lekárske účely, 
výživové doplnky na lekárske účely. 
16 - Periodické publikácie, neperiodické publiká-
cie. 
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely), 
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky 
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ry-
by, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie  
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, že-
lé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jed-
lé oleje a tuky. 
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výži-
vové doplnky a potraviny pre zvláštnu výživu 
obsahujúce látky rastlinného pôvodu. 

(540) STERNAX 
(732) Simply You Pharmaceuticals a.s., Roháčova 188/37, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(740) Pirohár Jozef, Mgr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 219270 
(151) 17.9.2007 
(156) 24.10.2016 
(180) 24.10.2026 
(210) 6213-2006 
(220) 24.10.2006 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 8 (511) 1, 2, 17 
(511) 1 - Umelé živice v surovom stave. 

2 - Farby, nátery, laky. 
17 - Izolačné laky. 

(540) 

  
 

(591) čierna, žltá, biela 
(732) mako color s. r. o., Ledce 289, 330 11 Třemošná, 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(111) 219325 
(151) 17.9.2007 
(156) 24.11.2016 
(180) 24.11.2026 
(210) 6385-2006 
(220) 24.11.2006 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 9 (511) 6, 17, 19, 37 
(511) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovové staveb-

né materiály a stavebné prvky, kovové stavebné 
materiály prenosné, kovové výrobky zámočnícke 
a klampiarske, kovové rúrky, plechy, konštrukcie 
z kovu, kovové spojovacie materiály, nábytkové 
kovanie, odkvapové kovové systémy, strešné kry-
tiny kovové, stavebné lešenie kovové, fólie cíno-
vé (staniol), kovové fólie na balenie, neelektrické 
kovové káble a drôty, kovové výrobky, ktoré nie 
sú uvedené v iných triedach. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a vý-
robky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté 
do iných tried, polotovary z plastických hmôt, 
materiály tesniace, upchávacie a izolačné, tepel-
né izolácie, kovové izolačné fólie, hydroizolačné 
fólie, fólie viskózové okrem fólií na balenie, fólie 
z regenerovanej celulózy okrem fólií na balenie, 
fólie z umelých hmôt okrem fólií na balenie, 
ohybné rúrky nekovové, parozábrany. 
19 - Stavebné materiály nekovové všetkého dru-
hu, stavebné konštrukcie nekovové, neohybné 
rúrky nekovové pre stavebníctvo, potrubia (od-
bočky) nekovové, strešné krytiny nekovové, ne-
kovové lešenia, náterové hmoty pre stavebníctvo, 
papier pre stavebníctvo, sklo (stavebné), nekovo-
vé stavebné hmoty, šindle, drevo polospracované 
a stavebné drevo, trámy nekovové, dosky, pre-
glejky, lamino, nekovové dosky, fošne, hranoly, 
drevené obloženie, drevené dláždenie, nekovové 
dlaždice na podlahy, dyhy z dreva, plávajúce pod-
lahy drevené a laminátové, parkety, parketové 
podlahy, podlahové drevené konštrukcie, neko-
vové dlaždice na steny pre stavebníctvo, nekovo-
vé obklady v stavebníctve, nekovové ploty, neko-
vové okná, eurookná, strešné okná, dvere, zárub-
ne a prahy nekovové, okenné a dverové preklady 
nekovové, drevené schodištia alebo iné stavebné 
stolárske výrobky, asfalt, smola, betón, cement, 
tehly, decht, stavebný kameň, stavebné sklo a sta-
vebné plasty, stavebná lepenka, malty, mramor, 
omietky (omietkové zmesi), plsť na stavebné úče-
ly, preglejka, nekovové priečky, sadra, štrk, tvár-
nice, vápno, žiaruvzdorné materiály, žula, odkva-
pové systémy plastové, stavebné plasty. 
37 - Stavebníctvo, realizácia stavieb vrátane ich 
zmien, udržiavacích prác na nich a ich odstraňo-
vania, realizácia bytových, občianskych, inžinier-
skych a priemyselných stavieb, vodovodných a ka-
nalizačných sietí, zemné práce, cementácia, izolo-
vanie stavieb, montáže lešení, zámočníctvo ako sta-
vebná činnosť, klampiarstvo, pokrývačské služby 
(práce), rekonštrukcie striech, montážne a servis-
né práce v stavebnom a nábytkárskom priemysle, 
stolárstvo ako stavebná činnosť, prenájom sta-
vebných strojov a zariadení, zhotovovanie pod-
láh, pokládka podlahových konštrukcií, montáž  
a servis podlahových krytín, služby informačnej 
kancelárie v odbore stavebníctva, dozor nad stav-
bami, stavebné informácie, služby týkajúce sa  
 

stavby budov, ciest, mostov, priehrad alebo prep-
ravných liniek a služby špecializovaných podni-
kov patriacich do oblasti stavebníctva, ako sú služ-
by maliarov, inštalatérov, kúrenárov alebo pok-
rývačov, služby opravárske, a to služby uvedenia 
ktoréhokoľvek objektu do dobrého stavu po upot-
rebení, po vzniknutých škodách, poškodení alebo 
čiastočnom zničení (reštaurovanie budovy alebo 
iného existujúceho predmetu, ktorý sa stal nevy-
hovujúcim oproti svojmu pôvodnému stavu). 

(540) 

  
 

(591) biela, sivá, červená 
(732) Coleman S. I., a. s., Bobrky 478, 755 01 Vsetín, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219340 
(151) 17.9.2007 
(156) 28.12.2016 
(180) 28.12.2026 
(210) 6521-2006 
(220) 28.12.2006 
(442) 7.6.2007 
(450) 2.11.2007 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky v predplnených au-

toinjektoroch na liečenie zápalových reumatic-
kých chorôb, reumatoidnej artritídy, ankylotizu-
júcej spondylitídy, psoriatickej artritídy, juvenil-
nej idiopatickej artritídy a psoriázy. 

(540) ENBREL MYCLIC 
(732) Wyeth LLC, 235 East 42nd S treet, New York, 

NY 10017, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219446 
(151) 12.10.2007 
(156) 31.10.2016 
(180) 31.10.2026 
(210) 6289-2006 
(220) 31.10.2006 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 7, 9, 18, 35, 39 
(511) 7 - Napájacie zdroje. 

9 - Elektrické prístroje a nástroje obsiahnuté  
v tejto triede, výpočtová technika - zariadenia na 
zber, prenos, spracovanie a uchovávanie dát a ich 
vzájomné kombinácie, počítače, notebooky, mo-
nitory, tlačiarne, periférne zariadenia k počíta-
čom a príslušenstvo, videosystémy, prepájacie  
a predlžovacie káble, kancelárska technika - tele-
fónne prístroje, faxy, kopírovacie zariadenia, kal-
kulátory, mobilné telefóny a príslušenstvo k nim, ba-
térie, akumulátory, nabíjačky akumulátorov, fo-
tografické prístroje a kamery, digitálne fotoapa-
ráty vrátane pamäťových kariet, pamäťové mé-
diá, pamäťové karty, rádioprijímače, rádioprijí-
mače vrátane DAB prijímačov, rádiostanice - vy- 
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sielačky, tunery, videotechnika, videoprojektory 
a dátové projektory, magnetofóny, diktafóny, gra-
mofóny, CD prehrávače, hi-fi súpravy vrátane 
komponentov - reproduktory, mikrofóny, slúchad-
lá, meniče, zosilňovače, mikrosystémy a minisys-
témy na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku 
a obrazu, rádiomagnetofóny, televízne prijímače 
vrátane antén, satelitov, diaľkových ovládačov, 
prenosné a osobné prijímače a prehrávače, rádio-
budíky, autorádiá a autoreproduktory, osobné  
a mobilné navigačné prístroje, záznamové médiá 
- audiokazety, videokazety, DVD nosiče, kom-
paktné disky, zostavy domácich kín a jednotlivé 
komponenty zostáv domácich kín, hracie zaria-
denia fungujúce po pri pojení na televízne prijí-
mače, herné konzoly vrátane príslušenstva, SAT 
a DVB - T prijímače, DVD prehrávače, DVD re-
kordéry, MP3 prehrávače, prístroje na záznam  
a reprodukciu zvuku a obrazu, meteorologické 
prístroje, babysittery (el. opatrovateľky), jazyko-
vé prekladače, databanky na magnetických nosi-
čoch údajov alebo na záznamových diskoch; puz-
drá a kufríky na elektronické zariadenia, najmä 
na mobilné telefóny, notebooky a na fotografické 
prístroje. 
18 - Kožené a textilné tašky. 
35 - Marketing, prieskum a analýza trhu, spros-
tredkovanie obchodných záležitostí v odbore vý-
roby, predaja a propagácie elektrospotrebičov  
a súvisiaceho tovaru, poradenstvo v otázkach or-
ganizovania obchodných činností, vytváranie a pre-
vádzkovanie obchodných sietí, organizovanie ko-
merčných výstav a veľtrhov. 
39 - Balenie tovaru a výrobkov, zásielková služ-
ba, preprava tovaru motorovými vozidlami. 

(540) 

  
(732) HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné - Kútiky 637, 

760 01 Zlín, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 219516 
(151) 12.10.2007 
(156) 20.2.2017 
(180) 20.2.2027 
(210) 353-2007 
(220) 20.2.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 34 
(511) 34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabakové 

výrobky vrátane cigár, cigariet, krátkych cigár 
(cagarillos), tabaku na balenie vlastných cigariet, 
fajkového tabaku, žuvacieho tabaku, šnupavého 
tabaku, ochutených cigariet (kretek); tabakové 
náhradky (nie na liečebné účely); potreby pre 
fajčiarov vrátane cigaretových papierikov a tru-
bičiek, cigaretových filtrov, plechoviek na tabak, 
cigaretových puzdier a popolníkov; fajky, vrec-
kové prístroje na balenie cigariet; zapaľovače; 
zápalky. 

(540) 

  
 

(732) Philip Morris ČR, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná 
Hora, CZ; 

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

(111) 219615 
(151) 12.10.2007 
(156) 28.3.2017 
(180) 28.3.2027 
(210) 609-2007 
(220) 28.3.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 34 
(511) 34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabakové 

výrobky vrátane cigár, cigariet, krátkych cigár 
(cigarillos), tabaku na balenie vlastných cigariet, 
fajkového tabaku, žuvacieho tabaku, šnupavého 
tabaku, ochutených cigariet (kretek); tabakové 
náhradky (nie na liečebné účely); potreby pre 
fajčiarov vrátane cigaretových papierikov a tru-
bičiek, cigaretových filtrov, plechoviek na tabak, 
cigaretových puzdier a popolníkov; fajky, vreckové 
prístroje na balenie cigariet; zapaľovače; zápalky. 

(540) VIRGINIA SLIMS NIGHT 
(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, 

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

 
 

(111) 219616 
(151) 12.10.2007 
(156) 28.3.2017 
(180) 28.3.2027 
(210) 610-2007 
(220) 28.3.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 34 
(511) 34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabakové 

výrobky vrátane cigár, cigariet, krátkych cigár 
(cigarillos), tabaku na balenie vlastných cigariet, 
fajkového tabaku, žuvacieho tabaku, šnupavého 
tabaku, ochutených cigariet (kretek); tabakové náh-
radky (nie na liečebné účely); potreby pre fajčia-
rov vrátane cigaretových papierikov a trubičiek, 
cigaretových filtrov, plechoviek na tabak, cigare- 
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 tových puzdier a popolníkov; fajky, vreckové prí-
stroje na balenie cigariet; zapaľovače; zápalky. 

(540) VIRGINIA SLIMS DAY 
(732) Philip Morris Brands Sárl, Quai Jeanrenaud 3, 

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

 
 

(111) 219623 
(151) 12.10.2007 
(156) 5.1.2017 
(180) 5.1.2027 
(210) 5021-2007 
(220) 5.1.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 29, 31, 33, 35, 39, 44 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina, zverina a výrobky z nich 

obsiahnuté v triede 29; mlieko. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v i ných 
triedach; obilie v nespracovanom stave; pšenica; 
jačmeň; slnečnica, repka olejná, cukrová repa; 
lucerna; kukurica; seno; živé zvieratá; hospodár-
ske zvieratá, hydina; čerstvé ovocie, potrava pre 
zvieratá; krmivá, kŕmne zmesi; prísady do krmív, 
nie na lekárske účely; slama ako krmivo; vedľaj-
šie produkty spracovania obilnín pre živočíšnu 
spotrebu; vinič. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; vína 
všetkých druhov. 
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými 
v triedach 29, 31 a 33; sprostredkovanie obchodu 
s tovarmi uvedenými v triedach 29, 31 a 33; rek-
lamná a propagačná činnosť; online reklama  
v počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačivá, vzorky); obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií. 
39 - Skladovanie krmovín; doručovanie tovaru; do-
voz, doprava. 
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke služby; zber 
krmovín a kukurice; chov zvierat; prenájom poľ-
nohospodárskych nástrojov a zariadení. 

(540) 

  
 

(591) zelená, červená 
(732) FOOD FARM, s.r.o., Duklianska 21, 920 14 Hlo-

hovec, SK; 
(740) ius aegis s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219629 
(151) 12.10.2007 
(156) 11.1.2017 
(180) 11.1.2027 
(210) 5030-2007 
 

(220) 11.1.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 33, 35 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; vína 

všetkých druhov. 
35 - Maloobchod s tovarmi uvedenými v t riede 
33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvede-
nými v triede 33; reklamná a propagačná činnosť. 

(540) GOLGUZ 
(732) FOOD FARM, s.r.o., Duklianska 21, 920 14 Hlo-

hovec, SK; 
(740) ius aegis s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219630 
(151) 12.10.2007 
(156) 11.1.2017 
(180) 11.1.2027 
(210) 5031-2007 
(220) 11.1.2007 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.12.2007 

 9 (511) 33, 35 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; vína 

všetkých druhov. 
35 - Maloobchod s tovarmi uvedenými v t riede 
33; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvede-
nými v triede 33; reklamná a propagačná čin-
nosť. 

(540) HLOHOVIA 
(732) FOOD FARM, s.r.o., Duklianska 21, 920 14 Hlo-

hovec, SK; 
(740) ius aegis s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 219711 
(151) 9.11.2007 
(156) 18.1.2017 
(180) 18.1.2027 
(210) 110-2007 
(220) 18.1.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 16, 35, 36 
(511) 16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časo-

pisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky, 
všetko v súvislosti s finančníctvom a motoriz-
mom; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva, 
finančníctva a motorizmu; časopisy a správy tý-
kajúce sa hospodárskych a obchodných štatistic-
kých úverových informácií a podmienok, správ  
a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, 
schémy a príručky vytvorené z uvedených infor-
mácií. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej činnosti a podnikania; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mien-
ky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodár-
ske (ekonomické) predpovede; zostavovanie vý-
pisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbie-
ranie údajov do centrálnej kartotéky; vzťahy s ve-
rejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, in-
štitúciami a spoločenským prostredím); organizo-
vanie výstav na komerčné alebo reklamné účely;  
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predvádzanie tovaru na reklamné účely a podpo-
ru predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklam-
ných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktua-
lizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie 
reklamných textov; prenájom reklamných plôch; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; 
rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklam-
ná, inzertná a propagačná činnosť prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počíta-
čovej siete; poskytovanie informácií a iných in-
formačných produktov komerčného alebo reklam-
ného charakteru, multimediálnych informácií ko-
merčného alebo reklamného charakteru; komerč-
né využitie internetu na poskytovanie služieb pat-
riacich do triedy 35; online inzercia; sprostred-
kovanie obchodu s tovarom. 
36 - Vydávanie kreditných kariet; služby týkajú-
ce sa úverových kariet; organizovanie dobročin-
ných zbierok; kapitálové investície; garancie, zá-
ruky, kaucie; klíring (zúčtovávanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); 
úschovné služby; úschova v bezpečnostných schrán-
kach; pôžičky (financovanie); daňové odhady 
(služby); finančné služby; finančné odhady a oce-
ňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľ-
nosti); konateľstvo, zastupiteľstvo; správcovstvo; 
služby v oblasti finančníctva; finančné riadenie; 
záručné pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôži-
čiek; peňažné služby; burzové maklérstvo; finan-
čné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné 
služby v oblasti financií; elektronický prevod ka-
pitálu; platobné prevody vykonávané elektronic-
ky; finančné informácie; vydávanie cenných pa-
pierov; úschova cenností; kurzové záznamy na 
burze; príjem vkladov od spoločnosti; poskyto-
vanie úverov; investovanie do cenných papierov; 
finančný lízing; obchodovanie na vlastný účet 
alebo na účet klienta s devízovými hodnotami  
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a op-
cií (options) včítane kurzových a úrokových ob-
chodov a s prevoditeľnými cennými papiermi; 
finančné maklérstvo; portfólio manažment; ope-
račný lízing; zmenárenská činnosť; faktoring a for-
fajting; sprostredkovanie nákupu a predaja ne-
hnuteľností; sprostredkovateľská činnosť v oblas-
ti financií, bankovníctva, poisťovníctva. 

(540) Lexus Rent 
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP; 

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

(111) 219712 
(151) 9.11.2007 
(156) 18.1.2017 
(180) 18.1.2027 
(210) 111-2007 
(220) 18.1.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 
 
 

 9 (511) 16, 35, 36 
(511) 16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časo-

pisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky, 
všetko v súvislosti s finančníctvom a motoriz-
mom; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva, 
finančníctva a motorizmu; časopisy a správy tý-
kajúce sa hospodárskych a obchodných štatistic-
kých úverových informácií a podmienok, správ  
a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, 
schémy a príručky vytvorené z uvedených infor-
mácií. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej činnosti a podnikania; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mien-
ky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodár-
ske (ekonomické) predpovede; zostavovanie vý-
pisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbie-
ranie údajov do centrálnej kartotéky; vzťahy  
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnik-
mi, inštitúciami a spoločenským prostredím); or-
ganizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely  
a podporu pre daja; vylepovanie plagátov; rozši-
rovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie 
reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov; uverej-
ňovanie reklamných textov; prenájom reklam-
ných plôch; vydávanie reklamných alebo nábo-
rových textov; rozhlasová reklama; televízne rek-
lamy; 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 
alebo reklamného charakteru, multimediálnych 
informácií komerčného alebo reklamného cha-
rakteru; komerčné využitie internetu na poskyto-
vanie služieb patriacich do t riedy 35; online in-
zercia; sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
36 - Vydávanie kreditných kariet; služby týkajú-
ce sa úverových kariet; organizovanie dobročin-
ných zbierok; kapitálové investície; garancie, zá-
ruky, kaucie; klíring (zúčtovávanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); 
úschovné služby; úschova v bezpečnostných schrán-
kach; pôžičky (financovanie); daňové odhady (služ-
by); finančné služby; finančné odhady a oceňo-
vanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnos-
ti); konateľstvo, zastupiteľstvo; správcovstvo; služby 
v oblasti finančníctva; finančné riadenie; záručné 
pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičiek; pe-
ňažné služby; burzové maklérstvo; finančné ana-
lýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby  
v oblasti financií; elektronický prevod kapitálu; 
platobné prevody vykonávané elektronicky; fi-
nančné informácie; vydávanie cenných papierov; 
úschova cenností; kurzové záznamy na burze; 
príjem vkladov od spoločnosti; poskytovanie úve-
rov; investovanie do cenných papierov; finančný 
lízing; obchodovanie na vlastný účet alebo na 
účet klienta s devízovými hodnotami v oblasti ter-
mínovaných obchodov (futures) a opcií (options)  
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včítane kurzových a úrokových obchodov a s pre-
voditeľnými cennými papiermi; finančné maklér-
stvo; portfólio manažment; operačný lízing; zme-
nárenská činnosť; faktoring a forfajting; spros-
tredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností; spros-
tredkovateľská činnosť v oblasti financií, bankov-
níctva, poisťovníctva. 

(540) Lexus Leasing 
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP; 

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

(111) 219713 
(151) 9.11.2007 
(156) 18.1.2017 
(180) 18.1.2027 
(210) 112-2007 
(220) 18.1.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 16, 35, 36 
(511) 16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časo-

pisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky, 
všetko v súvislosti s finančníctvom a motoriz-
mom; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva, 
finančníctva a motorizmu; časopisy a správy tý-
kajúce sa hospodárskych a obchodných štatistic-
kých úverových informácií a podmienok, správ  
a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, 
schémy a príručky vytvorené z uvedených infor-
mácií. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej činnosti a podnikania; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mien-
ky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodár-
ske (ekonomické) predpovede; zostavovanie vý-
pisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbie-
ranie údajov do centrálnej kartotéky; vzťahy s ve-
rejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, 
inštitúciami a spoločenským prostredím); organi-
zovanie výstav na komerčné alebo reklamné úče-
ly; predvádzanie tovaru na reklamné účely a pod-
poru predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklam-
ných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktua-
lizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie 
reklamných textov; prenájom reklamných plôch; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; 
rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklam-
ná, inzertná a propagačná činnosť prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počíta-
čovej siete; poskytovanie informácií a iných in-
formačných produktov komerčného alebo reklam-
ného charakteru, multimediálnych informácií ko-
merčného alebo reklamného charakteru; komerč-
né využitie internetu na poskytovanie služieb pat-
riacich do triedy 35; online inzercia; sprostred-
kovanie obchodu s tovarom. 
 
 

36 - Vydávanie kreditných kariet; služby týkajú-
ce sa úverových kariet; organizovanie dobročin-
ných zbierok; kapitálové investície; garancie, zá-
ruky, kaucie; klíring (zúčtovávanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); 
úschovné služby; úschova v bezpečnostných 
schránkach; pôžičky (financovanie); daňové od-
hady (služby); finančné služby; finančné odhady 
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, ne-
hnuteľnosti); konateľstvo, zastupiteľstvo; správ-
covstvo; služby v oblasti finančníctva; finančné 
riadenie; záručné pôžičky; hypotéky, poskytova-
nie pôžičiek; peňažné služby; burzové maklér-
stvo; finančné analýzy; finančné poradenstvo; 
konzultačné služby v oblasti financií; elektronic-
ký prevod kapitálu; platobné prevody vykonáva-
né elektronicky; finančné informácie; vydávanie 
cenných papierov; úschova cenností; kurzové zá-
znamy na burze; príjem vkladov od spoločnosti; 
poskytovanie úverov; investovanie do cenných 
papierov; finančný lízing; obchodovanie na 
vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými 
hodnotami v obl asti termínovaných obchodov 
(futures) a opcií (options) včítane kurzových  
a úrokových obchodov a s prevoditeľnými cen-
nými papiermi; finančné maklérstvo; portfólio 
manažment; operačný lízing; zmenárenská čin-
nosť; faktoring a forfajting; sprostredkovanie ná-
kupu a predaja nehnuteľností; sprostredkovateľ-
ská činnosť v oblasti financií, bankovníctva, po-
isťovníctva. 

(540) Lexus Kredit 
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP; 

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

(111) 219714 
(151) 9.11.2007 
(156) 18.1.2017 
(180) 18.1.2027 
(210) 113-2007 
(220) 18.1.2007 
(442) 2.8.2007 
(450) 7.1.2008 

 9 (511) 16, 35, 36 
(511) 16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časo-

pisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky, 
všetko v súvislosti s finančníctvom a motoriz-
mom; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva, 
finančníctva a motorizmu; časopisy a správy tý-
kajúce sa hospodárskych a obchodných štatistic-
kých úverových informácií a podmienok, správ  
a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, 
schémy a príručky vytvorené z uvedených infor-
mácií. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej činnosti a podnikania; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mien-
ky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodár-
ske (ekonomické) predpovede; zostavovanie vý-
pisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbie-
ranie údajov do centrálnej kartotéky; vzťahy s ve-
rejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,  
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inštitúciami a spoločenským prostredím); organi-
zovanie výstav na komerčné alebo reklamné úče-
ly; predvádzanie tovaru na reklamné účely a pod-
poru predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizo-
vanie reklamných materiálov; uverejňovanie rek-
lamných textov; prenájom reklamných plôch; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; 
rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklam-
ná, inzertná a propagačná činnosť prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počíta-
čovej siete; poskytovanie informácií a iných in-
formačných produktov komerčného alebo reklam-
ného charakteru, multimediálnych informácií ko-
merčného alebo reklamného charakteru; komer-
čné využitie internetu na poskytovanie služieb 
patriacich do t riedy 35; online inzercia; spros-
tredkovanie obchodu s tovarom. 
36 - Vydávanie kreditných kariet; služby týkajú-
ce sa úverových kariet; organizovanie dobročin-
ných zbierok; kapitálové investície; garancie, zá-
ruky, kaucie; klíring (zúčtovávanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); 
úschovné služby; úschova v bezpečnostných schrán-
kach; pôžičky (financovanie); daňové odhady (služ-
by); finančné služby; finančné odhady a oceňo-
vanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnos-
ti); konateľstvo, zastupiteľstvo; správcovstvo; služ-
by v o blasti finančníctva; finančné riadenie; zá-
ručné pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičiek; 
peňažné služby; burzové maklérstvo; finančné 
analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služ-
by v oblasti financií; elektronický prevod kapitá-
lu; platobné prevody vykonávané elektronicky; 
finančné informácie; vydávanie cenných papie-
rov; úschova cenností; kurzové záznamy na bur-
ze; príjem vkladov od spoločnosti; poskytovanie 
úverov; investovanie do cenných papierov; finan-
čný lízing; obchodovanie na vlastný účet alebo 
na účet klienta s devízovými hodnotami v oblasti 
termínovaných obchodov (futures) a opcií (op-
tions) včítane kurzových a úrokových obchodov 
a s prevoditeľnými cennými papiermi; finančné 
maklérstvo; portfólio manažment; operačný lí-
zing; zmenárenská činnosť; faktoring a forfajting; 
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľnos-
tí; sprostredkovateľská činnosť v oblasti financií, 
bankovníctva, poisťovníctva. 

(540) Lexus Vario 
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP; 

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

(111) 219807 
(151) 9.11.2007 
(156) 22.9.2016 
(180) 22.9.2026 
(210) 6077-2006 
(220) 22.9.2006 
(442) 2.8.2007 
 

(450) 7.1.2008 
 9 (511) 9, 16, 35, 41, 42 

(511) 9 - Nosiče údajov, dát, informácií, programov 
všetkých druhov audio, video a audiovizuálneho 
charakteru, elektronické publikácie a tlačoviny, 
počítačový program a softvér. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky akého-
koľvek druhu a formy, najmä knihárske výrobky 
a pomôcky, publikácie, periodická a neperiodic-
ké tlač, noviny, časopisy, katalógy, brožúry, prí-
ručky, zemepisné mapy, texty, prospekty, papier-
nický tovar, propagačné materiály a predmety  
a obalový materiál z papiera, plastických hmôt, 
ozdobné predmety z papiera, látky alebo plastu, 
školské potreby a pomôcky, obrazy (maľby) za-
rámované aj nezarámované, umelecké potreby  
a pomôcky. 
35 - Komerčné využitie internetu v oblasti ko-
merčných internetových médií; maloobchodné 
alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triede 16 a vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch; online inzercia; obchodná 
informačná kancelária; reklamná, inzertná a pro-
pagačná činnosť; marketing; pomoc pri podnika-
ní; poradenstvo týkajúce sa organizácie a podni-
kania; distribúcia prospektov; podnikateľské in-
formácie; overovanie obchodných transakcií; po-
tvrdzovanie uskutočnenia obchodných transakcií; 
poskytovanie informácií reklamného alebo ko-
merčného charakteru; sprostredkovateľská čin-
nosť v oblasti obchodných služieb prostredníc-
tvom internetu; poradenská činnosť v oblasti ob-
chodu a obchodných služieb; odovzdávanie ob-
chodných informácií; poskytovanie komerčných 
informácií a informačných produktov reklamné-
ho a informačného charakteru, multimediálnych 
informácií obchodného a reklamného charakteru; 
komerčné využitie internetu v oblasti komerčných 
internetových médií a vyhľadávacích služieb; on-
line inzercia; prenájom reklamných miest; ucho-
vávanie a spracovanie dát a informácií elektro-
nickými a počítačovými prostriedkami a pros-
tredníctvom elektronickej pošty; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom interne-
tu, vedenie a správa databáz (zaradených v triede 
35), sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho-
du, obchodná činnosť, organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav, veľtrhov a podujatí, 
sprostredkovanie obchodu s tovarom, manažment 
a marketing v obchode vrátane správy, adminis-
tratívy, poradenstva, informácií a prieskumu, ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
de 41. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä 
vydávanie kníh, publikácií, časopisov, tlačovín  
a vydávanie a zverejňovanie textov (s výnimkou 
reklamných alebo náborových) aj v elektronickej 
forme a online, organizovanie vzdelávacích, od-
borných, kultúrnych a spoločenských podujatí  
a akcií; poradenské služby pre vydavateľskú, na-
kladateľskú činnosť a organizovanie vzdelávacích, 
odborných, kultúrnych a spoločenských podujatí 
a akcií. 
42 - Hosting, hosťovanie na počítačových webo-
vých stránkach; konverzia informácií do počíta-
čovej databázy; vytváranie virtuálnych/počítačo-
vých 3D modelov; vytváranie interaktívnych ap-
likácií umožňujúcich odovzdávanie a tvorbu gra- 
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fickej podoby prostredníctvom siete internet; 
tvorba a údržba počítačových webových stránok 
pre zákazníkov; poskytovanie know-how pre ob-
lasť elektronického obchodovania a informač-
ných technológií. 

(540) KNIHOMOĽ 
(732) Gregor Juraj, Púpavová 51, 841 04 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 220484 
(151) 23.1.2008 
(156) 6.2.2017 
(180) 6.2.2027 
(210) 256-2007 
(220) 6.2.2007 
(442) 5.4.2007 
(450) 5.3.2008 

 9 (511) 3, 5 
(511) 3 - Prípravky na pranie, čistenie, umývanie, od-

masťovanie, leštenie a brúsenie; bieliace príprav-
ky; mydlá vrátane tekutých; prípravky na čistenie 
povrchov; antistatické prípravky na použitie v do-
mácnosti; škroby na bielizeň; kozmetické príp-
ravky; prípravky na ošetrovanie pokožky, príp-
ravky na ošetrovanie vlasov; zubné pasty. 
5 - Prípravky antibakteriálne, antiseptické, ger-
micídne a dezinfekčné; prípravky protiplesňové; 
dezinfekčné prípravky na hygienické účely; de-
zodoranty (s výnimkou na osobnú potrebu). 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá, žltá, biela, fialová 
(732) chemart s. r. o., Malinovská 75/142, 900 28 Zálesie, 

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

 
 

(111) 220698 
(151) 13.2.2008 
(156) 5.6.2017 
(180) 5.6.2027 
(210) 995-2007 
(220) 5.6.2007 
(442) 2.11.2007 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Časopisy, periodiká, neperiodické tlačoviny, 

kalendáre, prospekty a reklamné materiály, pro-
pagačné materiály. 
35 - Reklamná a propagačná činnosť, činnosť rek-
lamnej agentúry, kopírovanie, rozmnožovanie tla-
čovín, lepenie plagátov a propagačných materiá-
lov, organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných 
materiálov, prieskum záujmu o tovary a služby, 
vydávanie, rozširovanie, zasielanie a aktualizácia 
reklamných materiálov a prospektov, prenájom rek-
lamných plôch, rozhlasová a televízna reklama. 
 
 

41 - Organizovanie a vedenie konferencií, semi-
nárov, školení, organizovanie kultúrnych, spolo-
čenských a vzdelávacích podujatí, vzdelávacích 
(nekomerčných) výstav, vydávanie kníh, časopisov, 
periodickej a neperiodickej tlače, kalendárov, 
osvetová činnosť. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, modrá, červená, hnedá, zelená 
(732) Zväz diabetikov Slovenska, Súťažná 18, 821 08 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 220828 
(151) 12.3.2008 
(156) 9.5.2017 
(180) 9.5.2027 
(210) 833-2007 
(220) 9.5.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 16, 28, 35 
(511) 16 - Papierové výrobky všetkých druhov patriace 

do tejto triedy, ako knihy, tlačoviny, periodiká, 
časopisy, publikácie, plagáty, komiksové knihy, 
diáre, knihy maľovánok, nálepky, obtlačky, foto-
grafie, albumy, blahoželania, obalové a b aliace 
materiály, vrecká, papierové tácky, ručníky a plien-
ky, vlajočky, darčekové škatule, farebné potlače, 
pohľadnice, kalendáre, písacie a kresliace potre-
by, učebný a inštruktážny materiál, školské tabu-
le, všetko patriace do tejto triedy. 
28 - Hračky, hry, športové potreby a zariadenia 
všetkých druhov, všetko patriace do tejto triedy, 
vianočné ozdoby. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob-
chodu najmä s výrobkami, ako sú hračky, hry, 
výrobky z papiera, tovar všetkého druhu pre deti, 
rozširovanie darčekových a reklamných predme-
tov, marketing, propagácia, reklama, inzercia 
všetkými druhmi médií. 

(540) 

  
 

(591) modrá, žltá, červená 
(732) OLYMPTOY s. r. o., K Žižkovu 9/640, 190 00  

Praha 9, CZ; 
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(111) 220890 
(151) 12.3.2008 
(156) 27.7.2017 
(180) 27.7.2027 
(210) 1412-2007 
(220) 27.7.2007 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 9 (511) 6, 7, 9, 35, 37, 42 
(511) 6 - Kovové armatúry. 

7 - Odvádzače parného kondenzátu. 
9 - Meracie prístroje, teplomery s výnimkou le-
kárskych, ultrazvukové a laserové meracie zaria-
denia s výnimkou laserov na lekárske účely. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 
37 - Opravy armatúr, servisná činnosť, montáž  
a opravy vykurovacích zariadení. 
42 - Skúšky materiálov, meranie. 

(540) 

  
(591) červená, modrá 
(732) Samec Samuel, Mateja Bela 3460/72, 010 15 Ži-

lina, SK; 
 
 

(111) 220948 
(151) 12.3.2008 
(156) 10.11.2016 
(180) 10.11.2026 
(210) 6331-2006 
(220) 10.11.2006 
(442) 6.12.2007 
(450) 6.5.2008 

 8 (511) 33, 35, 39, 41 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

35 - Obchodná administratíva, obchodné služby, 
predovšetkým propagovanie tovarov a služieb pre 
iných vrátane umiestňovania inzerátov a propa-
gačných predvádzaní na elektronickej stránke dos-
tupnej globálnej počítačovej siete, usporadúvanie 
a prevádzkovanie komerčných výstav, veľtrhov 
vín, miestnych vínoték, viech, komerčných výstav 
umeleckých a ľudových remesiel, prezentácia re-
giónu na komerčných výstavách. 
39 - Činnosť turistických kancelárií s výnimkou 
kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového 
ubytovania; získavanie, spracovanie a poskytova-
nie informácií v oblasti cestovného ruchu a tu-
rizmu, pomoc pri zosúlaďovaní služieb pre turis-
tov v oblasti cestovného ruchu. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných materiálov, produkčná činnosť  
v oblasti výchovy, kultúry a športu, usporadúva-
nie zábavných súťaží, záujmových klubov a spo-
ločenských akcií, sprostredkúvanie uvedených 
služieb, usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, 
veľtrhov vín, miestnych vínoték, viech, výstav 
umeleckých a ľudových remesiel, prezentácia re-
giónu na výstavách s výnimkou komerčných výs-
tav. 

(540) DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC 
 
 
 

(732) ZDRUŽENIE MALOKARPATSKÁ VÍNNA CES-
TA, Horná 20, 900 01 Modra, SK; 

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

(111) 221276 
(151) 15.4.2008 
(156) 23.8.2017 
(180) 23.8.2027 
(210) 5992-2007 
(220) 23.8.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 35, 36, 41, 44 
(511) 35 - Reklama, poradenstvo, prieskum trhu, pries-

kum verejnej mienky, vydávanie reklamných ma-
teriálov, propagácia humanitárnych, charitatívnych, 
sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích činností a po-
dujatí. 
36 - Poistenie (zdravotné), informácie o poistení, 
poistky (uzatváranie), poistno-technické služby, 
poradenstvo v oblasti poistenia, poskytovanie ve-
rejného zdravotného poistenia, poskytovanie in-
dividuálneho zdravotného poistenia, poskytova-
nie nemocenského poistenia, poradenská činnosť 
pre poistencov a platiteľov poistného, vymáhanie 
pohľadávok na poistnom. 
41 - Organizovanie a vedenie spoločenských po-
dujatí, organizovanie a vedenie verejných súťaží, 
organizovanie benefičných podujatí a koncertov, 
organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, 
seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav, osvetová činnosť, nemateriálna  
a nefinančná humanitárna, charitatívna činnosť  
v oblasti kultúrnych a vzdelávacích činností, ne-
materiálna a nefinančná humanitárna, charitatív-
na činnosť v oblasti výchovy. 
44 - Zdravotníctvo, charitatívna činnosť v oblasti 
zdravotníctva, poskytovanie zdravotníckej sta-
rostlivosti. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, žltá, modrá 
(732) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteino-

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) CVD s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221277 
(151) 15.4.2008 
(156) 23.8.2017 
(180) 23.8.2027 
(210) 5993-2007 
(220) 23.8.2007 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 9 (511) 35, 36, 41, 44 
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(511) 35 - Reklama, poradenstvo, prieskum trhu, pries-
kum verejnej mienky, vydávanie reklamných ma-
teriálov, propagácia humanitárnych, charitatívnych, 
sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích činností a po-
dujatí. 
36 - Poistenie (zdravotné), informácie o poistení, 
poistky (uzatváranie), poistno-technické služby, 
poradenstvo v oblasti poistenia, poskytovanie ve-
rejného zdravotného poistenia, poskytovanie in-
dividuálneho zdravotného poistenia, poskytova-
nie nemocenského poistenia, poradenská činnosť 
pre poistencov a platiteľov poistného, vymáhanie 
pohľadávok na poistnom. 
41 - Organizovanie a vedenie spoločenských po-
dujatí, organizovanie a vedenie verejných súťaží, 
organizovanie benefičných podujatí a koncertov, 
organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, 
seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav, osvetová činnosť, nemateriálna  
a nefinančná humanitárna, charitatívna činnosť  
v oblasti kultúrnych a vzdelávacích činností, ne-
materiálna a nefinančná humanitárna, charitatív-
na činnosť v oblasti výchovy. 
44 - Zdravotníctvo, charitatívna činnosť v oblasti 
zdravotníctva, poskytovanie zdravotníckej sta-
rostlivosti. 

(540) 

  
 

(591) čierna, biela, žltá, modrá 
(732) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteino-

va 25, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) CVD s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 221312 
(151) 15.4.2008 
(156) 22.5.2016 
(180) 22.5.2026 
(210) 945-2006 
(220) 22.5.2006 
(442) 7.1.2008 
(450) 6.6.2008 

 8 (511) 16, 35, 39, 41, 42 
(511) 16 - Tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie. 

35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kance-
lárske práce; predaj periodickej a n eperiodickej 
tlače, kníh; podnikateľské poradenstvo v oblasti 
vydavateľskej, publikačnej činnosti, polygrafie, rek-
lamy, obchodu; sprostredkovanie nákupu a pre-
daja tovaru v rozsahu voľnej živnosti; predaj na-
hraných zvukových a zvukovo-obrazových záz-
namov; reklamná činnosť, sprostredkovanie inze-
rtných služieb; kopírovacie a rozmnožovacie služ-
by. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; dis-
tribúcia periodickej a neperiodickej tlače, kníh; 
sprostredkovanie v obl asti osobnej a nákladnej 
prepravy. 
 
 
 

41 - Poradenská činnosť v oblasti kultúry a ume-
nia; organizovanie kultúrno-spoločenských a ume-
leckých aktivít; požičiavanie nahraných zvuko-
vých a zvukovo-obrazových záznamov; naklada-
teľská a vydavateľská činnosť s výnimkou vydá-
vania náborových a reklamných textov. 
42 - Sprostredkovanie prevodu autorských práv  
a práv výkonných umelcov. 

(540) 

  
 

(591) červená, modrá 
(732) MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., Nám. 

SNP 12, 811 06 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221587 
(151) 13.5.2008 
(156) 26.9.2017 
(180) 26.9.2027 
(210) 1786-2007 
(220) 26.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Kozmetické prostriedky, najmä podklady, rú-

že, lesky na pery, korektory, fixatéry na riasy  
a obočie, kontúrovacie ceruzky na pery, oči a obo-
čie, maskary, tvárenky, očné tiene a púdre, pros-
triedky starostlivosti o pleť, najmä prostriedky na 
čistenie pleti a hĺbkové čistenie pleti, tonery, 
krémy a séra na tvár. 

(540) 

  
 

(732) ALOE VERA OF AMERICA, INC., 13745 Jupi-
ter Road, 75238 Dallas, Texas, US; 

(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221588 
(151) 13.5.2008 
(156) 26.9.2017 
(180) 26.9.2027 
(210) 1787-2007 
(220) 26.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 3, 5, 30, 32 
(511) 3 - Prostriedky starostlivosti o pleť s neliečeb-

nými účinkami, najmä čistiace prostriedky, zvlh-
čovače, tonery, kondicionéry, zmäkčovače a pee-
lingové prostriedky na tvár a telové leskutvorné 
prísady na zmenšenie účinkov tmavej pigmentá-
cie, lokálne účinné krémy na zmenšenie celulitídy,  
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 prípravky pre vlasovú starostlivosť, najmä šam-
póny, kondicionéry, formujúce gély, vlasové spre-
je a fixatéry, prostriedky osobnej hygieny (nie  
s liečivými účinkami), najmä osobné dezodoran-
ty, pleťové vody po holení, zubné gély a pasty, 
ústne vody, dámske a pánske kolínske vody (vo-
ňavky), kozmetický tovar, najmä podkladový 
mejkap, korektory, lícne púdre, bronzery (bron-
zovačky), tvárenky, práškové a/alebo tekuté očné 
tiene; kontúrovacie ceruzky na pery, oči a obo-
čie, maskary, rúže, lesky na pery, balzamy na pe-
ry (s neliečivými účinkami); odličovače, multi-
funkčné saponáty, viacúčelové domáce čistiace 
prostriedky; všetko patriace do triedy 3. 
5 - Diétne a nutričné doplnky vo forme tabliet, 
kapsúl, tekutín a v práškovej forme; jedlové ná-
hrady a energetické doplnky, najmä energetické 
tyčinky, jedlo nahradzujúce tyčinky a zmesi; 
multivitamínové a minerálne doplnky pre dospe-
lých a deti; lokálne prípravky na pleť, najmä 
spreje na prvú pomoc obsahujúce aloe vera na 
dočasnú úľavu v prípade menších rezných pora-
není, škrabnutí, odrenín a slnečných popálenín; 
lokálne veterinárne prípravky pre kožu a srsť po-
užívané na úľavu pri ich menšom podráždení; 
všetko na liečebné účely v triede 5. 
30 - Bylinné čaje vo vrecúškach, včelí med. 
32 - Aloe vera džúsy, aloe vera gélové nápoje  
a dužina, aloe vera džúsy miešané s ovocnými džús-
mi, fľašová pramenitá voda. 

(540) 

  
 

(732) ALOE VERA OF AMERICA, INC., 13745 Jupi-
ter Road, 75238 Dallas, Texas, US; 

(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221589 
(151) 13.5.2008 
(156) 26.9.2017 
(180) 26.9.2027 
(210) 1788-2007 
(220) 26.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 3, 5, 30, 32 
(511) 3 - Prostriedky starostlivosti o pleť s neliečeb-

nými účinkami, najmä čistiace prostriedky, zvlh-
čovače, tonery, kondicionéry, zmäkčovače a pee-
lingové prostriedky na tvár a telové leskutvorné 
prísady na zmenšenie účinkov tmavej pigmentá-
cie, lokálne účinné krémy na zmenšenie celulití-
dy, prípravky pre vlasovú starostlivosť, najmä 
šampóny, kondicionéry, formujúce gély, vlasové 
spreje a fixatéry, prostriedky osobnej hygieny 
(nie s liečivými účinkami), najmä osobné dezo-
doranty, pleťové vody po holení, zubné gély a pasty,  
 

 ústne vody, dámske a pánske kolínske vody (vo-
ňavky), kozmetický tovar, najmä podkladový mej-
kap, korektory, lícne púdre, bronzery (bronzovač-
ky), tvárenky, práškové a/alebo tekuté očné tiene; 
kontúrovacie ceruzky na pery, oči a obočie, mas-
kary, rúže, lesky na pery, balzamy na pery (s ne-
liečivými účinkami); odličovače, multifunkčné 
saponáty, viacúčelové domáce čistiace prostried-
ky; všetko patriace do triedy 3. 
5 - Diétne a nutričné doplnky vo forme tabliet, 
kapsúl, tekutín a v práškovej forme; jedlové ná-
hrady a energetické doplnky, najmä energetické 
tyčinky, jedlo nahradzujúce tyčinky a zmesi; mul-
tivitamínové a minerálne doplnky pre dospelých 
a deti; lokálne prípravky na pleť, najmä spreje na 
prvú pomoc obsahujúce aloe vera na dočasnú 
úľavu v prípade menších rezných poranení, škrab-
nutí, odrenín a slnečných popálenín; lokálne ve-
terinárne prípravky pre kožu a srsť používané na 
úľavu pri ich menšom podráždení; všetko na lie-
čebné účely v triede 5. 
30 - Bylinné čaje vo vrecúškach, včelí med. 
32 - Aloe vera džúsy, aloe vera gélové nápoje  
a dužina, aloe vera džúsy miešané s ovocnými džús-
mi, fľašová pramenitá voda. 

(540) 

  
 

(732) ALOE VERA OF AMERICA, INC., 13745 Jupi-
ter Road, 75238 Dallas, Texas, US; 

(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221590 
(151) 13.5.2008 
(156) 26.9.2017 
(180) 26.9.2027 
(210) 1789-2007 
(220) 26.9.2007 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 3, 5, 30, 32 
(511) 3 - Čistiace prostriedky, zvlhčovače, tonery, kon-

dicionéry, zmäkčovače a peelingové prostriedky 
na tvár a telové leskutvorné prísady na zmenše-
nie účinkov tmavej pigmentácie, lokálne účinné 
krémy na zmenšenie celulitídy, prípravky pre 
vlasovú starostlivosť, najmä šampóny, kondicio-
néry, formujúce gély, vlasové spreje a fixatéry, 
prostriedky osobnej hygieny (nie s liečivými účin-
kami), najmä osobné dezodoranty, pleťové vody 
po holení, zubné gély a pasty, ústne vody, dám-
ske a pánske kolínske vody (voňavky), kozme-
tický tovar, najmä balzamy na pery (s neliečivý-
mi účinkami); multifunkčné saponáty, viacúčelo-
vé domáce čistiace prostriedky; všetko patriace 
do triedy 3. 
5 - Diétne a nutričné doplnky vo forme tabliet, 
kapsúl, tekutín a v práškovej forme; jedlové ná-
hrady a energetické doplnky, najmä energetické 
tyčinky, jedlo nahradzujúce tyčinky a zmesi; mul-
tivitamínové a minerálne doplnky pre dospelých 
a deti; lokálne prípravky na pleť, najmä spreje na 
prvú pomoc obsahujúce aloe vera na dočasnú  
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úľavu v prípade menších rezných poranení, škrab-
nutí, odrenín a slnečných popálenín; lokálne ve-
terinárne prípravky pre kožu a srsť používané na 
úľavu pri ich menšom podráždení; všetko na lie-
čebné účely v triede 5. 
30 - Bylinné čaje vo vrecúškach, včelí med. 
32 - Aloe vera džúsy, aloe vera gélové nápoje  
a dužina, aloe vera džúsy miešané s ovocnými džús-
mi, fľašová pramenitá voda. 

(540) 

  
 

(732) ALOE VERA OF AMERICA, INC., 13745 Jupi-
ter Road, 75238 Dallas, Texas, US; 

(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 221626 
(151) 13.5.2008 
(156) 4.9.2016 
(180) 4.9.2026 
(210) 1624-2006 
(220) 4.9.2006 
(442) 5.2.2008 
(450) 7.7.2008 

 9 (511) 1, 3, 5, 16, 22, 29, 31 
(511) 1 - Oleje na spracovanie kože, oleje ako hnojivá 

pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; 
oleje ako aerosól; olejový tmel ako chemikália 
určená pre priemysel; všetko obsahujúce rastlin-
ný olej pôvodu z Japonska. 
3 - Rastlinné oleje pre kozmetiku, parfumériu, 
olejové kúry, oleje určené na ošetrenie, čistenie, 
pestovanie a krášlenie pleti, tela, vlasov a nech-
tov; kúpeľové oleje určené na hygienu celého te-
la; oleje ako prostriedky určené na starostlivosť  
o nohy; oleje ako pestovacie a čistiace prípravky 
na chrup, i umelý; oleje na toaletné účely; oleje 
ako masážne prípravky, olejové zmesi voňavých 
látok, vonné oleje; všetko obsahujúce rastlinný 
olej pôvodom z Japonska. 
5 - Rastlinné oleje ako farmaceutické a v eteri-
nárne výrobky; oleje ako hygienické výrobky na 
liečebné účely; oleje ako diabetické prípravky na 
liečebné účely, oleje ako liečivá ľudí a zvierat; 
oleje na hojenie rán a jaziev, oleje na uvoľňova-
nie svalov a kŕčov, oleje na zlepšenie prekrvenia 
tela, masážne oleje na liečebné účely, oleje ako 
dezinfekčné prípravky, antibakteriálne a dezin-
fekčné oleje, oleje na osvieženie a prevoňanie 
vzduchu, dezinfekčné oleje na hygienické účely, 
repelentné oleje, oleje proti plesniam, všetko ob-
sahujúce rastlinný olej pôvodom z Japonska. 
16 - Papier, lepenka a výrobky z nich, tlačiaren-
ské výrobky, papiernický tovar; periodické a ne-
periodické publikácie, diáre, kalendáre, reklamné 
predmety z papiera a lepenky, mapy, hroty pier, 
kalamáre, kalendáre, obrazy, grafiky, plagáty, poh-
ľadnice, papierové tašky, obaly a obalové mate- 
 

riály patriace do tejto triedy, všetko ako obalový 
a/alebo propagačný materiál pre výrobky obsahu-
júce rastlinný olej pôvodom z Japonska. 
22 - Stany, markízy, plátenné strechy, baldachýny, 
nepremokavé plachty, vozové plachty; celtoviny, 
vrecia a vaky; textilné vrecká, vrecká na prepra-
vu a uchovávanie tovarov, všetko ako propagač-
ný a/alebo ochranný materiál pre výrobky obsa-
hujúce rastlinný olej pôvodom z Japonska. 
29 - Jedlé oleje, najmä kukuričný a sezamový 
olej; jedlý mätový olej; jedlý olivový olej; jedlý 
slnečnicový olej; jedlé oleje s vitamínmi; rastlin-
né oleje obsahujúce záhradné bylinky; všetko ob-
sahujúce rastlinný olej pôvodom z Japonska. 
31 - Rastlinné oleje ako potrava pre zvieratá pô-
vodom z Japonska. 

(540) Yin-Yang starojaponský 
 rastlinný olej 
(732) Schörg Christian, Sonnwendgasse 30/1/4/15, 1100 

Wien, AT; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 222012 
(151) 2.7.2008 
(156) 7.11.2016 
(180) 7.11.2026 
(210) 6303-2006 
(220) 7.11.2006 
(442) 2.8.2007 
(450) 5.8.2008 

 9 (511) 9, 16, 35, 39, 41, 42 
(511) 9 - Softvér na tvorbu testov, súťaží a kvízov, na 

zadávanie testov, súťaží a kvízov, na vyhodno-
covanie testov, súťaží a kvízov a na štatistické 
analýzy výsledkov testov, súťaží a kvízov; všetky 
druhy školských didaktických testov, písomiek  
a dotazníkov v elektronickej forme, elektronické 
publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, 
kompaktné disky, záznamové diskety pre počíta-
če, pružné disky, mechaniky pružných diskov, 
magnetické identifikačné karty, elektronický 
prekladový slovník. 
16 - Všetky druhy školských didaktických testov, 
písomiek a dotazníkov (pre základné, stredné  
a vysoké školy) v pa pierovej forme; publikácie 
(najmä odborné a metodické) pre pedagogických 
pracovníkov, žiakov aj širšiu verejnosť, periodic-
ká a neperiodická tlač a publikácie, knihy, brožú-
ry, časopisy, periodiká, noviny, tlačivá, plagáty, 
katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, ročen-
ky, fotografie, papierové propagačné materiály, 
letáky, grafické reprodukcie, informačné produk-
ty na papierových nosičoch, letáky, databázy na 
papierových nosičoch, tlačené reklamné a úžit-
kové manuály, pútače z papiera alebo z lepenky, 
pečiatky, písacie potreby, nálepky, kancelárske 
potreby s výnimkou nábytku, papiernický tovar, 
albumy, atlasy, formuláre, predmety z kartónu, 
lepiace štítky, vrecia a vrecká z papiera alebo  
z plastických materiálov. 
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služ-
by so všetkými druhmi publikácií pre žiakov, 
učiteľov, metodikov a iných pracovníkov rezortu 
školstva, osobitne s učebnicami, cvičebnicami,  
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pracovnými zošitmi, metodickými príručkami  
a zbierkami úloh či testov v tlačenej alebo elek-
tronickej podobe; maloobchodné a/alebo veľko-
obchodné služby so školskými a psychologický-
mi testami a písomkami, previerkami, písomný-
mi prácami, dotazníkmi a skúškami bez ohľadu 
na ich administrácie (písomne, ústne, elektronic-
ky) vrátane elektronických bánk úloh a zbierok 
úloh na elektronických nosičoch; automatizované 
spracovanie údajov, osobitne údajov získaných  
z testovania žiakov; obchodné sprostredkovanie 
služieb v triede 41 prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí alebo internetu. 
39 - Distribúcia všetkých druhov publ ikácií pre 
žiakov, učiteľov, metodikov a iných pracovníkov 
rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, 
pracovných zošitov, metodických príručiek a zbie-
rok úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej 
podobe; distribúcia školských a psychologických 
testov a písomiek, previerok, písomných prác, 
dotazníkov a skúšok bez ohľadu na ich adminis-
trácie (písomne, ústne, elektronicky) vrátane elek-
tronických bánk úloh a zbierok úloh na elektro-
nických nosičoch. 
41 - Pedagogická činnosť, vyučovanie, vzdeláva-
nie, skúšanie, preskúšavanie, výcvik, tvorba, vy-
dávanie publikácie, prenájom všetkých druhov 
publikácií pre žiakov, učiteľov, metodikov a iných 
pracovníkov rezortu školstva, osobitne učebníc, 
cvičebníc, pracovných zošitov, metodických prí-
ručiek a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo 
elektronickej podobe; tvorba, publikovanie, vy-
dávanie, zadávanie a vyhodnocovanie školských 
a psychologických testov a písomiek, previerok, 
písomných prác, dotazníkov a skúšok bez ohľadu 
na ich administrácie (písomne, ústne, elektronic-
ky) vrátane elektronických bánk úloh a zbierok 
úloh na elektronických nosičoch, všetky formy 
(písomné, ústne, elektronické a kombinované) 
testovania, skúšania, hodnotenia a klasifikácie žia-
kov základných, stredných a vysokých škôl, pred-
nášky, kurzy, semináre, workshopy, školenia (naj-
mä pre pracovníkov rezortu školstva); všetky dru-
hy kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí 
pre žiakov základných, stredných a vysokých 
škôl, všetky druhy kurzov, seminárov a vzdelá-
vacích podujatí pre rodičov, učiteľov, metodikov, 
školských inšpektorov a iných pracovníkov re-
zortu školstva, všetky korešpondenčné formy vzde-
lávania určené žiakom základných, stredných  
a vysokých škôl a pracovníkom rezortu školstva, 
všetky druhy kvízov a súťaží pre žiakov všetkých 
druhov škôl, všetky druhy a formy vzdelávacích 
podujatí pre učiteľov, rodičov, metodikov, škol-
ských inšpektorov a riadiacich pracovníkov re-
zortu školstva, prieskumy úrovne vedomostí, zruč-
ností, zisťovanie názorov a postojov žiakov, uči-
teľov, rodičov, metodikov, školských inšpekto-
rov a ďalších pracovníkov rezortu školstva, vy-
dávanie príručiek, kníh, časopisov, periodík, vy-
dávanie textov s výnimkou reklamných alebo ná-
borových, online vydávanie kníh a časopisov  
v elektronickej forme, odborné, obsahové a orga-
nizačné zabezpečenie prijímacích a talentových 
skúšok na základných, stredných a vysokých ško-
lách, odborné poradenstvo a konzultačné služby 
k všetkým tovarom a službám uvedeným v tejto  
 

triede, informácie o vz delávaní a možnostiach 
zábavy, organizovanie a vedenie kongresov, kon-
ferencií, seminárov, poskytovanie a sprostredko-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí alebo internetu. 
42 - Tvorba softvéru na tvorbu testov, súťaží  
a kvízov, na zadávanie testov, súťaží a kvízov, na 
vyhodnocovanie testov, súťaží a kvízov a na šta-
tistické analýzy výsledkov testov, súťaží a kví-
zov; počítačové programovanie, návrh softvéru, 
návrh počítačových systémov, výskum a vývoj  
v oblasti softvéru a počítačov, servis a aktualizo-
vanie počítačových programov, zhotovovanie 
kópií počítačových programov, inštalácia počíta-
čových programov, analýza softvéru, diagnosti-
kovanie a testovanie softvéru, prenájom počíta-
čov a počítačového softvéru, prenájom počítačo-
vých periférnych zariadení, dizajn, grafický a prie-
myselný dizajn, prevod a konverzia údajov a do-
kumentov z fyzických médií na elektronické mé-
diá, spravovanie autorských práv, poskytovanie  
a distribúcia licencií k právam duševného vlast-
níctva, predovšetkým k počítačovým programom 
so súhlasom autora, štatistické prieskumy úrovne 
vedomostí, zručností, názorov, postojov žiakov  
a učiteľov základných, stredných a vysokých škôl; 
automatizované štatistické spracovanie údajov 
(najmä výsledkov rôznych výskumov a prieskumov 
v oblasti školstva a vzdelávania), vytváranie a udr-
žiavanie počítačových webových stránok pre zá-
kazníkov, hosťovanie na počítačových webových 
stránkach, poradenstvo v oblasti počítačového 
hardvéru a softvéru, odborné poradenstvo a kon-
zultačné služby k uvedeným tovarom a k služ-
bám uvedeným v tejto triede, poskytovanie uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí alebo internetu. 

(540) 

  
 

(732) EXAM testing, spol. s r. o., Vranovská 6, 851 01 
Bratislava, SK; 

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

(111) 222581 
(151) 17.9.2008 
(156) 24.10.2016 
(180) 24.10.2026 
(210) 6215-2006 
(220) 24.10.2006 
(442) 6.7.2007 
(450) 6.11.2008 

 9 (511) 16, 35, 41 
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(511) 16 - Kancelárske potreby s výnimkou nábytku, 
papierové reklamné materiály, karty, knihy, ča-
sopisy, brožúry, grafické zobrazenie, papiernický 
tovar, plagáty, pohľadnice, ročenky, samolepky 
pre domácnosť a na kancelárske účely, trhacie 
kalendáre, knihársky materiál, kalendáre, vyučo-
vacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení. 
35 - Služby reklamnej agentúry, inzertná činnosť, 
propagačná činnosť, návrh a úprava reklamných 
materiálov, vydávanie reklamných textov, spro-
stredkovanie obchodu s tovarom (maloobchod), 
sprostredkovanie obchodu s tovarom (veľkoob-
chod), poradenská a konzultačná činnosť v oblas-
ti podnikania, tvorba reklamných kampaní, pod-
nikateľské poradenstvo. 
41 - Agentúrna činnosť v oblasti kultúry, vydá-
vanie textov s výnimkou reklamných, organizo-
vanie odborných kurzov, školení a vzdelávacích 
akcií. 

(540) 

  
 

(732) RE-PUBLIC, spol. s r.o., Trnavská 28, 821 0 8 
Bratislava, SK; 

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

(111) 223093 
(151) 30.10.2008 
(156) 13.12.2016 
(180) 13.12.2026 
(210) 6462-2006 
(220) 13.12.2006 
(310) 0-439172 
(320) 17.7.2006 
(330) CZ 
(442) 7.6.2007 
(450) 5.12.2008 

 9 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby (nie živé), hydina a divina (nie 

živé); mäsové výťažky; konzervované, sušené a va-
rené ovocie a zelenina; jedlá želatína; džemy, 
kompóty; vajcia, mlieko, syr a mliečne výrobky; 
jedlé oleje a tuky. 
30 - Kakao, čokoláda, káva, kávovinové náhradky, 
pečivo a cukrovinky, sušienky, čokoládové vý-
robky, zmrzlina. 

(540) 

  
 

(591) svetlozelená, zelená, biela, svetlomodrá 
(732) SAVENCIA S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, 

FR; 
 
 

(111) 223618 
(151) 22.12.2008 
(156) 24.8.2016 
(180) 24.8.2026 
(210) 1548-2006 
(220) 24.8.2006 
(310) M 06 00670 
(320) 27.2.2006 
(330) HU 
(442) 1.2.2007 
(450) 5.2.2009 

 8 (511) 2, 19 
(511) 2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky proti 

hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá. 
19 - Nekovové stavebné materiály. 

(540) PRAKTICOLOR 
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., III. kerület 2, H-6235 

Bócsa, HU; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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Prevody a prechody práv 

 
 

(111) 156099 
(210) 33248 
(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Me-

rian-Strasse 90, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer HealthCare LLC, 100 Ba yer Road, Pitts-

burgh, Pennsylvania 15205, US; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 157524 
(210) 40301 
(732) Hexion VAD B.V., Seattleweg 17, building 4, 

3195 ND Pernis, Rotterdam, NL; 
(770) Resolution Research Nederland B.V., Vondelin-

genweg 601, 3196 KK Vondelingenplaat RT, Zuid-
-Holland, NL; 

(580) 24.11.2016 
 
 

(111) 166580 
(210) 54890 
(732) Zeteco Aktiebolag, Box 1133, 16422 Kista, SE; 
(770) HIAB AB, Kullgatan 6-8, 824 83 Hudiksvall, SE; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 166580 
(210) 54890 
(732) Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, 

Box 1133, 16422 Kista, SE; 
(770) Zeteco Aktiebolag, Box 1133, 16422 Kista, SE; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 189498 
(210) 3767-97 
(732) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 

55218 Ingelheim, DE; 
(770) Boehringer Ingelheim KG, D-55216 Ingelheim 

am Rhein, DE; 
(580) 5.12.2016 

 
 

(111) 190248 
(210) 373-98 
(732) FORCHEM s.r.o., Pri Vinohradoch 172, 831 06  

Bratislava, SK; 
(770) VIJOLLA COSMETIC, spoločnosť s ručením 

obmedzeným, Pri Vinohradoch 172, 831 06 Bra-
tislava, SK; 

(580) 1.12.2016 
 
 

(111) 190248 
(210) 373-98 
(732) INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 

821 06 Bratislava, SK; 
(770) FORCHEM s.r.o., Pri Vinohradoch 172, 831 06  

Bratislava, SK; 
(580) 1.12.2016 

 
 
 
 

(111) 190590 
(210) 1667-99 
(732) H.S.H. HEALTH SUPPORT HOLDING LTD, 

Arch. Makariou III, 229 Meliza Court, 50613 Li-
massol, CY; 

(770) Keresteš Ján, Ing., CSc., Hliníky 732/45, 017 01 
Považská Bystrica, SK; 

(580) 5.12.2016 
 
 

(111) 190887 
(210) 1748-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) Glaxo Group Limited, 980 G reat West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 

(580) 1.12.2016 
 
 

(111) 191647 
(210) 2386-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) Glaxo Group Limited, 980 G reat West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 

(580) 1.12.2016 
 
 

(111) 191676 
(210) 2603-98 
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 

Limited, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex TW8 9GS, GB; 

(770) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 

(580) 1.12.2016 
 
 

(111) 200771 
(210) 2134-2001 
(732) Henkel AG &  Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 

40589 Düsseldorf, DE; 
(770) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(580) 24.11.2016 
 
 

(111) 201764 
(210) 24-2000 
(732) Hechter Slovakia.sk, s.r.o., Fraňa Mojtu 19, 949 01 

Nitra, SK; 
(770) HECHTER SLOVAKIA, spol. s r.o., Štefániko-

va 43, 949 01 Nitra, SK; 
(580) 1.12.2016 
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(111) 203191 
(210) 1041-2002 
(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Me-

rian-Strasse 90, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer HealthCare LLC, 100 Ba yer Road, Pitts-

burgh, Pennsylvania 15205, US; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 203331 
(210) 1314-2002 
(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Me-

rian-Strasse 90, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer HealthCare LLC, 100 Ba yer Road, Pitts-

burgh, Pennsylvania 15205, US; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 206325 
(210) 1030-2003 
(732) Mizkan America, Inc., 1661 F eehanville Drive, 

Suite 300, Mt. Prospect, Illinois 60056, US; 
(770) R&B FOODS, INC., 1661 Feehanville Drive, Sui-

te 300, Mt. Prospect, IL 60056, US; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 208439 
(210) 2039-2004 
(732) Ács Lászlo, Váci ut. 39, FSZ 3a, 1134 Budapešť, 

HU; 
(770) K-1 ENGINEERING s.r.o., Starobystrická 267/67, 

900 28 Zálesie, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 210197 
(210) 1276-2004 
(732) H.S.H. HEALTH SUPPORT HOLDING LTD, 

Arch. Makariou III, 229 Meliza Court, 50613 Li-
massol, CY; 

(770) Keresteš Ján, Ing., CSc., Hliníky 732/45, 017 01 
Považská Bystrica, SK; 

(580) 5.12.2016 
 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg, LU; 
(580) 23.11.2016 

 
 

(111) 214086 
(210) 5088-2006 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(770) Senoble Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,  

L-1882 Luxembourg, LU; 
(580) 29.11.2016 

 
 
 
 
 
 

(111) 214807 
(210) 1391-2005 
(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Me-

rian-Strasse 90, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer HealthCare LLC, 100 Ba yer Road, Pitts-

burgh, Pennsylvania 15205, US; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 214833 
(210) 1496-2005 
(732) Wrigley UNO Czech Republic, s.r.o., Sokolov-

ská 270, 190 00 Praha 9, CZ; 
(770) Wrigley, s. r. o., Sokolovská 270, 190 00 Praha 9, 

CZ; 
(580) 28.11.2016 

 
 

(111) 214833 
(210) 1496-2005 
(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company, 1132 West Black-

hawk Street, Chicago, Illinois 60642, US; 
(770) Wrigley, s.r.o., Michelská 1552/58, 141 00 Praha 

4, CZ; 
(580) 28.11.2016 

 
 

(111) 215793 
(210) 6325-2005 
(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Me-

rian-Strasse 90, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer HealthCare LLC, 100 Ba yer Road, Pitts-

burgh, Pennsylvania 15205, US; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 217488 
(210) 1109-2006 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 218042 
(210) 6116-2006 
(732) restauracie.sk, s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Br a-

tislava, SK; 
(770) NATANKUJ s. r. o., Lazaretská 12, 811 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 21.11.2016 

 
 

(111) 219028 
(210) 2068-2006 
(732) TAURIS, a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská 

Sobota, SK; 
(770) MäsoSpiš, spol. s r. o., Podskala 1, 052 01 S piš-

ská Nová Ves, SK; 
(580) 29.11.2016 

 
 

(111) 220208 
(210) 765-2007 
(732) SEAK, s.r.o., Odborárska 22, 080 01 Prešov, SK; 
(770) Sedlák Jozef, Ing., Átriová 5, 080 01 Prešov, SK; 
(580) 29.11.2016 
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(111) 220791 
(210) 1730-2007 
(732) Ács Lászlo, Váci ut. 39, FSZ 3a, 1134 Budapešť, 

HU; 
(770) K-1 ENGINEERING s. r. o., Nejedlého 73, 841 02 

Bratislava, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 221154 
(210) 1784-2007 
(732) VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o., Duben-

ská 512/1, 370 05 České Budějovice, CZ; 
(770) ZETAX, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra, SK; 
(580) 21.11.2016 

 
 

(111) 223520 
(210) 734-2008 
(732) DELIKA s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK; 
(770) KB Frutos, spol. s r.o. Prešov, Jilemnického 1, 

080 01 Prešov, SK; 
(580) 21.11.2016 

 
 

(111) 224167 
(210) 6058-2008 
(732) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Me-

rian-Strasse 90, 4052 Basel, CH; 
(770) Bayer HealthCare LLC, 100 Ba yer Road, Pitts-

burgh, Pennsylvania 15205, US; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 226372 
(210) 309-2009 
(732) Soukupová Dagmar, Revolučná č. 18, 010 01 Ži-

lina, SK; 
(770) GLOBÁL UST, a.s., Hamuliakovo 406, 900 43 

Hamuliakovo, SK; 
(580) 1.12.2016 

 
 

(111) 226449 
(210) 754-2009 
(732) PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 

Sučany, SK; 
(770) EE & MC Consult Next, SE, Údernícka 3603/11, 

851 01 Bratislava, SK; 
(580) 28.11.2016 

 
 

(111) 227458 
(210) 5789-2009 
(732) ROC services, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 

140 00 Praha 4 - Nusle, CZ; 
(770) Pricetown s.r.o., Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 

- Smíchov, CZ; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 230320 
(210) 5528-2010 
(732) O2 Worldwide Limited, 20 A ir Street, London 

W1B 5AN, GB; 
(770) O2 Holdings Limited, 260 B ath Road, Slough, 

Berkshire SL1 4DX, GB; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 230737 
(210) 364-2011 
(732) TYPE, s.r.o., Tolstého 3, 811 06 Bratislava, SK; 
(770) ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o., Lieskovec 616, 

962 21 Zvolen, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 230738 
(210) 365-2011 
(732) TYPE, s.r.o., Tolstého 3, 811 06 Bratislava, SK; 
(770) ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o., Lieskovec 616, 

962 21 Zvolen, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 230739 
(210) 366-2011 
(732) TYPE, s.r.o., Tolstého 3, 811 06 Bratislava, SK; 
(770) ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o., Lieskovec 616, 

962 21 Zvolen, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 230740 
(210) 367-2011 
(732) TYPE, s.r.o., Tolstého 3, 811 06 Bratislava, SK; 
(770) ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o., Lieskovec 616, 

962 21 Zvolen, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 230741 
(210) 368-2011 
(732) TYPE, s.r.o., Tolstého 3, 811 06 Bratislava, SK; 
(770) ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o., Lieskovec 616, 

962 21 Zvolen, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 230759 
(210) 537-2011 
(732) TYPE, s.r.o., Tolstého 3, 811 06 Bratislava, SK; 
(770) ROYAL Drinks Slovakia, s.r.o., Lieskovec 616, 

962 21 Zvolen, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 231239 
(210) 561-2011 
(732) B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(770) P.K.MEDIA s.r.o., Vihorlatská 40, 040 01 K oši-

ce, SK; B &  D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 
Bratislava, SK; 

(580) 29.11.2016 
 
 

(111) 231731 
(210) 1138-2011 
(732) Baan Thai s.r.o., Levická 54, 949 01 Nitra, SK; 
(770) Ciganeková Mária, Ing., Vretenová 3500/3, 841 05 

Bratislava, SK; 
(580) 1.12.2016 
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(111) 232200 
(210) 1495-2011 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 232201 
(210) 1496-2011 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 232294 
(210) 2070-2011 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 232569 
(210) 2071-2011 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 232570 
(210) 2072-2011 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 233645 
(210) 638-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 233646 
(210) 639-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 233742 
(210) 783-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Brati-

slava, SK; 
 

(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-
né, SK; 

(580) 24.11.2016 
 
 

(111) 233743 
(210) 784-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 233929 
(210) 1156-2012 
(732) IMUNITY Kft., Verebeshegy utca 11, 2161 Csomád, 

HU; 
(770) Sopúch Ján, Budatínska 19, 851 05 Bra tislava, 

SK; 
(580) 18.11.2016 

 
 

(111) 234350 
(210) 1309-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 234351 
(210) 1310-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 234377 
(210) 1418-2012 
(732) Urban Store, s.r.o., Koperníkova 794/6, 120 00  

Praha 2, CZ; 
(770) EUROPA 2, a. s., Seberíniho 1, 821 03 Bratisla-

va, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 234524 
(210) 1596-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 234633 
(210) 1584-2012 
(732) Pintado, s.r.o., Dadanova 3386/7, 010 15 Žilina, 

SK; 
(770) ELCAT, s.r.o., Dadanova 3386/7, 010 15 Žilina, 

SK; 
(580) 24.11.2016 
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(111) 235201 
(210) 28-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 235202 
(210) 29-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 235247 
(210) 288-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 235263 
(210) 1976-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 235264 
(210) 1977-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 235265 
(210) 1978-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 235266 
(210) 1979-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 235267 
(210) 1980-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
 

(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-
né, SK; 

(580) 24.11.2016 
 
 

(111) 235314 
(210) 332-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 235315 
(210) 333-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 235468 
(210) 1981-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 235509 
(210) 320-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 235827 
(210) 318-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 235828 
(210) 319-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 235937 
(210) 1973-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 
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(111) 235938 
(210) 1974-2012 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 235974 
(210) 706-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 236033 
(210) 955-2013 
(732) Mikuš Diamonds, s.r.o., Mierové námestie 40, 

911 01 Trenčín, SK; 
(770) Diamantier, s.r.o., Mierové námestie 40, 911 01 

Trenčín, SK; 
(580) 23.11.2016 

 
 

(111) 236168 
(210) 954-2013 
(732) Mikuš Diamonds, s.r.o., Mierové námestie 40, 

911 01 Trenčín, SK; 
(770) Diamantier, s.r.o., Mierové námestie 40, 911 01 

Trenčín, SK; 
(580) 23.11.2016 

 
 

(111) 237740 
(210) 2210-2013 
(732) NATURAL RESOURCE INVESTMENTS INC., 

Trust Company Complex, Ajeltake Island, MH 
969 60 Majuro, MH; 

(770) PROGROUPE BUSINESS SUPPORT & SER-
VICES LLP, 120 Baker Street (Coddan Cpm Ltd, 
3rd Floor), London W1U 6TU, GB; 

(580) 6.12.2016 
 
 

(111) 237743 
(210) 210-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 237769 
(210) 2445-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 
 
 
 

(111) 237770 
(210) 2446-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 237771 
(210) 2447-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 237903 
(210) 2443-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 237904 
(210) 2444-2013 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 240670 
(210) 346-2015 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 241393 
(210) 1299-2015 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 

 
 

(111) 241769 
(210) 1788-2015 
(732) MOF HOLDING, a.s., Krížna 56, 821 08 Bra ti-

slava, SK; 
(770) CPM SN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humen-

né, SK; 
(580) 25.11.2016 
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(111) 242468 
(210) 5505-2015 
(732) TRISOMYtest, s. r. o., Štefanovičova 12, 811 04 

Bratislava, SK; 
(770) Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK; 
(580) 1.12.2016 

 
 
 
 

(111) 242968 
(210) 5539-2015 
(732) Zľavotrón, s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava, 

SK; 
(770) Priadka Róbert, Hviezdoslavova 1265/28, 926 01 

Sereď, SK; 
(580) 18.11.2016 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 

 
 

(111) 152826 
(210) 8350 
(732) REDEX LIMITED, Unit 100, Barton Dock Road, 

M32 0YQ Stretford, Manchester, GB; 
(580) 16.11.2016 

 
 

(111) 163252 
(210) 49876 
(732) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, 9490 

Vaduz, LI; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 163703 
(210) 50078 
(732) Rain Bird Corporation, 970 W est Sierra Madre 

Avenue, Azusa, CA 91702, US; 
(580) 5.12.2016 

 
 

(111) 171108 
(210) 61218 
(732) TESCO STORES LIMITED, Tesco House, Shire 

Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 1GA, 
GB; 

(580) 1.12.2016 
 
 

(111) 172753 
(210) 62881 
(732) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, 9490 

Vaduz, LI; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 185699 
(210) 2958-96 
(732) Shurtape Technologies, LLC, 1712 Eighth Street 

Drive, SE, Hickory, North Carolina 28602, US; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 186341 
(210) 2632-96 
(732) IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Iva nka 

pri Dunaji, SK; 
(580) 29.11.2016 

 
 

(111) 186352 
(210) 3086-96 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Br a-

tislava, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 186675 
(210) 2647-96 
(732) Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 

841 03 Bratislava, SK; 
(580) 5.12.2016 

 
 

(111) 186676 
(210) 2648-96 
(732) Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 

841 03 Bratislava, SK; 
(580) 5.12.2016 

 
 

(111) 186817 
(210) 991-97 
(732) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Red-

wood Shores, California 94065, US; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 186930 
(210) 920-96 
(732) TESCO STORES LIMITED, Tesco House, Shire 

Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 1GA, 
GB; 

(580) 1.12.2016 
 
 

(111) 186931 
(210) 921-96 
(732) TESCO STORES LIMITED, Tesco House, Shire 

Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 1GA, 
GB; 

(580) 1.12.2016 
 
 

(111) 187143 
(210) 795-97 
(732) La Senza Corporation, 900-1959 Upper water 

Street Halifax, Nova Scotia B3J 3N2, CA; 
(580) 24.11.2016 

 
 

(111) 190107 
(210) 3164-96 
(732) KRONEN Praha, spol. s r. o., Lysinská 1863/44, 

143 00 Praha 4 - Modřany, CZ; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 190248 
(210) 373-98 
(732) VIJOLLA COSMETIC, spoločnosť s ručením ob-

medzeným, Pri Vinohradoch 172, 831 06 Bra ti-
slava, SK; 

(580) 1.12.2016 
 
 

(111) 190544 
(210) 1618-98 
(732) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, 9490 

Vaduz, LI; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 191030 
(210) 2622-96 
(732) Deloitte Touche Tohmatsu, Schützengasse 1, CH-8001 

Zürich, CH; 
(580) 16.11.2016 
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(111) 194027 
(210) 1979-99 
(732) Tesco Stores Limited, Tesco House, Shire Park, 

Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 1GA, GB; 
(580) 1.12.2016 

 
 

(111) 194582 
(210) 2325-99 
(732) TESCO STORES LIMITED, Tesco House, Shire 

Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 1GA, 
GB; 

(580) 1.12.2016 
 
 

(111) 195001 
(210) 3616-97 
(732) TESCO STORES LIMITED, Tesco House, Shire 

Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 1GA, 
GB; 

(580) 1.12.2016 
 
 

(111) 198657 
(210) 3306-96 
(732) TESCO STORES LIMITED, Tesco House, Shire 

Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 1GA, 
GB; 

(580) 1.12.2016 
 
 

(111) 214833 
(210) 1496-2005 
(732) Wrigley, s.r.o., Michelská 1552/58, 141 00 Praha 

4, CZ; 
(580) 28.11.2016 

 
 

(111) 217780 
(210) 1540-2006 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 217781 
(210) 1541-2006 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 218161 
(210) 1538-2006 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 218279 
(210) 1774-2006 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Br a-

tislava, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 
 
 

(111) 218280 
(210) 1775-2006 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Br a-

tislava, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 218927 
(210) 5898-2006 
(732) Večeřa Vladimír, Mečířova 40, 612 00 Brno, CZ; 
(580) 29.11.2016 

 
 

(111) 219031 
(210) 2151-2006 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Br a-

tislava, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 219032 
(210) 2152-2006 
(732) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Br a-

tislava, SK; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 219340 
(210) 6521-2006 
(732) Wyeth LLC, 235 East 42nd S treet, New York, 

NY 10017, US; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 220484 
(210) 256-2007 
(732) chemart s. r. o., Malinovská 75/142, 900 28 Zále-

sie, SK; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 221154 
(210) 1784-2007 
(732) ZETAX, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra, SK; 
(580) 21.11.2016 

 
 

(111) 227244 
(210) 1096-2009 
(732) GLOBSEC, Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bys-

trica, SK; 
(580) 15.11.2016 

 
 

(111) 227245 
(210) 1097-2009 
(732) GLOBSEC, Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bys-

trica, SK; 
(580) 15.11.2016 

 
 

(111) 227365 
(210) 1492-2009 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
(580) 7.12.2016 

 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   1 - 2017 - SK (zmeny v údajoch OZ) 345 
 

 

(111) 227366 
(210) 1493-2009 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 227458 
(210) 5789-2009 
(732) Pricetown s.r.o., Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 

- Smíchov, CZ; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 228914 
(210) 5499-2009 
(732) Tesco Stores Limited, Tesco House, Shire Park, 

Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 1GA, GB; 
(580) 1.12.2016 

 
 

(111) 229023 
(210) 1494-2009 
(732) VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 

917 01 Trnava, SK; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 230320 
(210) 5528-2010 
(732) O2 Holdings Limited, 260 Bath Road, Slough, Berk-

shire SL1 4DX, GB; 
(580) 22.11.2016 

 
 

(111) 233587 
(210) 894-2012 
(732) JUB, a.s., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava 

- Nové Mesto, SK; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 233667 
(210) 886-2012 
(732) JUB, a.s., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava 

- Nové Mesto, SK; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 235706 
(210) 304-2013 
(732) OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 

627 00 Brno, CZ; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 236045 
(210) 5156-2013 
(732) Tesco Stores Limited, Tesco House, Shire Park, 

Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 1GA, GB; 
(580) 1.12.2016 

 
 

(111) 237070 
(210) 172-2012 
(732) Top Diagnostics s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 

Žilina, SK; 
(580) 7.12.2016 

 
 

(111) 238684 
(210) 90-2014 
(732) Tesco Stores Limited, Tesco House, Shire Park, 

Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 1GA, GB; 
(580) 1.12.2016 

 
 

(111) 240496 
(210) 270-2015 
(732) GLOBSEC Strategic Forums, Klariská 14, 811 03 

Bratislava - Staré Mesto, SK; 
(580) 15.11.2016 

 
 

(111) 240497 
(210) 271-2015 
(732) GLOBSEC Strategic Forums, Klariská 14, 811 03 

Bratislava - Staré Mesto, SK; 
(580) 15.11.2016 

 
 

(111) 240498 
(210) 272-2015 
(732) GLOBSEC Strategic Forums, Klariská 14, 811 03 

Bratislava - Staré Mesto, SK; 
(580) 15.11.2016 

 
 

(111) 241050 
(210) 855-2015 
(732) GLOBSEC Strategic Forums, Klariská 14, 811 03 

Bratislava - Staré Mesto, SK; 
(580) 15.11.2016 

 
 

(111) 242558 
(210) 856-2015 
(732) GLOBSEC Strategic Forums, Klariská 14, 811 03 

Bratislava - Staré Mesto, SK; 
(580) 15.11.2016 

 
 

(111) 242559 
(210) 857-2015 
(732) GLOBSEC Strategic Forums, Klariská 14, 811 03 

Bratislava - Staré Mesto, SK; 
(580) 15.11.2016 

 
 

(111) 243279 
(210) 5017-2016 
(732) Gruveo, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice - mes-

tská časť Juh, SK; 
(580) 15.11.2016 
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Licenčné zmluvy registrované 

 
 

(111) 195462 
(210) 1408-2000 
(732) Lajčák Vladimír, Ing., Ružová 30, 010 01 Žilina, 

SK; Lajčáková Jana, PhDr., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(791) BRAINY SK, s.r.o., Jánošíkova 15B, 010 01 Ži-
lina, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 11.12.2013 
(580) 21.11.2016 

 
 

(111) 195462 
(210) 1408-2000 
(732) Lajčák Vladimír, Ing., Ružová 30, 010 01 Žilina, 

SK; Lajčáková Jana, PhDr., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(791) JAZYK BRAINY, s.r.o., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.9.2014 
(580) 21.11.2016 

 
 

(111) 195463 
(210) 1419-2000 
(732) Lajčák Vladimír, Ing., Ružová 30, 010 01 Žilina, 

SK; Lajčáková Jana, PhDr., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(791) JAZYK BRAINY, s.r.o., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.9.2014 
(580) 21.11.2016 

 
 

(111) 195463 
(210) 1419-2000 
(732) Lajčák Vladimír, Ing., Ružová 30, 010 01 Žilina, 

SK; Lajčáková Jana, PhDr., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(791) BRAINY SK, s.r.o., Jánošíkova 15B, 010 01 Ži-
lina, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 11.12.2013 
(580) 21.11.2016 

 
 

(111) 238021 
(210) 1332-2009 
(732) SAPRO, s. r. o., Konská 455, 739 61 Třinec, CZ; 
(791) SUPERSAT, s.r.o., ul. Slovanská cesta 672, 022 01 

Čadca, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.1.2016 
(580) 16.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 23.11.2016 

 
 

(111) 214086 
(210) 5088-2006 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(791) SENOBLE Central Europe, s.r.o., T. G. Masary-

ka 8580, 960 01 Zvolen, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 9.4.2015 
(580) 29.11.2016 
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Sublicenčné zmluvy registrované 

 
 

(111) 195462 
(210) 1408-2000 
(732) Lajčák Vladimír, Ing., Ružová 30, 010 01 Žilina, 

SK; Lajčáková Jana, PhDr., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(791) BrainyL2H, s.r.o., Zákysučie 751, 023 02 Krásno 
nad Kysucou, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 1.5.2015 
(580) 21.11.2016 

 
 

(111) 195462 
(210) 1408-2000 
(732) Lajčák Vladimír, Ing., Ružová 30, 010 01 Žilina, 

SK; Lajčáková Jana, PhDr., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(791) BrainyJAM, s.r.o., Dom služieb 557, 023 02 Krás-
no nad Kysucou, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 5.9.2014 
(580) 21.11.2016 

 
 
 

(111) 195463 
(210) 1419-2000 
(732) Lajčák Vladimír, Ing., Ružová 30, 010 01 Žilina, 

SK; Lajčáková Jana, PhDr., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(791) BrainyL2H, s.r.o., Zákysučie 751, 023 02 Krásno 
nad Kysucou, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 1.5.2015 
(580) 21.11.2016 

 
 

(111) 195463 
(210) 1419-2000 
(732) Lajčák Vladimír, Ing., Ružová 30, 010 01 Žilina, 

SK; Lajčáková Jana, PhDr., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(791) BrainyJAM, s.r.o., Dom služieb 557, 023 02 Krás-
no nad Kysucou, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 5.9.2014 
(580) 21.11.2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
  88935 04.01.2016 
152536 09.01.2016 
156553 12.01.2016 
156832 07.01.2016 
162773 07.01.2016 
163155 21.01.2016 
163229 28.01.2016 
163353 19.01.2016 
166398 13.01.2016 
166427B 30.01.2016 
166443 20.01.2016 
176903 09.01.2016 
177174 26.01.2016 
177202 18.01.2016 
177382 26.01.2016 
177445 26.01.2016 
177812 26.01.2016 
177813 26.01.2016 
183417 04.01.2016 
183418 15.01.2016 
183419 15.01.2016 
183424 19.01.2016 
183426 23.01.2016 
183431 23.01.2016 
183432 23.01.2016 
183433 23.01.2016 
183434 23.01.2016 
183435 23.01.2016 

183436 23.01.2016 
183438 23.01.2016 
183441 23.01.2016 
183443 26.01.2016 
183444 26.01.2016 
183445 26.01.2016 
183446 26.01.2016 
183447 26.01.2016 
183448 26.01.2016 
183449 26.01.2016 
183450 26.01.2016 
183451 26.01.2016 
183452 26.01.2016 
183453 26.01.2016 
183454 26.01.2016 
183459 29.01.2016 
183460 29.01.2016 
183461 29.01.2016 
183463 30.01.2016 
183464 30.01.2016 
183466 30.01.2016 
183467 30.01.2016 
183468 31.01.2016 
183820 17.01.2016 
183825 17.01.2016 
183826 17.01.2016 
183832 18.01.2016 
183833 18.01.2016 

183837 19.01.2016 
183844 26.01.2016 
183845 26.01.2016 
184059 17.01.2016 
184316 05.01.2016 
184318 08.01.2016 
184319 09.01.2016 
184320 09.01.2016 
184322 09.01.2016 
184327 09.01.2016 
184334 19.01.2016 
184336 23.01.2016 
184337 24.01.2016 
184340 24.01.2016 
184348 25.01.2016 
184349 25.01.2016 
184350 26.01.2016 
184354 29.01.2016 
184561 26.01.2016 
184658 10.01.2016 
184662 18.01.2016 
184665 18.01.2016 
184671 23.01.2016 
184674 23.01.2016 
184676 26.01.2016 
184683 01.03.2016 
184863 17.01.2016 
184939 03.01.2016 

184940 03.01.2016 
184941 03.01.2016 
184942 03.01.2016 
184943 03.01.2016 
184944 03.01.2016 
184948 05.01.2016 
184949 08.01.2016 
184950 12.01.2016 
184954 26.01.2016 
184955 26.01.2016 
185422 22.01.2016 
185887 24.01.2016 
186603 04.01.2016 
187276 04.01.2016 
188161 03.01.2016 
188695 22.01.2016 
188696 22.01.2016 
189265 26.01.2016 
189266 26.01.2016 
189267 26.01.2016 
189652 30.01.2016 
190575 22.01.2016 
191760 30.01.2016 
192478 05.01.2016 
192891 26.01.2016 
198419 22.01.2016 
214079 02.01.2016 
214082 19.01.2016 
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(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
214085 12.01.2016 
214087 18.01.2016 
214420 13.01.2016 
214421 13.01.2016 
214422 13.01.2016 
214423 27.01.2016 
214425 19.01.2016 
214426 18.01.2016 
214438 31.01.2016 
215686 09.01.2016 
215687 10.01.2016 
215689 12.01.2016 
215690 12.01.2016 
215841 12.01.2016 
215968 09.01.2016 
215969 11.01.2016 
215970 11.01.2016 
215971 11.01.2016 
215974 19.01.2016 
215976 19.01.2016 
215980 27.01.2016 
215982 30.01.2016 
215983 30.01.2016 
215984 30.01.2016 
215985 30.01.2016 
215986 30.01.2016 
215987 30.01.2016 
216003 03.01.2016 
216004 03.01.2016 
216007 03.01.2016 
216008 05.01.2016 
216009 05.01.2016 
216010 09.01.2016 
216013 12.01.2016 
216014 12.01.2016 
216015 12.01.2016 
216016 12.01.2016 

216017 12.01.2016 
216020 27.01.2016 
216023 30.01.2016 
216025 31.01.2016 
216026 31.01.2016 
216131 02.01.2016 
216133 04.01.2016 
216134 04.01.2016 
216136 04.01.2016 
216150 09.01.2016 
216151 09.01.2016 
216152 09.01.2016 
216154 11.01.2016 
216155 13.01.2016 
216156 13.01.2016 
216159 16.01.2016 
216162 20.01.2016 
216163 20.01.2016 
216164 20.01.2016 
216165 20.01.2016 
216166 20.01.2016 
216167 20.01.2016 
216168 20.01.2016 
216169 26.01.2016 
216177 02.01.2016 
216180 04.01.2016 
216181 04.01.2016 
216182 17.01.2016 
216183 17.01.2016 
216184 18.01.2016 
216185 19.01.2016 
216186 19.01.2016 
216187 19.01.2016 
216190 24.01.2016 
216192 24.01.2016 
216194 26.01.2016 
216196 27.01.2016 

216197 27.01.2016 
216198 30.01.2016 
216210 28.02.2016 
216211 28.02.2016 
216212 28.02.2016 
216213 28.02.2016 
216214 28.02.2016 
216215 28.02.2016 
216216 28.02.2016 
216304 17.01.2016 
216305 20.01.2016 
216306 23.01.2016 
216307 24.01.2016 
216316 25.01.2016 
216317 25.01.2016 
216318 26.01.2016 
216321 26.01.2016 
216339 06.02.2016 
216340 06.02.2016 
216341 06.02.2016 
216342 06.02.2016 
216343 06.02.2016 
216537 12.01.2016 
216538 12.01.2016 
216540 13.01.2016 
216635 18.01.2016 
216703 25.01.2016 
216704 25.01.2016 
216705 25.01.2016 
217040 26.01.2016 
217086 20.01.2016 
217087 20.01.2016 
217140 23.01.2016 
217243 04.01.2016 
217244 09.01.2016 
217245 20.01.2016 
217248 27.01.2016 

217249 27.01.2016 
217253 27.01.2016 
217254 31.01.2016 
217422 30.01.2016 
217423 30.01.2016 
217424 30.01.2016 
217751 02.01.2016 
217917 23.01.2016 
218080 30.01.2016 
218081 31.01.2016 
218254 17.01.2016 
218353 17.01.2016 
218357 26.01.2016 
218744 09.01.2016 
218767 19.01.2016 
218794 09.01.2016 
218795 09.01.2016 
218796 13.01.2016 
218797 16.01.2016 
218798 19.01.2016 
218923 13.01.2016 
219067 17.01.2016 
219251 09.01.2016 
219252 28.02.2016 
219682 05.01.2016 
220127 23.01.2016 
220151 11.01.2016 
222005 12.01.2016 
222006 12.01.2016 
222008 12.01.2016 
224493 11.01.2016 
226488 23.01.2016 
226692 09.01.2016 
227488 30.01.2016 
228099 09.01.2016 
231789 09.01.2016 
237049 30.10.2016 

 
 
 
 
 
 

Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 
 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRAN-

CHE COMTE, 14, boulevard de la Trémouille, 
2100 Dijon, FR; 

 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 9.4.2015 
(580) 6.5.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 BARCLAYS BANK PLC, 1 Churchill Place, Lon-

don E14 5HP, GB; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 9.4.2015 
(580) 6.5.2014 
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(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 BNP PARIBAS, 16, boulevard des Italiens, 75009 

Paris, FR; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 9.4.2015 
(580) 6.5.2014 

 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 CAISSE D´EPARGNE ET DE PREVOYANCE 

DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, 5, 
Parvis de l´Homme, 57000 Metz, FR; 

 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 9.4.2015 
(580) 6.5.2014 

 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICO-

LE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOG-
NE, 269, Faubourg Croncels, 10000 Troyes, FR; 

 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 9.4.2015 
(580) 6.5.2014 

 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-

BOERENLEENBANK B.A.(RABOBANK NE-
DERLAND), 18 Croe selaan, 3521 CB U trecht, 
Holandsko, konajúca prostredníctvom RABO-
BANK INTERNATIONAL PARIS, 69, boulevard 
Haussmann, 75008 Paris, FR; 

 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 9.4.2015 
(580) 6.5.2014 

 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVES-

TMENT BANK, 9, quai du Président Paul Dou-
mer, 92920 Paris la Défense, FR; 

 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 9.4.2015 
(580) 6.5.2014 

 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 CREDIT LYONNAIS, 18, rue de la République, 

69002 Lyon (Rhône), FR; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 9.4.2015 
(580) 6.5.2014 

 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINAN-

ZIARIO S.p.A., piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121 
Milano, IT; 

 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 9.4.2015 
(580) 6.5.2014 

 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 NATIXIS, 30, avenue Pierre Mendès France, 75013 

Paris, FR; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 9.4.2015 
(580) 6.5.2014 

 
 

(111) 212055 
(210) 2879-2004 
(732) Schreiber Slovakia s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 SOCIETE GENERALE, 29, boulevard Haussmann, 

75009 Paris, FR; 
 Dátum ukončenia platnosti zmluvy: 9.4.2015 
(580) 6.5.2014 
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Medzinárodne zapísané ochranné známky 

 
 

(210) 1990-2015 
(220) 29.9.2015 
(800) 1 306 281, 11.3.2016 

 
 

(111) 224187 
(210) 2033-2005 
(220) 31.10.2005 
(800) 1 315 872, 9.10.2015 

 
 

(111) 233470 
(210) 593-2012 
(220) 11.4.2012 
(800) 1 315 317, 27.1.2016 

 
 

(111) 242799 
(210) 2595-2015 
(220) 18.12.2015 
(800) 1 317 363, 4.4.2016 

 
 

(111) 244076 
(210) 2051-2015 
(220) 5.10.2015 
(800) 1 317 230, 19.2.2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) 
 
1762-2014 
5549-2015 
 
 
 
 
 
 
 

Zamietnuté prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) 
 
1577-2014 
1371-2015 
1494-2015 
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Zmeny v zozname tovarov a služieb 

 
 

(111) 189282 
(210) 2539-96 

 7 (511) 7, 9, 11 
(511) 7 - Stroje - alternátory, AG generátory, dynamá, in-

duktory, zapaľovacie zariadenia, zapaľovacie ciev-
ky, zapaľovacie sviečky, žeraviace sviečky, elek-
trické spúšťače, čističe vzduchu, vzduchové filtre 
ako časti strojov alebo motorov, olejové filtre ako 
časti strojov alebo motorov, čističe paliva ako čas-
ti strojov alebo motorov, odlučovače, vstrekovacie 
dýzy palív ako časti strojov alebo motorov, 
vstrekovacie ventily ako časti strojov alebo mo-
torov, dieselelektrické vstrekovacie riadiace apa-
ráty, škrtiace klapky, ventily, tlakové regulátory, 
čerpadlá na stlačený vzduch, palivové čerpadlá, 
palivové vstrekovacie čerpadlá ako časti strojov 
alebo motorov, vákuové vývevy, regulátory, pl-
niace dúchadlá, časovacie riadiace aparáty, turbo-
kompresory, zariadenia na recykláciu výfuko-
vých plynov, triediace zariadenia dreveného uh-
lia, šetriče palív, kontrolné mechanizmy (na stroje  
a motory), hydraulické ovládania (na stroje a mo-
tory), pneumatické ovládanie (na motory a stro-
je), prístroje na palivové zmiešavanie, tlmiče ako 
časti strojov alebo motorov, chladiče oleja ako 
časti strojov alebo motorov, kompresory ako čas-
ti strojov alebo motorov, kondenzátory ako časti 
strojov alebo motorov, miesiče ako časti strojov 
alebo motorov, výmenníky tepla ako časti strojov 
alebo motorov, ložiská (časti strojov), manipulá- 
 

 tory na roboty, roboty, formovacie stroje, formy 
(časti strojov), elektrické prístroje na napínanie 
záclon, elektrické motory (nie pre pozemné vo-
zidlá), antiznečisťovacie zariadenia na motory, 
pásy na dynamá, pásy na stroje a motory, kefy na 
dynamá, elektrické kefy, karburátory, náložky na 
filtrovacie stroje, spätné ventily, filtrovacie stro-
je, elektrické kuchynské stroje, remenice ako čas-
ti strojov alebo motorov, redukčné ventily, meni-
če momentu, elektrické prístroje na parfumáciu; 
obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov 
pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske náradie 
(s výnimkou ručného náradia); liahne na vajcia. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-
memeračské, elektrické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, signalizačné, kontrolné, zách-
ranné, vzdelávacie a prístroje na meranie a váže-
nie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče zvuko-
vých záznamov, gramofónové platne; predajné 
automaty, mechanizmy a p rístroje uvádzané do 
činnosti vhodením mince; registračné pokladni-
ce, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie 
údajov a počítače; hasiace prístroje. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, par-
né kotly, zariadenia na varenie, chladenie a suše-
nie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia. 

(580) 6.12.2016 
 
 

 
 
 
 

Opravy adries 
 
 

(111) 188215 
(210) 1894-96 
(732) ELTRA, s. r. o., Rampová 4, 040 01 Košice, SK;  
 Vestník č. 10/2006 - str. 262, 285 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opravy mien 
 
 

(111) 186264 
(210) 2842-98 
(732) KLIMATECH s. r. o., Vajanského 58, 921 01  

Piešťany, SK; 
 Vestník č. 4/1999 - str. 164 
 Vestník č. 10/1999 - str. 169 
 Vestník č. 4/2009 - str. 269, 349 

 
 

(111) 192225 
(210) 2841-98 
(732) KLIMATECH s. r. o., Vajanského 58, 921 01  

Piešťany, SK; 
 Vestník č. 6/2000 - str. 168 
 Vestník č. 12/2000 - str. 198 
 Vestník č. 4/2009 - str. 272, 349 

 
 

 
 


	Vestník ÚPV SR - číslo 1
	Obsah
	Kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií
	Patenty
	Kódy WIPO ST
	Zverejnené patentové prihlášky
	Udelené patenty
	Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa
	Zastavené konania o patentových prihláškach
	Zamietnuté patentové prihlášky
	Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti
	Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov
	Prevody a prechody práv na patenty
	Ponuky licencií na patenty
	Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty
	Zmeny mien

	Európske patenty
	Kódy WIPO ST
	Sprístupnené preklady európskych patentových spisov
	Sprístupnené preklady zmenených európskych patentových spisov
	Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ
	Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov
	Prevody a prechody práv na európske patenty
	Zmeny mien
	Zmeny adries

	Dodatkové ochranné osvedčenia
	Kódy WIPO ST
	Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia
	Udelené dodatkové ochranné osvedčenia
	Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia uplynutím doby platnosti
	Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov
	Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia
	Zmeny adries majiteľov dodatkových ochranných osvedčení

	Úžitkové vzory
	Kódy WIPO ST
	Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov
	Zapísané úžitkové vzory
	Vymazané úžitkové vzory
	Čiastočne vymazané úžitkové vzory
	Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti
	Predĺženie platnosti úžitkových vzorov
	Prevody a prechody práv na úžitkové vzory
	Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory (zálohy)
	Doplnenie pôvodcu (-ov)
	Opravy mien

	Dizajny
	Kódy WIPO ST
	Zapísané dizajny
	Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti
	Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov
	Zmeny mien

	Ochranné známky
	Kódy WIPO ST
	Zverejnené prihlášky ochranných známok
	Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
	Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky
	Obnovené ochranné známky
	Prevody a prechody práv
	Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
	Licenčné zmluvy registrované
	Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
	Sublicenčné zmluvy registrované
	Zaniknuté ochranné známky
	Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov)
	Medzinárodne zapísané ochranné známky
	Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
	Zamietnuté prihlášky ochranných známok
	Zmeny v zozname tovarov a služieb
	Opravy adries
	Opravy mien



