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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 niektorých 
zákonov (patentový zákon) v znení neskorších pred-
pisov 

 
 
 
 

B6 Udelené patenty podľa zákona č. 435/2001 Z. z.  
o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (paten-
tový zákon) v znení neskorších predpisov 

B7 Zmenené znenia patentových spisov podľa zá-
kona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových 
ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (patentový zákon) v znení ne-
skorších predpisov 

 
 
 

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 alebo 

vydania európskeho patentového spisu 
 

 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2019.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2019. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2019 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2019.01. 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 2019.01. 
 
 

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

 
 

Zverejnené patentové prihlášky 
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 
GD9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

patentové prihlášky 
GD9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na paten-

tové 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 
RD9A Exekúcie na patentové prihlášky 
RF9A Ukončenie exekúcií na patentové prihlášky 
RL9A Prepis prihlasovateľa patentovej prihlášky (na zá-

klade rozhodnutia súdu) 
RL9A Súdne spory o právo na patentové prihlášky 
RL9A Ukončenie súdnych sporov o právo na patentové 

prihlášky 

Udelené patenty 
FG4A Udelené patenty 
DC4A Zmenené znenia patentových spisov 

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

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

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

patenty 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na patenty 
RD4A Exekúcie na patenty 
RF4A Ukončenie exekúcií na patenty 
RL4A Prepis majiteľa patentu (na základe rozhodnutia 

súdu) 
RL4A Súdne spory o právo na patenty 
RL4A Ukončenie súdnych sporov o právo na patenty 
SB4A Patenty zapísané do registra po odtajnení 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
Opravy v patentových prihláškach 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB9A Opravy mien 
HC9A Zmeny mien 
HD9A Opravy adries 
HE9A Zmeny adries 
HF9A Opravy dátumov 
HG9A Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH9A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
HK9A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opravy v udelených ochranných dokumentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4A Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
 
 
TA4F Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4F Opravy mien 
TC4F Zmeny mien 
TD4F Opravy adries 
TE4F Zmeny adries 
TF4F Opravy dátumov 
TG4F Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4F Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
TK4F Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR 
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BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
4-2018 B60L 50/00 
5-2018 G06K 19/00 
7-2018 H02M  3/00 

    9-2018 B62M  1/00 
  10-2018 E03F  1/00 
147-2018 C22C  5/00 

50001-2018 D21H 17/00 
50002-2018 B25J  1/00 
50003-2018 E02F  3/00 

50004-2018 F03D  9/00 
50021-2019 B66B  9/00 

 
 
 

(51) B25J 1/00, B25J 18/00 
(21) 50002-2018 
(22) 10.1.2018 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Kelemen Michal, prof. Ing., PhD., Košická Po-

lianka, SK; Virgala Ivan, doc. Ing., PhD., Košice, 
SK; Gmiterko Alexander, prof. Ing., PhD., Ko-
šice, SK; Lipták Tomáš, Ing., PhD., Revúca, SK; 

(54) Hybridné pneumatické manipulačné rameno 
(57) Manipulačné rameno je určené na manipuláciu  

s objektmi v členitom teréne, pričom obsahuje ľu-
bovoľný počet segmentov. Každý segment pozos-
táva z vrchnej platformy (5) a spodnej platformy 
(4), medzi ktorými sú umiestnené tri pneumatické 
mechy (1) a jeden univerzálny kĺb (7). Na posled-
nom segmente sa nachádza chápadlo (3) a fixná 
platforma (2) je pevne spojená s pevným rámom (6). 

 

  
 
 

(51) B60L 50/00, B60K 6/00, B60L 53/00, B60W 20/00 
(21) 4-2018 
(22) 12.1.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Do-

brucký Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; 
Kaščák Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; 

(54) Zapojenie na striedavý prenos výkonu hybrid-
ného elektrického vozidla 

(57) Zapojenie na striedavý prenos výkonu hybridného 
elektrického vozidla pozostáva zo skupiny zaria-
dení, ktorá je tvorená jedným spaľovacím moto-
rom (1), ktorý poháňa elektrický generátor (2)  
a dvomi trakčnými elektromotormi – ľavým trakč-
ným elektromotorom (4) a pravým trakčným elek-
tromotorom (5), ktoré sú paralelne napájané zo  
 

 striedavého trakčného meniča (3). Striedavý trak-
čný menič (3) je napájaný z dvoch zdrojov. Jed-
ným zdrojom je elektrický generátor (2), druhým 
zdrojom je pomocný trakčný menič (6), ktorý je 
napájaný z trakčnej batérie (7). Riadenie celého 
systému zabezpečuje riadiaci systém (8), ktorý 
sníma parametre elektrického generátora (2), strie-
davého trakčného meniča (3), ľavého trakčného 
elektromotora (4), pravého trakčného elektromo-
tora (5), pomocného trakčného meniča (6) a trakč-
nej batérie (7) a na základe požiadaviek riadi spa-
ľovací motor (1), striedavý trakčný menič (3)  
a pomocný trakčný menič (6). 

 

 
 
 

(51) B62M 1/00 
(21) 9-2018 
(22) 25.1.2018 
(71) Divulit Dušan, MUDr., Bardejov, SK; 
(72) Divulit Dušan, MUDr., Bardejov, SK; 
(74) Regina Ivan, Ing., Košice, SK; 
(54) Rotačný prevod na transformáciu pohybovej 

energie ľudí na mechanický pohyb 
(57) Rotačný prevod na transformáciu pohybovej ener-

gie ľudí na mechanický pohyb pozostáva z rámu 
(1), v ktorom je otočne uložená v ložiskách (41)  
a (44) oska (72) a v ložiskách (42) a (43) oska 
(71). Na koncoch osky (72) sú upevnené kryty 
(61) a (62) s upevnenými hnacími ozubenými ko-
lieskami (21) a (22) s vnútorným ozubením, do 
ktorých zapadajú hnané ozubené kolieska (31)  
a (32) upevnené na koncoch osky (71), na ktorej 
je tiež upevnené hnacie koliesko (8) rotačného po-
honu. Kryty (61) a (62) sú osadené šliapacími pe-
dálmi (51) a (52). 
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(51) B66B 9/00, B66B 11/00, E04B 1/00 
(21) 50021-2019 
(22) 17.4.2019 
(31) 2018-278 
(32) 8.6.2018 
(33) CZ 
(71) Smrček Martin, Kyjov, CZ; Sojka René, Brno, Že-

bětín, CZ; 
(72) Smrček Martin, Kyjov, CZ; Sojka René, Brno, Že-

bětín, CZ; 
(74) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
(54) Modulová samonosná konštrukcia výťahovej 

šachty 
(57) Modulová samonosná konštrukcia výťahovej šach-

ty zahrnujúca stojiny (1) a priečniky (2) vzájomne 
upevnené zasúvacími spojovacími dielmi (4), pri-
čom zahrnuje horizontálne prvky (41) s otvormi  
a spojovací prvok (43) vybavený aspoň jedným 
otvorom, kde je v spojovacom prvku (43) usporia-
daný vertikálny prvok (42) s otvormi (14), ktorý je 
vybavený zosilnenou časťou (13) s otvormi (14), 
pričom vonkajší povrch (431) spojovacieho prvku 
(43) je v spojení s horizontálnymi prvkami (41), za-
tiaľ čo vnútorný povrch (432) spojovacieho prvku 
(43) je v spojení s vonkajším povrchom (421) ver-
tikálneho prvku (42), ktorého vnútorný povrch (422) 
je v spojení so zosilnenou časťou (13) s otvormi (14). 

 

  
 
 

(51) C22C 5/00, C22C 13/00, B23K 35/00 
(21) 147-2018 
(22) 14.12.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Kostolný Igor, Ing., PhD., Jasenie, SK; Koleňák 

Roman, prof. Ing., PhD., Boleráz, SK; Urminský 
Ján, Ing., PhD., Trnava, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spájkovacia zliatina pre vyššie prevádzkové 

teploty v aplikáciách kozmického priemyslu 
(57) Spájkovacia zliatina pre vyššie prevádzkové tep-

loty v aplikáciách kozmického priemyslu obsahu-
je Au v množstve 35 % až 48 % hmotn., Sn v množ-
stve 35 % až 48 % hmotn. a In v množstve 4 % až 
30 % hmotn. 

 
 

(51) D21H 17/00, D21H 19/00, D21H 21/00 
(21) 50001-2018 
(22) 10.1.2018 
(71) Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Brati-

slava, SK; 
(72) Gigac Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK; Stankov-

ská Monika, Ing., PhD., Bratislava, SK; Fišerová 
Mária, Ing., PhD., Bratislava, SK; Pažitný Andrej, 
Ing., Bratislava, SK; Linkesch Walter, Prešov, SK; 

(54) Spôsob zvýšenia odolnosti celulózových poréz-
nych materiálov proti tukom a olejom 

(57) Opísaný je spôsob zvýšenia odolnosti celulózo-
vých poréznych materiálov proti tukom a olejom 
nanášaním vodných disperzií s obsahom fluorova-
ných zlúčenín, filmotvorných polymérov, koloid-
ných oxidov kremičitých a nanočastíc striebra na 
ich povrch. Zmenou koncentrácie a pomeru fluo-
rovaných zlúčenín a filmotvorných polymérov vo 
vodných disperziách sa dosiahne zvýšenie kon-
taktného uhla kvapky oleja na povrchu a obsahu 
malých povrchových pórov celulózových poréz-
nych materiálov. Vodná disperzia sa nanáša na po-
vrch celulózového porézneho materiálu v gleja-
com lise, valcovým a stieracím natieracím systé-
mom, postrekom alebo hĺbkotlačovou technikou. 

 
 

(51) E02F 3/00, E02F 9/00 
(21) 50003-2018 
(22) 12.1.2018 
(71) KOVACO spol. s r. o., Veľká Lehota, SK; 
(72) Kovačič Igor, Ing., Veľká Lehota, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Zariadenie na automatické udržiavanie upína-

cej dosky v požadovanej rovine počas jazdy 
najmä kĺbového alebo čelného nakladača 

(57) Zariadenie na automatické udržiavanie upínacej 
dosky (2) v požadovanej rovine počas jazdy najmä 
kĺbového alebo čelného nakladača pomocou sledo-
vania uhla akcelerometrom (1) obsahuje akcelero-
meter (1), ktorý je upevnený na upínacej doske (2) 
nakladača, pričom akcelerometer (1) je prepojený  
s centrálnou riadiacou jednotkou (3) riadenia hyd-
raulického systému nakladača, ktorá je prepojená  
s elektrohydraulickým rozvádzačom (4). 
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(51) E03F 1/00, E03F 7/00, E02B 15/00, F04F 1/00, 
 B67D 7/00 
(21) 10-2018 
(22) 2.2.2018 
(71) Molnár Štefan, Ing., Modrany, SK; 
(72) Molnár Štefan, Ing., Modrany, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Podporný systém vákuového odsávania kvapa-

lín pri likvidácii požiarov/únikov horľavých/-
nebezpečných kvapalín 

(57) Podporný systém vákuového odsávania kvapalín 
pri likvidácii požiarov/únikov horľavých/nebez-
pečných kvapalín je riešený tak, že pozostáva as-
poň z jednej centrálnej veľkoobjemovej vákuovej 
nádoby (1) s podtlakom < 40 kPa abs. umiestnenej 
v bezpečnostnom pásme (7), na ktorú je pripojená 
výveva (4). Do centrálnej veľkoobjemovej váku-
ovej nádoby (1) ústi aspoň jeden nasávací váku-
ový rozvod (2) ukončený nasávacím vstupom (9) 
zasahujúcim do záchytnej/havarijnej nádrže a/ale-
bo do prevádzkovej/skladovej nádoby v ohroze-
nej/zabezpečovanej oblasti (8). Nasávací vákuový 
rozvod (2) obsahuje aspoň jeden manuálny otvá-
rací/zatvárací prvok (3) alebo automaticky otvá-
rací/zatvárací prvok (6). Z centrálnej maloobje-
movej/veľkoobjemovej vákuovej nádoby (1) vy-
úsťuje odčerpávacie potrubie (11), ktoré je cez 
čerpadlo (12) pripojené k atmosférickému zásob-
níku (14). Ďalej obsahuje aj centrálny riadiaci sys-
tém (5) s prepojením do iných prevádzkových  
a bezpečnostných systémov. Na nasávací vstup (9) 
zasahujúci do ohrozenej/zabezpečovanej oblasti 
(8) môže byť pripojená chladená smerovo riadená 
nadstavba (13). 

 

  
 
 

(51) F03D 9/00 
(21) 50004-2018 
(22) 19.1.2018 
(71) Kostka Ľuboš, Pezinok, SK; 
(72) Kostka Ľuboš, Pezinok, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na výrobu a dodávanie elektrickej 

energie do batérií elektromotorov dopravných 
prostriedkov 

 
 

(57) Zariadenie na výrobu a dodávanie elektrickej ener-
gie do batérií elektromotorov dopravných pros-
triedkov, najmä automobilov, vlakov, rušňov a pod., 
využívajúce veternú energiu, obsahuje najmenej je-
den vzduchovod (1) so vstupným otvorom (2) a vý-
stupným otvorom (5), najmenej jedno veterné ko-
leso (3) umiestnené vo vzduchovode (1) a spojené 
s generátorom, regulačné klapky riadené mecha-
nicky a/alebo elektronicky umiestnené vo vzducho-
vode (1) a riadiacu jednotku na mechanické a/alebo 
elektronické riadenie regulačných klapiek, pričom 
riadiaca jednotka na elektronické riadenie regulač-
ných klapiek je vybavená softvérom na elektro-
nické riadenie regulačných klapiek, veterné koleso 
(3) je umiestnené vo vzduchovode (1) tak, aby prúd 
vzduchu smeroval na lopatky veterného kolesa (3) 
a vzduchovod (1) je svojím tvarom a rozmermi pri-
spôsobený na umiestnenie v dopravnom prostried-
ku v smere spredu dozadu. 

 

  
 
 

(51) G06K 19/00 
(21) 5-2018 
(22) 16.1.2018 
(71) Černák Jozef, Ing., PhD., Košice, SK; 
(72) Černák Jozef, Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Prenosné pamäťové médium štruktúrovaných 

údajov 
(57) Prenosné pamäťové médium štruktúrovaných úda-

jov, ktoré obsahuje pamäťové médium údajov (1), 
pamäťové médium sieťovej štruktúry údajov (2), 
mikroprocesor (3), zbernicu (4) a dočasný komu-
nikačný kanál (5), sa vyznačuje tým, že pamäťové 
médium údajov (1) a pamäťové médium sieťovej 
štruktúry údajov (2) sú pomocou zbernice (4) pre-
pojené s mikroprocesorom (3), ktorý je prepojený 
s dočasným komunikačným kanálom (5). 
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(51) H02M 3/00 
(21) 7-2018 
(22) 22.1.2018 
(71) Kováč Dobroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 

Kováčová Irena, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Be-
reš Matej, Ing., Staré, SK; 

(72) Kováč Dobroslav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 
Kováčová Irena, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Be-
reš Matej, Ing., Staré, SK; 

(54) Modifikované paralelné zapojenie impulzo-
vých DC/DC meničov 

(57) Modifikované paralelné zapojenie impulzových 
DC/DC meničov pozostáva z toho, že vstupná 
svorka (IN+) je pripojená na vstup (IN1+) prvého 
bloku DC/DC meniča (DCDC1). Vstupná svorka 
(IN-) je pripojená na vstup (IN1-) prvého bloku 
DC/DC meniča (DCDC1), vstup (Gl) prvého 
bloku nelineárneho obmedzovača prúdu (NOP1), 
druhý koniec rezistora (R2) a výstupnú svorku 
(OUT-). Vstup (Cl) prvého bloku DC/DC meniča 
(DCDC1) je prepojený s druhým koncom rezis-
tora (Rl) a prvým koncom rezistora (R2). Výstup 
(O1+) prvého bloku DC/DC meniča (DCDC1) je 
prepojený so vstupom (I1+) prvého bloku neline-
árneho obmedzovača prúdu (NOP1), ktorého vý-
stup (OI1+) je spojený s anódou diódy (Dl). Ka-
tóda diódy (Dl) je prepojená s prvým koncom re-
zistora (Rl) a výstupnou svorkou (OUT+). Záro-
veň podobné zapojenie platí pre každý ďalší, až n-
tý, impulzový DC/DC menič. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
B25J  1/00  50002-2018 
B60L 50/00          4-2018 
B62M  1/00          9-2018 

B66B  9/00  50021-2019 
C22C  5/00      147-2018 
D21H 17/00  50001-2018 

E02F  3/00  50003-2018 
E03F  1/00        10-2018 
F03D  9/00  50004-2018 

G06K 19/00  5-2018 
H02M  3/00  7-2018 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
288684 B23Q  3/00 
288685 B23Q  1/00 
288686 C22C 33/00 

288687 A01K 29/00 
288688 H02M  7/00 
 

288689 G06Q 20/00 
288690 B32B 15/00 
 

288691 B25J  1/00 
288692 B09B  3/00 

 
 

(51) A01K 29/00, A01K 1/00 
(11) 288687 
(21) 50009-2016 
(22) 19.7.2014 
(31) 132-2013 
(32) 19.7.2013 
(33) SK 
(40) 3.10.2016 
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Nitra, SK; Centrum vedecko-technických infor-
mácií SR, Bratislava, SK; 

(72) Lendelová Jana, Ing., PhD., Nitra, SK; Cviklovič 
Vladimír, Ing., PhD., Žikava, p. Lovce, SK; Olejár 
Martin, Ing., PhD., Nové Sady, SK; Pogran Šte-
fan, doc. Ing., CSc., Nitra, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(86) PCT/IB2014/063243 
(87) WO2015/008267 
(54) Záznamový systém a spôsob polohovej identifi-

kácie zvierat 
 
 

(51) B09B 3/00, B09B 5/00, F23G 5/00, F23G 7/00, 
 C05F 9/00, C05F 17/00, C12P 5/00, C12M 1/00 
(11) 288692 
(21) 54-2017 
(22) 16.6.2017 
(40) 8.1.2019 
(73) Zdroje Zeme a.s., Bernolákovo, SK; 
(72) Marynčák Miroslav, Ing. arch., Chorvátsky Grob, 

SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Komplex zariadení a spôsob bezodpadového 

spracovania biologicky rozložiteľných komu-
nálnych odpadov 

 
 

(51) B23Q 1/00, B25J 9/00, B25J 11/00 
(11) 288685 
(21) 50056-2015 
(22) 16.9.2015 
(40) 3.4.2017 
(73) Welding, s.r.o., Topoľčany, SK; 
(72) Grman Martin, Ing., Kuzmice, SK; Macejka Mar-

tin, Ing., Piešťany, SK; Kabát Vojtech, Ing., CSc., 
Piešťany, SK; 

(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Plynulo nastaviteľné polohovacie zariadenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) B23Q 3/00, B23K 37/00, B25J 9/00 
(11) 288684 
(21) 50052-2015 
(22) 16.9.2015 
(40) 2.6.2017 
(73) Welding, s.r.o., Topoľčany, SK; 
(72) Grman Martin, Ing., Kuzmice, SK; Kabát Matej, 

Ing., Piešťany, SK; 
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Motorická polohovacia sústava 

 
 

(51) B25J 1/00, B25J 9/00 
(11) 288691 
(21) 80-2015 
(22) 21.10.2015 
(40) 3.5.2017 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Virgala Ivan, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Prada 

Erik, Ing., PhD., Košice, SK; Gmiterko Alexan-
der, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Kelemen Mi-
chal, prof. Ing., PhD., Košická Polianka, SK; Lip-
ták Tomáš, Ing., Revúca, SK; Mrkva Štefan, Ing., 
Košice, SK; Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc., 
Voderady, SK; 

(54) Pneumatický zápästný kĺb manipulačného za-
riadenia 

 
 

(51) B32B 15/00, B32B 5/00, C22C 27/00, 
 C22C 29/00, G21B 1/00, G21C 1/00 
(11) 288690 
(21) 50091-2015 
(22) 28.12.2015 
(40) 3.7.2017 
(73) Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bra-

tislava, SK; 
(72) Kavecký Štefan, Ing., CSc., Bratislava, SK; Štefá-

nik Pavol, Ing., CSc., Bratislava, SK; Iždinský Ka-
rol, Ing., PhD., Bratislava, SK; Simančík Franti-
šek, Dr. Ing., Bratislava, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou 

odolnosťou 
 
 

(51) C22C 33/00 
(11) 288686 
(21) 57-2016 
(22) 26.5.2016 
(40) 4.12.2017 
(73) Ústav materiálového výskumu SAV, Košice, SK; 
(72) Bureš Radovan, Ing., CSc., Košice, SK; Fáberová 

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

kých práškov 
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(51) G06Q 20/00 
(11) 288689 
(21) 50017-2011 
(22) 13.4.2011 
(40) 1.3.2013 
(73) SMK CORPORATION, Tokyo, JP; 
(72) Hubinák Emil, JUDr., Piešťany, SK; Florek Miro-

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

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Platobná karta, čítačka platobných kariet, spô-

sob bezhotovostnej platby 
 
 
 

(51) H02M 7/00, B60M 3/00, B60L 1/00 
(11) 288688 
(21) 19-2013 
(22) 25.2.2013 
(40) 2.10.2015 
(73) EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, SK; 
(72) Kácsor Gabriel, Ing., PhD., Považská Bystrica, 

SK; Buday Jozef, doc. Ing., CSc., Nová Dubnica, 
SK; Havrila Rastislav, Ing., PhD., Strážske, SK; 

(74) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 
(54) Spôsob riadenia modulov vysokonapäťového 

meniča pri kaskádovej konfigurácii 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01K 29/00  288687 
B09B  3/00  288692 
B23Q  1/00  288685 

B23Q  3/00  288684 
B25J  1/00  288691 
 

B32B 15/00  288690 
C22C 33/00  288686 
 

G06Q 20/00  288689 
H02M  7/00  288688 
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FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) 
 
50045-2015 
 
 
 
 
 
 
GB9A Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 
 
 

(21) 50053-2017 
(71) NOVARTIS PHARMA AG, Basel, CH; NO-

VARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTI-
CAL AG, Basel, CH; 

 Predchádzajúci prihlasovateľ: 
 NOVARTIS AG, Basel, CH;  
 Dátum zápisu do registra: 25.6.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
 
 

(11) 288545 
(21) 5011-2005 
(73) NOVARTIS PHARMA AG, Basel, CH; NO-

VARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTI-
CAL AG, Basel, CH;  

 Predchádzajúci majiteľ: 
 NOVARTIS AG, Basel, CH;  
 Dátum zápisu do registra: 25.6.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
GD9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patentové prihlášky 
 
 

(21) 50053-2017 
(71) NOVARTIS PHARMA AG, Basel, CH; NO-

VARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTI-
CAL AG, Basel, CH;  

 Nadobúdateľ: 
 Novartis Slovakia s.r.o., Bratislava, SK;  
 Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 13.5.2019 
 Dátum zápisu do registra: 25.6.2019 

 
 
 
 
 
 
 

(21) 50089-2016 
(71) Michút Viktor, Štiavnik, SK;  
 Nadobúdateľ: 
 Technopol International, a.s., Bratislava, SK;  
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.5.2019 
 Dátum zápisu do registra: 25.6.2019 
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(21) 50088-2016 
(71) Michút Viktor, Štiavnik, SK;  
 Nadobúdateľ: 
 Technopol International, a.s., Bratislava, SK;  
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.5.2019 
 Dátum zápisu do registra: 25.6.2019 

 
 
 

(21) 50087-2016 
(71) Michút Viktor, Štiavnik, SK;  
 Nadobúdateľ: 
 Technopol International, a.s., Bratislava, SK;  
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.5.2019 
 Dátum zápisu do registra: 26.6.2019 

 
 

 
 
 
 
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 
 
 

(11) 288545 
(21) 5011-2005 
(73) NOVARTIS PHARMA AG, Basel, CH; NO-

VARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTI-
CAL AG, Basel, CH; 

 Nadobúdateľ: 
 Novartis Slovakia s.r.o., Bratislava, SK;  
 Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 13.5.2019 
 Dátum zápisu do registra: 25.6.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
282691 29.06.2019 
284353 18.06.2019 
284723 30.06.2019 
285058 12.06.2019 

285083 29.06.2019 
285084 29.06.2019 
285231 30.06.2019 
286340 10.06.2019 

286404 25.06.2019 
287928 18.06.2019 
287946 18.06.2019 
288128 09.06.2019 

288200 11.06.2019 
288544 11.06.2019 
288567 11.06.2019

 
 
 
 
 
 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
285529 23.11.2018 
285828 16.11.2018 
286147 14.11.2018 
286241 10.11.2018 

287082 23.11.2018 
287752 01.11.2018 
288095 30.11.2018 
288102 28.11.2018 

288105 19.11.2018 
288132 23.11.2018 
288549 30.11.2018 
288607 18.07.2018 

288609 25.07.2018 
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TC4A Zmeny mien 
 
 

(11) 288335 
(21) 160-2004 
(73) Leadiant Biosciences S.A. in liquidazione, Mend-

risio, CH;  
 Dátum zápisu do registra: 26.6.2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
T1 Preklad patentových nárokov európskej patento-

vej prihlášky 
 

T2 Opravený preklad patentových nárokov európskej 
patentovej prihlášky 

 
 
 

T3 Preklad európskeho patentového spisu 
 

T4 Opravený preklad európskeho patentového spisu 
 

T5 Preklad zmeneného znenia európskeho patento-
vého spisu 

 

 
 
 

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

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

du európskeho patentového spisu alebo zmeneného 
znenia európskeho patentového spisu 

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

(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
 
 
 

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

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

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

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

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

Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2019.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2019. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2019 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2019.01. 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 2019.01. 
 
 
 

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

 
 
Európske patentové prihlášky 
BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady pa-

tentových nárokov európskych patentových pri-
hlášok 

FA9A Zastavené konania o európskych patentových pri-
hláškach z dôvodu späťvzatia 

GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na ná-
rodné prihlášky 

GB9A Prevody a prechody práv na európske patentové 
prihlášky 

GD9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 
európske patentové prihlášky 

GD9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európ-
ske patentové prihlášky 

PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 
prihlášky (zálohy) 

PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 
prihlášky (ukončenie zálohov) 

 
 

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

prihlášky 
RD9A Exekúcie na európske patentové prihlášky 
RF9A Ukončenie exekúcií na európske patentové prihlášky 
RL9A Prepis prihlasovateľa európskej patentovej pri-

hlášky (na základe rozhodnutia súdu) 
RL9A Súdne spory o právo na európske patentové pri-

hlášky 
RL9A Ukončenie súdnych sporov o právo na európske 

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

naní pred EPÚ 
MC4A Zrušené európske patenty 
MG4A Čiastočne zrušené európske patenty 
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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 

RD4A Exekúcie na európske patenty 
RF4A Ukončenie exekúcií na európske patenty 
RL4A Prepis majiteľa európskeho patentu (na základe 

rozhodnutia súdu) 
RL4A Súdne spory o právo na európske patenty 
RL4A Ukončenie súdnych sporov o právo na európske 

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

skych patentových spisov 
SC4A Sprístupnené preklady zmenených znení európ-

skych patentových spisov 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 30694 H02K  3/00 
E 30695 A61M 25/00 
E 30696 C10M 105/00 
E 30697 C07D 249/00 
E 30698 C07D 233/00 
E 30699 C08B 15/00 
E 30700 C07F  9/00 
E 30701 B32B 17/00 
E 30702 C04B 35/00 
E 30703 C07K 14/00 
E 30704 C07D 487/00 
E 30705 A61K 39/00 
E 30706 A24F 47/00 
E 30707 A61K 39/00 
E 30708 C07K 16/00 
E 30709 B29C 65/00 
E 30710 C07K 16/00 
E 30711 A61K  9/00 
E 30712 C23C 14/00 
E 30713 C07D 401/00 
E 30714 F16G  1/00 
E 30715 C12P  7/00 
E 30716 A61K 38/00 
E 30717 C23C  2/00 
E 30718 B29C 65/00 
E 30719 H04N 19/00 
E 30720 C11D  3/00 
E 30721 E02F  9/00 
E 30722 G01M  3/00 
E 30723 C07D 213/00 
E 30724 G03B 35/00 
E 30725 E02F  9/00 
E 30726 A61K  9/00 
E 30727 F16D 55/00 
E 30728 A61K 31/00 
E 30729 A61K 39/00 
E 30730 B65D 33/00 
E 30731 A61K 38/00 
E 30732 C09D  5/00 
E 30733 C07K 16/00 
E 30734 E05B 19/00 
E 30735 B61B 12/00 
E 30736 A61K 31/00 
E 30737 A61K  9/00 
E 30738 A61K 39/00 
E 30739 E06B  3/00 
E 30740 F24F 13/00 
E 30741 B29C 33/00 
E 30742 A61K  9/00 
E 30743 C03B  5/00 
E 30744 A61K 48/00 
E 30745 H02J  7/00 
E 30746 H02K 15/00 
E 30747 C10G  1/00 
E 30748 G02B  5/00 
E 30749 C07D 401/00 
E 30750 A61K  9/00 
E 30751 B22D 17/00 
E 30752 A61K 31/00 
E 30753 C08L 51/00 
E 30754 E05D  3/00 
E 30755 A01N 55/00 
E 30756 E03F  5/00 
E 30757 C07H 21/00 

E 30758 B01F 13/00 
E 30759 A61K  9/00 
E 30760 C09J 201/00 
E 30761 H04W 88/00 
E 30762 A01P 13/00 
E 30763 A61K  9/00 
E 30764 A63B 69/00 
E 30765 B23K 37/00 
E 30766 H03M  1/00 
E 30767 G01B 11/00 
E 30768 C07D 471/00 
E 30769 C07C 219/00 
E 30770 H04N 19/00 
E 30771 A61K 39/00 
E 30772 A61L 15/00 
E 30773 H04N 19/00 
E 30774 C23C 22/00 
E 30775 C07D 401/00 
E 30776 A47C  7/00 
E 30777 B41M  1/00 
E 30778 B23H  1/00 
E 30779 B42B  5/00 
E 30780 A61K  9/00 
E 30781 D05B 23/00 
E 30782 H01Q 13/00 
E 30783 F16L 33/00 
E 30784 F16L  3/00 
E 30785 H04W 40/00 
E 30786 F17C 13/00 
E 30787 D04H  1/00 
E 30788 C07D 401/00 
E 30789 A61K 31/00 
E 30790 B24C  1/00 
E 30791 H05H  1/00 
E 30792 A23J  3/00 
E 30793 C07D 265/00 
E 30794 H04W 56/00 
E 30795 C07D 491/00 
E 30796 F16K 15/00 
E 30797 F04B 35/00 
E 30798 B29C 70/00 
E 30799 C07D 471/00 
E 30800 G21C 13/00 
E 30801 B23K 11/00 
E 30802 H04L 29/00 
E 30803 A61K  9/00 
E 30804 B01D 53/00 
E 30805 C23C  2/00 
E 30806 A61K 31/00 
E 30807 E04F 13/00 
E 30808 C07D 487/00 
E 30809 B65G 21/00 
E 30810 B60S  1/00 
E 30811 B01J  8/00 
E 30812 C07D 213/00 
E 30813 C23C 16/00 
E 30814 C08G 18/00 
E 30815 A61K  8/00 
E 30816 C12P  7/00 
E 30817 F16B 25/00 
E 30818 A61K 39/00 
E 30819 F28F  3/00 
E 30820 C10M 105/00 
E 30821 A61K 31/00 

E 30822 F16F 13/00 
E 30823 B01D 33/00 
E 30824 G06F  9/00 
E 30825 C12Q  1/00 
E 30826 B07C  5/00 
E 30827 B29D 30/00 
E 30828 A23K 20/00 
E 30829 B01D 53/00 
E 30830 G02F  1/00 
E 30831 B01J  3/00 
E 30832 H04N 19/00 
E 30833 H04L  5/00 
E 30834 C07K 16/00 
E 30835 B29C 65/00 
E 30836 C07K  7/00 
E 30837 B25B 25/00 
E 30838 C12P 19/00 
E 30839 H02P  6/00 
E 30840 G08G  1/00 
E 30841 C08F  4/00 
E 30842 F01N 11/00 
E 30843 A61K 38/00 
E 30844 G21B  1/00 
E 30845 B31B 50/00 
E 30846 H04N 19/00 
E 30847 A61M  5/00 
E 30848 C23C  2/00 
E 30849 C07D 403/00 
E 30850 A61K  9/00 
E 30851 E01F  8/00 
E 30852 H04J 11/00 
E 30853 C07D 401/00 
E 30854 B44C  1/00 
E 30855 B66C 13/00 
E 30856 B01J 21/00 
E 30857 H04B  7/00 
E 30858 F16M  5/00 
E 30859 A61K 31/00 
E 30860 H04N 19/00 
E 30861 A61K 38/00 
E 30862 H04N 19/00 
E 30863 H04N 19/00 
E 30864 H04W 48/00 
E 30865 C12N 15/00 
E 30866 B01F  7/00 
E 30867 B60J 10/00 
E 30868 H04N 19/00 
E 30869 H04L 29/00 
E 30870 A41D 13/00 
E 30871 F26B 15/00 
E 30872 B32B 38/00 
E 30873 C07D 401/00 
E 30874 B27N  3/00 
E 30875 H04N 19/00 
E 30876 A61K 39/00 
E 30877 C07D 487/00 
E 30878 A61K 31/00 
E 30879 C07K 14/00 
E 30880 H01T  4/00 
E 30881 H04W 72/00 
E 30882 C07D 307/00 
E 30883 B26F  3/00 
E 30884 C07D 487/00 
E 30885 H04W 36/00 

E 30886 C22C  9/00 
E 30887 C07K  5/00 
E 30888 H04L  1/00 
E 30889 A61K 47/00 
E 30890 C07D 495/00 
E 30891 H03M  7/00 
E 30892 C07D 471/00 
E 30893 B01D 50/00 
E 30894 C07K 16/00 
E 30895 C23C 22/00 
E 30896 A61K 31/00 
E 30897 B61D  7/00 
E 30898 C22B  3/00 
E 30899 B21B 37/00 
E 30900 C04B 28/00 
E 30901 C07D 491/00 
E 30902 A23K 10/00 
E 30903 C07D 417/00 
E 30904 A61K 31/00 
E 30905 B65D 83/00 
E 30906 H04N 19/00 
E 30907 B65D 85/00 
E 30908 A01N 43/00 
E 30909 A61K 31/00 
E 30910 C04B 35/00 
E 30911 C07D 211/00 
E 30912 H04N  7/00 
E 30913 B66C 23/00 
E 30914 A61K 31/00 
E 30915 C08J  9/00 
E 30916 B07C  5/00 
E 30917 C08L 21/00 
E 30918 E06B  3/00 
E 30919 A01N 43/00 
E 30920 C07D 498/00 
E 30921 F24H  1/00 
E 30922 H04L 12/00 
E 30923 B23K 26/00 
E 30924 A61K 47/00 
E 30925 C07K 16/00 
E 30926 A61K 35/00 
E 30927 B60Q  1/00 
E 30928 A61F  9/00 
E 30929 C07D 499/00 
E 30930 H05B  7/00 
E 30931 H04W 72/00 
E 30932 B22F  3/00 
E 30933 C07C 69/00 
E 30934 C07C  2/00 
E 30935 A01P 13/00 
E 30936 C23C  2/00 
E 30937 F28D  9/00 
E 30938 C07H  1/00 
E 30939 F23D 14/00 
E 30940 A61K 39/00 
E 30941 F23D 14/00 
E 30942 A61J  3/00 
E 30943 E04D  3/00 
E 30944 B65D 25/00 
E 30945 A61K  9/00 
E 30946 G02B  5/00 
E 30947 A23C 19/00 
E 30948 G01N 33/00 
E 30949 B32B  5/00 
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(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 30950 B65D  8/00 
E 30951 F04C 27/00 
E 30952 A61M  3/00 
E 30953 A61P 25/00 
E 30954 A24B 13/00 
E 30955 A61K 31/00 
E 30956 A63G 21/00 
E 30957 A61G  1/00 
E 30958 B05D  7/00 
E 30959 B22D 11/00 
E 30960 A62B  1/00 
E 30961 C12N  9/00 
E 30962 H04B 10/00 
E 30963 C08L 23/00 
E 30964 A24F 47/00 
E 30965 A01B 33/00 
E 30966 A01K 67/00 

E 30967 A61K 39/00 
E 30968 C07D 471/00 
E 30969 C03C 27/00 
E 30970 C12Q  1/00 
E 30971 A61M 25/00 
E 30972 F04D 29/00 
E 30973 A24F 47/00 
E 30974 C25D  5/00 
E 30975 F23D 14/00 
E 30976 C07D 471/00 
E 30977 C23C  2/00 
E 30978 C08G 18/00 
E 30979 H04L 12/00 
E 30980 H04B  5/00 
E 30981 C10G  1/00 
E 30982 C12N 15/00 
E 30983 B26D  7/00 

E 30984 C08F 295/00 
E 30985 H04L 29/00 
E 30986 C07D 213/00 
E 30987 C04B 35/00 
E 30988 A41D 13/00 
E 30989 C07D 295/00 
E 30990 B05D  1/00 
E 30991 G01N 33/00 
E 30992 A01K 13/00 
E 30993 B31B 50/00 
E 30994 A61K  9/00 
E 30995 C07K 16/00 
E 30996 C02F  9/00 
E 30997 C08J  5/00 
E 30998 A61L 29/00 
E 30999 B60W 50/00 
E 31000 E04F 19/00 

E 31001 H02G  1/00 
E 31002 C12N 15/00 
E 31003 B23B 31/00 
E 31004 G01S 13/00 
E 31005 B01J 20/00 
E 31006 A61P  3/00 
E 31007 F17C 13/00 
E 31008 C05C  3/00 
E 31009 B01F  3/00 
E 31010 C07K 14/00 
E 31011 C02F  3/00 
E 31012 C07D 401/00 
E 31013 C03C 17/00 
 

 
 

(51) A01B 33/00 
(11) E 30965 
(96) 17169198.3, 3.5.2017 
(97) 3251479, 6.3.2019 
(31) 202016003123 U 
(32) 17.5.2016 
(33) DE 
(73) Craco GmbH, Atzelgift, DE; 
(72) Schönenberg, Erich, Limbach, DE; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Stroj na spracovanie pôdy 

 

 
(51) A01K 13/00, A45D 24/00 
(11) E 30992 
(96) 15738327.4, 15.7.2015 
(97) 3177135, 30.1.2019 
(31) 1457732 
(32) 9.8.2014 
(33) FR 
(73) SSERTSON GROUP, Saint-Romain Le Puy, FR; 
(72) BERGER, Jacqueline Jeanne Clémence, Veauche, 

FR; DEBIAUNE, Xavier, Saint Just Saint Rambert, 
FR; CATHAUD, Eddy, L'Hôpital le Grand, FR; 

(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP2015/066116 
(87) WO 2016/023699 
(54) Česadlo na kefu na ošetrovanie srsti zvierat 

 
 

(51) A01K 67/00, C12N 9/00, C07K 16/00 
(11) E 30966 
(96) 12809955.3, 17.12.2012 
(97) 2793567, 27.2.2019 
(31) 201161578097 P 
(32) 20.12.2011 
(33) US 
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY, US; 
(72) MACDONALD, Lynn, White Plains, NY, US; 

GURER, Cagan, Valhalla, NY, US; HOSIAWA, 
Karolina, A., Tarrytown, NY, US; STEVENS, Sean, 
San Francisco, CA, US; MURPHY, Andrew, J., Cro-
ton-on-Hudson, NY, US; 

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

(86) PCT/US2012/069981 
(87) WO 2013/096142 
(54) Myši s humanizovaným ľahkým reťazcom 

 

(51) A01N 43/00, A01N 25/00, A01P 7/00 
(11) E 30919 
(96) 13812184.3, 5.12.2013 
(97) 2928298, 13.2.2019 
(31) 2012267685 
(32) 6.12.2012 
(33) JP 
(73) Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Osaka-shi, Osaka, JP; 
(72) SANO, Mitsuo, Kusatsu-shi, Shiga, JP; OKADA, 

Takashi, Kusatsu-shi, Shiga, JP; OKUMURA, Yasu- 
hiro, Kusatsu-shi, Shiga, JP; IWASA, Mitsugu, Ku- 
satsu-shi, Shiga, JP; KOBAYASHI, Yusuke, Kusa- 
tsu-shi, Shiga, JP; 

(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Brati-
slava, SK; 

(86) PCT/JP2013/083276 
(87) WO 2014/088121 
(54) Pesticídna suspenzia na olejovej báze 

 
 

(51) A01N 43/00 
(11) E 30908 
(96) 13779565.4, 17.10.2013 
(97) 2908643, 20.3.2019 
(31) 12356023, 201261730289 P 
(32) 19.10.2012, 27.11.2012 
(33) EP, US 
(73) Bayer Cropscience AG, Monheim, DE; 
(72) CRISTAU, Pierre, Lyon, FR; DAHMEN, Peter, Neuss, 

DE; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
(86) PCT/EP2013/071735 
(87) WO 2014/060521 
(54) Kombinácie aktívnych zlúčenín obsahujúce kar-

boxamidové deriváty a biologicky aktívne činidlo 
 
 

(51) A01N 55/00, A61K 31/00, A61P 39/00 
(11) E 30755 
(96) 07839531.6, 12.10.2007 
(97) 2056675, 9.1.2019 
(31) 829291 P, 871848 
(32) 12.10.2006, 12.10.2007 
(33) US, US 
(73) Galera Labs, LLC, Creve Coeur, Missouri, US; 
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(72) ROTHSTEIN, David M., Lexington, MA, US; MUR- 
PHY, Chris, Upton, MA, US; WONG, Vivian, Scars-
dale, NY, US; KAZO, Glen, Lexington, MA, US; 

(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
(86) PCT/US2007/021897 
(87) WO 2008/045559 
(54) Spôsoby liečenia orálnej mukozitídy 

 
 

(51) A01P 13/00, A01N 47/00 
(11) E 30762 
(96) 13805393.9, 16.12.2013 
(97) 2934150, 23.1.2019 
(31) 102012223529 
(32) 18.12.2012 
(33) DE 
(73) Bayer CropScience AG, Monheim am Rhein, DE; 
(72) SCHREIBER, Dominique, Anchè, FR; WILDE, Tho 

mas, Weilrod-Hasselbach, DE; BRÜGGEMANN, 
Dirk, Osten, DE; 
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(11) E 25646 
(97) 2457955 
 Dátum zániku: 30.11.2018 

 
 

(11) E 25841 
(97) 1833810 
 Dátum zániku: 24.11.2018 

 
 

(11) E 25899 
(97) 3025781 
 Dátum zániku: 28.11.2018 

 
 

(11) E 26004 
(97) 2224917 
 Dátum zániku: 26.11.2018 

 
 

(11) E 26458 
(97) 3171174 
 Dátum zániku: 20.11.2018 

 
 

(11) E 26640 
(97) 2785867 
 Dátum zániku: 27.11.2018 

 
 

(11) E 27106 
(97) 3077320 
 Dátum zániku: 18.11.2018 

 
 

(11) E 27326 
(97) 2785206 
 Dátum zániku: 30.11.2018 

 
 

(11) E 27335 
(97) 3065905 
 Dátum zániku: 3.11.2018 

 
 

(11) E 27588 
(97) 2640370 
 Dátum zániku: 15.11.2018 

 
 

(11) E 28260 
(97) 2640842 
 Dátum zániku: 17.11.2018 
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(11) E 28449 
(97) 2778548 
 Dátum zániku: 7.11.2018 

 
 
 

(11) E 28586 
(97) 2735810 
 Dátum zániku: 15.11.2018 

 
 

 
 
 
 
TC4A Zmeny mien 
 
 

(11) E 14138 
(97) 2488169, 23.1.2013 
(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A., Barcelona, 

ES;  
 Dátum zápisu do registra: 1.8.2019 

 
 

(11) E 16083 
(97) 2488170, 22.1.2014 
(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A., Barcelona, 

ES;  
 Dátum zápisu do registra: 1.8.2019 

 
 

(11) E 21648 
(97) 2720617, 27.4.2016 
(73) Biopsafe ApS, Vedbæk, DK; 
 Dátum zápisu do registra: 16.7.2019 

 
 

(11) E 22330 
(97) 1951684, 13.7.2016 
(73) IMPACT BIOMEDICINES, INC., Summit, New 

Jersey, US;  
 Dátum zápisu do registra: 22.7.2019 

 
 

(11) E 23148 
(97) 2349238, 24.8.2016 
(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A., Barcelona, 

ES;  
 Dátum zápisu do registra: 1.8.2019 

 
 

(11) E 23212 
(97) 2393828, 12.10.2016 
(73) Amunix Pharmaceuticals, Inc., Mountain View, CA, 

US;  
 Dátum zápisu do registra: 28.6.2019 

 
 

(11) E 23927 
(97) 2575778, 18.1.2017 
(73) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A., Barcelona, 

ES;  
 Dátum zápisu do registra: 1.8.2019 

 
 

(11) E 29399 
(97) 3139789, 11.7.2018 
(73) andmetics GmbH, Traun, AT;  
 Dátum zápisu do registra: 23.7.2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
TE4A Zmeny adries 
 
 

(11) E 25984 
(97) 2413933, 1.11.2017 
(73) Colucid Pharmaceuticals, Inc., Indianapolis, India-

na, US;  
 Dátum zápisu do registra: 23.7.2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

(21) 13-2019 
(22) 13.5.2019 
(68) EP 1 957 106 
(54) Antagonistické protilátky proti peptidu súvisiace-

mu s génom pre kalcitonín a spôsoby ich použitia 
(71) Teva Pharmaceuticals International GmbH, Jona, 

CH;  
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/18/1330, 16.11.2018 
(93) EU/1/18/1330, 16.11.2018, EU 
(95) Galkanezumab 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 14-2019 
(22) 19.6.2019 
(68) EP 2 962 690 
(54) (+)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfo-

nyletyl]-4-acetylaminoizoindolín-1,3-dión: spôso-
by používania a jeho kompozície 

(71) Celgene Corporation, Summit, NJ, US;  
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/14/981, 16.1.2015 
(93) EU/1/14/981, 16.1.2015, EU 
(95) Apremilast vo všetkých formách chránených 

základným patentom 
 Typ: liečivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(21) 50012-2019 
(22) 7.5.2019 
(68) EP 2 924 034 
(54) Farmaceutická kompozícia obsahujúca nenukle-

ozidový inhibítor reverznej transkriptázy 
(71) Merck Canada Inc., Kirkland, CA;  
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
(92) EU/1/18/1333/001, EU/1/18/1333/002, 
 26.11.2018 
(93) EU/1/18/1333/001, EU/1/18/1333/002, 
 26.11.2018, EU 
(95) Doravirín/lamivudín/tenofovirdizoproxil v akej-

koľvek forme chránenej základným patentom 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50015-2019 
(22) 10.6.2019 
(68) EP 2 368 550 
(54) Modulátory androgénneho receptora na liečenie 

rakoviny prostaty a ochorení spojených s andro-
génnym receptorom 

(71) The Regents of the University of California, Oak-
land, US;  

(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, 
SK; 

(92) EU/1/18/1342/001, EU/1/18/1342/002, 
 EU/1/18/1342/003, 16.1.2019 
(93) EU/1/18/1342/001, EU/1/18/1342/002, 
 EU/1/18/1342/003, 16.1.2019, EU 
(95) Apalutamid v akejkoľvek forme chránenej zá-

kladným patentom 
 Typ: liečivo 
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 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 311 
(21) 50005-2017 
(22) 13.4.2017 
(68) EP 2 100 614 
(54) Protilátky proti PDGFR-alfa na použitie pri lieč-

be nádorov 
(73) ImClone LLC., New York, NY, US;  
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/16/1143, 11.11.2016 
(93) EU/1/16/1143, 11.11.2016, EU 
(95) Olaratumab 
 Typ: liečivo 
(94) 20.6.2031 

 
 

(11) 312 
(21) 50010-2017 
(22) 15.6.2017 
(68) EP 1 656 021 
(54) Herbicídne zmesi obsahujúce metazachlór so sta-

bilitou počas skladovania 
(73) BASF SE, Ludwigshafen, DE;  
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) 16-11-1867, 28.12.2016 
(93) AS2-39H2015, 1.7.2015, LT 
(95) Metazachlor/dimethenamid-P/clomazone 
 Typ: výrobok na ochranu rastlín 
(94) 16.7.2029 

 
 
 
 
 
 

(11) 313 
(21) 5027-2016 
(22) 6.12.2016 
(68) EP 1 539 200 
(54) Spôsob liečby roztrúsenej sklerózy 
(73) The Government of the United States of Ameri-

ca, represented by The Secretary, Dept. of Health 
and Human Services, National Institutes of Health; 
Office of Technology Transfer, Rockville, MD, US;  

(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/16/1107, 5.7.2016 
(93) EU/1/16/1107, 5.7.2016, EU 
(95) Daklizumab 
 Typ: liečivo 
(94) 28.6.2028 

 
 

(11) 314 
(21) 50020-2017 
(22) 22.12.2017 
(68) EP 2 515 855 
(54) Kombinačná liečba COPD 
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma, IT;  
(74) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/17/1208, 17.7.2017 
(93) EU/1/17/1208, 17.7.2017, EU 
(95) Glykopyróniumbromid/formoterol vo všetkých 

formách chránených základným patentom/-
beklometazóndipropionát 

 Typ: liečivo 
(94) 17.7.2032 

 
 

 
 



84 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (oznámenia - dodat. ochr. osvedčenia)  
 
 
 Zmena doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 
 alebo dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín 
 
 

(11) 170 
(21) 12-2013 
(22) 4.11.2013 
(54) Pyridylové inhibítory hedgehog signalizácie 
(93) EU/1/13/848/001, 12.7.2013, EU 
(94) 17.7.2028 
(95) Vismodegib 
 Typ: liečivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia vzdaním sa 
 
 
(11) Dátum zániku 
 
197 24.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zmeny adries majiteľov dodatkových ochranných osvedčení 
 
 

(11) 302 
(21) 50003-2014 
(73) H. LUNDBECK A/S, Valby, DK;  
 Dátum zápisu do registra: 23.7.2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
U1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov podľa 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Y2 Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 517/2007 
Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
so zmenou v porovnaní s príslušnou zverejnenou 
prihláškou 

Y3 Zmenené znenia úžitkových vzorov podľa zákona 
č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
 

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 2019.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2019. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2019 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2019.01. 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 2019.01. 
 
 
 

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

 
 
Prihlášky úžitkových vzorov 
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 
GD2K Licenčné zmluvy na prihlášky úžitkových vzorov 
GD2K Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na pri-

hlášky úžitkových vzorov 
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitko-

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

vých vzorov (ukončenie zálohov) 
 

RD2K Exekúcie na prihlášky úžitkových vzorov 
RF2K Ukončenie exekúcií na prihlášky úžitkových 

vzorov 
RL2K Prepis prihlasovateľa prihlášky úžitkového 

vzoru (na základe rozhodnutia súdu) 
RL2K Súdne spory o právo na prihlášky úžitkových 

vzorov 
RL2K Ukončenie súdnych sporov o právo na prihláš-

ky úžitkových vzorov 
 
Zapísané úžitkové vzory 
FG2K Zapísané úžitkové vzory 
DC2K Zmenené znenia úžitkových vzorov 
MA2K Zaniknuté úžitkové vzory vzdaním sa 
MC2K Vymazané úžitkové vzory 
MG2K Čiastočne vymazané úžitkové vzory 
 



88 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (zverejnené prihlášky úž. vzorov)  
 
 
MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby 

platnosti 
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 
RD2K Exekúcie na úžitkové vzory 
RF2K Ukončenie exekúcií na úžitkové vzory 
RL2K Prepis majiteľa úžitkového vzoru (na základe 

rozhodnutia súdu) 
RL2K Súdne spory o právo na úžitkové vzory 
RL2K Ukončenie súdnych sporov o právo na úžitkové 

vzory 

 
 
 
 
 
 

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 
zápisu 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) 
 
128-2017 B43L  7/00 
129-2018 A63B 21/00 
143-2018 G06T  7/00 
144-2018 G06T  7/00 
185-2018 G01L  1/00 
207-2018 H04N  5/00 

    209-2018 H04N  5/00 
    215-2018 C08L  3/00 
    225-2018 C02F  3/00 
    233-2018 F24H  9/00 
50074-2018 B65F  1/00 
50125-2018 C12P 19/00 

50128-2018 E21B  7/00 
50132-2018 B01D 29/00 
50138-2018 E01F  9/00 
      26-2019 A01M 31/00 
      30-2019 F24D 11/00 
      31-2019 A47G 33/00 

50002-2019 G01L  1/00 
50004-2019 A61B 17/00 
50017-2019 A21D 13/00 
50021-2019 E01F  9/00 
50022-2019 F24S 10/00 

 
 

(51) A01M 31/00, E04H 15/00 
(21) 26-2019 
(22) 27.2.2019 
(71) Frimmer Juraj, Prešov, SK; 
(72) Frimmer Juraj, Prešov, SK; 
(74) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
(54) Univerzálna adaptabilná plošina 
(57) Univerzálna adaptabilná plošina je tvorená podla-

hou (1), ktorá je upevnená k nosnej objímke (2), 
pričom nosná objímka (2) je vybavená najmenej 
tromi radiálne posuvnými upevňovacími prvkami 
(3) v každej z najmenej dvoch horizontálnych ro-
vín nad sebou a podlaha (1) je poistená pomocou 
najmenej troch teleskopických tyčí (5) pripevne-
ných k podlahe (1) a k istiacej objímke (4), pričom 
istiaca objímka (4) je vybavená najmenej tromi ra-
diálne posuvnými upevňovacími prvkami (3) v kaž-
dej z najmenej dvoch horizontálnych rovín nad se-
bou. Univerzálna adaptabilná plošina je vybavená 
celostenovými panelmi (1c), strieškou (1d) a reb-
ríkom (1e). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(51) A21D 13/00, A21D 2/00, A23L 13/00 
(21) 50017-2019 
(22) 5.3.2019 
(71) JUMP STREET s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Fabián Patrik, Bratislava, SK; 
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  
(54) Čierny zlatý burger a spôsob jeho prípravy 
(57) Čierny zlatý burger podľa technického riešenia 

tvorí žemľa, ktorá okrem bežných surovín obsahu-
je najmenej 13 % hmotn. masla a smotany a 1,5 % 
hmotn. sépiového farbiva. Žemľa obsahuje náplň, 
ktorej hlavnými zložkami sú mäso a majonéza. 
Ďalej obsahuje zeleninu, syr, slaninu a cibuľový 
džem. Majonéza pozostáva z domácej majonézy  
a BBQ omáčky. Takto pripravená a naplnená žem-
ľa je na svojom povrchu opatrená jedlým 23 k zla-
tom. 

 
 

(51) A47G 33/00 
(21) 31-2019 
(22) 14.3.2019 
(71) Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(72) Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Zapuzdrený vianočný stromček 
(57) Zapuzdrený vianočný stromček pozostáva z dva-

nástich na sebe jednotlivo súosovo súbežne upev-
nených článkov (1), z vrcholca (2) upevneného 
súosovo súbežne na najvyššom z nich, zo súčastí 
upevnených k článkom (1), ktorými sú kockové  
a ležaté valcové zúbky (3) a kockové a ležaté val-
cové premostenia (4) a zo súčastí upevnených  
k vrcholcu (2), ako sú guľové okrasy (5) a ováloi-
dové šišky (6). Všetky nepárne články (1) odspodu 
sú rovnaké a každý z nich pozostáva zo základu 
(7) a z na ňom upevnenej gigantickej zostavy (8)  
a každý z ostatných článkov (1) pozostáva zo zá-
kladu (7) a z na ňom upevnenej gigantickej výplne 
(9). Základ (7) je tvorený vodorovnou štvorcovou 
doskou (10) a štyrmi rovnakými rohovými zosta-
vami (11). 

 

http://www.upv.sk
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(51) A61B 17/00, A61B 90/00 
(21) 50004-2019 
(22) 24.1.2019 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Horvát František, Ing., PhD., Kysucké Nové Mes-

to, SK; Chlebo Ondrej, Ing., PhD., Bratislava, SK; 
Čekan Michal, Ing., PhD., Stupava, SK; Hučko 
Branislav, doc. Ing., PhD., Svätý Jur, SK; Bachra-
tý Michal, Ing., CSc., Bratislava, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  
(54) Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov 
(57) Uchopovač pozostáva z excentra s pákou (1) otoč-

ne prepojeného s nosným prvkom (3) pomocou 
kolíka (2). Na nosnom prvku (3) je uložený tvaro-
vý kameň (4) s nadstavbou (5), ktorá je fixovaná 
fixačnou skrutkou (6). 

 

  
 

 

(51) A63B 21/00, A63B 5/00, A63B 23/00 
(21) 129-2018 
(22) 14.8.2018 
(71) Gálik Jozef, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Gálik Jozef, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Súprava na cvičenie 
(57) Súprava na cvičenie pozostáva zo základného si-

lového člena tvoreného pružným lanom (1) ukon-
čeným uzlom (2) a uloženým v koncovke (3). 

 
 

 
 
 

(51) B01D 29/00, B01D 25/00, C02F 1/00, 
 C02F 9/00, E03F 5/00 
(21) 50132-2018 
(22) 6.12.2018 
(31) PUV 2017-34434 
(32) 8.12.2017 
(33) CZ 
(71) IN - EKO TEAM s.r.o, Brno, Ivanovice, CZ; 
(72) Strnad Josef, Ing., Brno, Ivanovice, CZ; Halouz-

ka Ludvík, Kuřim, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Zariadenie na čistenie odpadovej vody 
(57) Zariadenie na čistenie odpadovej vody obsahuje 

gravitačný filter (1), ktorý obsahuje nosný rám,  
v ktorom je vytvorená rozdeľovacia komora (10) 
odpadovej vody, do ktorej ústi prívod odpadovej 
vody, a v ktorej je vo vodorovnom smere usporia-
daná filtračná plocha (12) tvorená sústavou vedľa 
seba usporiadaných tyčí (120), ktoré sú situované 
svojou dĺžkou v hlavnom smere prúdenia odpado-
vej vody. Pod úrovňou filtračnej plochy (12) je 
usporiadaná odvádzacia komora (13) prefiltrova-
nej vody, z ktorej ústi odvádzacie potrubie prefil-
trovanej vody. Nad filtračnou plochou (12) je  
v ráme filtra (1) uložené čistiace zariadenie (14) so 
stieracími elementmi (140) a spriahnuté s poho-
nom (3). Koncu filtračnej plochy (12) je priradená 
sklzová plocha (19) na odvod odpadu z filtra (1) 
do dopravníka odpadu. Dopravník odpadu je tvo-
rený skrutkovým dopravníkom (2), ktorého vstup-
ný otvor (20) je priradený sklzovej ploche (19) fil-
tra (1), pričom sklzová plocha (19) tvorí šikmé dno 
prechodovej časti (18) medzi filtrom (1) a skrut-
kovým dopravníkom (2). 
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(51) B43L 7/00, G01B 3/00 
(21) 128-2017 
(22) 16.5.2017 
(71) Smolák Miroslav, Prešov, SK; 
(72) Smolák Miroslav, Prešov, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Kombinované meradlo 
(57) Opísané je kombinované meradlo, kde na prílož-

ník (2) s osadeným magnetom (2.2) je z jed- 
nej strany pripevnená feromagnetická lišta (3.1)  
a z druhej strany pripevnené meradlové teleso (1)  
s kompasom (4.5), lupou (4.6), priebežnými otvor-
mi (12.1) a osovými otvormi (12.2), pričom na 
jednej odvesne meradlového telesa (1) je vytvore-
ná lineárna meracia stupnica (10), na prepone me-
radlového telesa (1) je vytvorená uhlová meracia 
stupnica (12) a na strednú časť meradlového telesa 
(1) je rozoberateľne do otvoru pripevnený alebo 
strelkový gravitačný merací uzol (42) s čapom 
(42.1) a otočnou strelkou (42.2), alebo guľôčkový 
gravitačný merací uzol (4), na obvode ktorého je 
vytvorená obvodová uhlová stupnica (4.4) s kru-
hovým telesom (4.3), ktoré je tvorené troma kru-
hovými dráhami (4.2), v ktorých je voľne uložená 
jedna meracia guľôčka (4.1). 

 

  
 
 

(51) B65F 1/00, B65F 9/00 
(21) 50074-2018 
(22) 6.8.2018 
(31) PUV 2017-34010 
(32) 10.8.2017 
(33) CZ 
 
 
 
 

(71) CleverPower a.s., Praha - Holešovice, CZ; 
(72) Chlístovský Jan, Václavice, CZ; Fleisner Marek, 

Praha - Hlubočepy, CZ; Jiřikovský Petr, Praha - 
Vinohrady, CZ; 

(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Kôš na lisovanie odpadkov 
(57) Je opísaný kôš na lisovanie odpadkov tvorený 

nádobou (1), ktorej zadná stena je v hornej časti 
zároveň tvorená lisovacou plochou (3) sklopnou 
do vnútorného priestoru koša, ktorá je prepojená 
s pohonnou jednotkou (2). 

 

  
 
 

(51) C02F 3/00 
(21) 225-2018 
(22) 12.12.2018 
(71) ASIO-SK, s.r.o., Bytča, SK; 
(72) Kratochvil Karol, Dr. Ing., Bytča, SK; 
(54) Metóda čistenia odpadových vôd v reaktore  

s tvorbou granulovanej biomasy 
(57) Opísaný je spôsob čistenia odpadových vôd v zmie-

šavacom reaktore, ktorý sa cyklicky prevádzkuje 
ako reaktor s postupným tokom, a kde je zarade-
ná fáza granulácie aktivovaného kalu. Pomocou 
tohto spôsobu je v biologickom reaktore vytvára-
ná granulovaná biomasa s rôznym vekom kalu,  
a tým je možné dosahovať vysoké špecifické 
účinnosti pri odstraňovaní organických látok a nut-
rientov z odpadových vôd. 

 
 

(51) C08L 3/00, C08L 67/00, C08K 5/00, C08L 101/00 
(21) 215-2018 
(22) 13.9.2017 
(67) 92-2017 
(71) ENVIROCARE, s.r.o., Nitra, SK; PANARA, s.r.o., 

Nitra, SK; 
(72) Alexy Pavel, prof. Ing., PhD., Pezinok, SK; To-

manová Katarína, Ing., PhD., Púchov, SK; Vanov-
čanová Zuzana, Ing., PhD., Bratislava, SK; Plavec 
Roderik, Ing., PhD., Kolárovo, SK; Feranc Jozef, 
Ing., PhD., Cífer, SK; Bočkaj Ján, Ing., PhD., Dlhá 
nad Oravou, SK; Omaníková Leona, Ing., Brati-
slava, SK; Bakoš Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc., 
Bratislava, SK; Hudec Ivan, prof. Ing., PhD., Bra-
tislava, SK; Galamboš Miroslav, Ing., Nitra, SK; 
Galamboš Miroslav, Dr., Nitra, SK; Gálisová Iva-
na, Ing., Nadlice, SK; Perďochová Dagmara, Ing., 
Bratislava, SK; Jurkovič Patrik, Ing., Pezinok, SK; 
Přikryl Radek, Mgr., PhD., Brno, CZ; Medlenová 
Elena, Ing., Bratislava, SK; Danišová Lucia, Ing., 
Levice, SK; 

(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
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(54) Biodegradovateľná polymérna zmes 
(57) Biodegradovateľná polymérna zmes obsahuje mi-

nimálne jeden komponent (A), minimálne jeden 
komponent (B) a minimálne jeden komponent (D), 
pričom komponent (A) zahŕňa polyméry na báze 
kyseliny mliečnej, komponent (B) zahŕňa termo- 
plastický škrob TPS a komponent (D) zahŕňa ho-
mopolyméry alebo kopolyméry polyhydroxyalka-
noátov PHA, a/alebo ich zmesi. Biodegradovateľ-
ná polymérna zmes môže voliteľne obsahovať 
komponent (F), ktorý zahŕňa plastifikátory pre ky-
selinu polymliečnu PLA a/alebo pre polyhydro-
xyalkanoát PHA. 

 
 

(51) C12P 19/00 
(21) 50125-2018 
(22) 28.11.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Rosenberg Michal, prof. Ing., PhD., Bratislava, 

SK; Hronská Helena, Ing., PhD., Bratislava, SK; 
Pokorná Ema, Ing., Bratislava, SK; Višňovský 
Jozef, RNDr., Modra, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  
(54) Spôsob purifikácie kryštálov alfa-anomérov z kryš-

talických zmesí alfa/beta-aromatických glyko-
zidov 

(57) Kryštály alfa-anoméru aromatického glykozidu sa 
zo zmesi kryštálov alfa-anoméru a beta-anoméru 
aromatického glykozidu získajú selektívnou enzy-
matickou hydrolýzou beta-anoméru pomocou fun-
gálnych beta-N-acetyl-hexózaminidáz. Týmto spô-
sobom možno purifikovať napríklad kryštály alfa-
anoméru 4-nitrofenyl-2-acetamido-2-deoxy-D-ga-
laktopyranozidu a 4-metylumbeliferyl-2-acetami-
do-2-deoxy-D-galaktopyranozidu. 

 
 

(51) E01F 9/00, F16B 7/00 
(21) 50138-2018 
(22) 17.12.2018 
(71) Plastika SV s.r.o., Zdounky, CZ; 
(72) Hodaň Roman, Ing., Brno, Komín, CZ; 
(74) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
(54) Zaisťovací prvok na polohovanie snehovej ty-

če v smerovom stĺpiku 
(57) Zaisťovací prvok na polohovanie snehovej tyče  

v smerovom stĺpiku obsahuje horizontálne vede-
nú spodnú časť (1.1), z ktorej vystupujú prvá 
zvislá časť (1.2) a druhá zvislá časť (1.3), pričom 
na spodnej časti (1.1) sú po stranách prvej zvislej 
časti (1.2) a druhej zvislej časti (1.3) vytvorené 
plôšky (1.11), na prvej zvislej časti (1.2) je vy-
tvorený prvý fixačný prvok (1.21), na druhej 
zvislej časti (1.3) je vytvorený druhý fixačný pr-
vok (1.31), pričom prvý fixačný prvok (1.21)  
a druhý fixačný prvok (1.31) sú vedené zvonka 
zvislých častí (1.2 a 1.3), ku koncovej časti 
(1.32) druhej zvislej časti (1.3) je smerom k prvej 
zvislej časti (1.2) vytvorená pružná časť (1.4), 
pričom nad koncovou časťou (1.32) druhej zvis-
lej časti (1.3) je vytvorená pružná západka (1.5). 
Koncová časť (1.41) pružnej časti (1.4) presahuje 
vonkajšiu zvislú stranu (1.22) prvej zvislej časti 
(1.2). Pružná časť (1.4) zviera s druhou zvislou 
časťou (1.3) uhol 35 až 55°. 

 
 

  
 
 

(51) E01F 9/00, E01F 15/00, E01F 13/00, B60Q 1/00 
(21) 50021-2019 
(22) 13.3.2019 
(31) 2018-35012 
(32) 28.5.2018 
(33) CZ 
(71) Cirmon s.r.o., Praha, CZ; 
(72) Cirmon Eduard, Ing., Praha, CZ; 
(74) KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s., Bratislava, SK; 
(54) Optická clona a montážna zostava na použitie 

pri montáži optickej clony 
(57) Technické riešenie sa týka optických clôn, ktoré 

slúžia na vizuálne upozornenie vodičov pred vjaz-
dom do priestoru so zníženou výškou prejazdu. 
Optická clona je tvorená radom nad vozovkou 
vedľa seba zavesených pásov, pričom sa striedajú 
pás svetlej farby a pás tmavej farby na vytvorenie 
optického vnemu masívneho, kontrastne pruhova-
ného pásu nad vozovkou. 

 
 

 
 
 

(51) E21B 7/00, E21B 47/00, E21B 19/00, H01B 7/00, 
 H01B 9/00, G02B 6/00, F16L 11/00 
(21) 50128-2018 
(22) 4.12.2018 
(71) GA Drilling, a. s., Trnava, SK; 
(72) Sitar Jan, Ing., PhD., Hviezdoslavov, SK; Halgos 

Jan, Ing., PhD., Soblahov, SK; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(54) Hybridné prenosové vedenie pre plazmové za-

riadenie 
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(57) Technické riešenie sa týka hybridného prenoso-
vého vedenia pre plazmové zariadenie, ktoré ob-
sahuje v radiálnom smere, smerom von, nasledu-
júce vrstvy/komponenty v uvedenom poradí: rúrku 
(5) obalenú elektroizolačnou vrstvou (9), ktoré 
spolu tvoria hydraulické vedenie (21), doplnkovú 
elektroizolačnú vrstvu (10), aspoň jeden elektrický 
kábel (7), ktorý pozostáva v radiálnom smere sme-
rom von z: elektrického vodiča (4a) vo forme 
opletu, doplnkovej elektroizolačnej vrstvy (10), 
elektroizolačnej vrstvy (9); doplnkovú elektroizo-
lačnú vrstvu (10); vnútorný nosný a ochranný 
plášť (3) zložený z nosných elementov (22) vnú-
torného nosného a ochranného plášťa s mechanic-
kou pevnosťou viac ako 1,0 x 106 N-m/kg, von-
kajší nosný a ochranný plášť (2) zložený z nos-
ných elementov (24) vonkajšieho nosného a och-
ranného plášťa s mechanickou pevnosťou viac ako 
1,0 x 106 N-m/kg, doplnkovú elektroizolačnú vrs-
tvu (10), vonkajšiu elektro-izolačnú ochrannú 
vrstvu (1); kde prenosové vedenie ďalej obsahuje 
minimálne jedno optické dátové vedenie (8) a mi-
nimálne jeden ďalší elektrický kábel, pričom nos-
né elementy (22) vnútorného nosného a ochranné-
ho plášťa sú skrútené v jednom smere; a nosné 
elementy (24) vonkajšieho nosného a ochranného 
plášťa sú skrútené v opačnom smere, a kde dopln-
ková elektroizolačná vrstva (10) má dielektrickú 
pevnosť viac ako 5 kV. 

 

 
 
 

(51) F24D 11/00, F24F 5/00, F24H 1/00, F28D 7/00 
(21) 30-2019 
(22) 12.3.2019 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava-Staré Mesto, SK; 
(72) Dzianik František, Ing., PhD., Zálesie, SK; Guže-

la Štefan, doc. Ing., PhD., Senec, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito sto-

čenými rúrami 
(57) Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito stoče-

nými rúrami je tvorený koaxiálnym rúrkovým 
zvitkom so skrutkovicovým usporiadaním centrál-
nej rúry (7) a vonkajšej rúry (6) tak, že v medzi-
kružnom priestore (22) rúrového zvitku sú pozdĺž 
toku teplovýmennej tekutiny umiestnené prvé ví-
rotvorné prvky (17) a/alebo vo vnútornom priesto-
re (21) centrálnej rúry (7) rúrového zvitku sú poz- 
 

 dĺž toku teplovýmennej tekutiny umiestnené druhé 
vírotvorné prvky (16). Prívodná časť centrálnej rú-
ry (7) nadväzuje na priamy úsek rúry (5) na prívod 
tekutiny axiálne vedenej osou rúrkového zvitku 
tak, že v hornej začiatočnej časti rúrkového zvitku 
sa rúra (5) na prívod tekutiny zakrivuje a vytvára 
prechod do centrálnej rúry (7). Do vstupnej oblasti 
medzikružného priestoru (22) v spodnej časti rú-
rového zvitku k vonkajšej rúre (6) rúrového zvitku 
je pripojená axiálne vedená vstupná rúra (9) na 
prívod teplovýmennej tekutiny a do výstupnej ob-
lasti medzikružného priestoru (22) v hornej časti 
rúrového zvitku k vonkajšej rúre (6) rúrového 
zvitku je pripojená axiálne vedená výstupná rúra 
(10) na odvod teplovýmennej tekutiny. Výstup 
centrálnej rúry (7) rúrového zvitku je ukončený di-
fúzorom (8) a/alebo výstupnou rúrou (4) na odvod 
tekutiny. 

 

  
 
 

(51) F24H 9/00 
(21) 233-2018 
(22) 19.12.2018 
(71) Protherm Production, s.r.o., Skalica, SK; VAILLANT 

GmbH, Remscheid, DE; 
(72) Pecha Jozef, Unín, SK; 
(54) Ovládací panel 
(57) Ovládací panel, najmä pre vyhrievacie zariadenie, 

funkčne pripojiteľný k zariadeniu pomocou káblov 
alebo bezdrôtovo a mechanicky odnímateľne upev-
niteľný k oplášteniu zariadenia, je tvorený telesom 
(20), na ktorom sú usporiadané upevňovacie pros-
triedky zahŕňajúce aspoň dva úchyty (4) vybavené 
pružnými elementmi (5), aspoň dva úchyty (6) vy-
bavené náliatkami (7), priehradkami (10) a štrbi-
novými otvormi (11) a aspoň dva náliatky (9) vy-
bavené otvormi na zavesenie. 
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(51) F24S 10/00, F24S 80/00, F24S 20/00 
(21) 50022-2019 
(22) 19.3.2019 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Beer 

Martin, Ing., PhD., Košice, SK; Rybárová Jana, 
Ing., PhD., Košice, SK; 

(54) Artikulovaný paralelný zberač 
(57) Artikulovaný paralelný zberač možno zaradiť do 

oblasti solárnych kolektorov a solárnych tepel-
ných systémov. Pozostáva z rozdeľovacieho ka-
nála (1) a zberného kanála (2), medzi ktorými sa 
nachádzajú teplovýmenné komory (3) ohraničené 
vzájomne koaxiálne uloženým plášťom (4) ko-
mory a puzdrom (5) kondenzátora. Rozdeľovací 
kanál (1) a zberný kanál (2) sú v jednom, vzá-
jomne opačne orientovanom, alebo na oboch 
koncoch vybavené pripojovacou armatúrou (6) a 
rozdeľovací kanál (1) alebo zberný kanál (2) mô-
že byť vybavený odvzdušňovacím ventilom. 
Technické riešenie je využiteľné pri zostavovaní 
vákuových trubicových kolektorov pracujúcich 
na princípe tepelných trubíc. 

 
 

 
 
 

(51) G01L 1/00, A61B 17/00, A61B 1/00, A61M 29/00, 
 A61B 5/00 
(21) 50002-2019 
(22) 15.1.2019 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Hučko Branislav, doc. Ing., PhD., Svätý Jur, SK; 

Horvát František, Ing., PhD., Kysucké Nové Mes-
to, SK; Chlebo Ondrej, Ing., PhD., Bratislava, SK; 
Čekan Michal, Ing., PhD., Stupava, SK; Bachratý 
Michal, Ing., CSc., Bratislava, SK; 

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

(54) Zariadenie na meranie síl pri operačných zá-
krokoch 

(57) Zariadenie na meranie síl pri operačných zákro-
koch tvorí mechanická časť (1) a meracia jednot-
ka (2). Mechanická časť (1) pozostáva zo seg-
mentu (4) s meracím členom (6), prítlačného krúž-
ku (5), fixačnej platničky (8) so skrutkami a spo-
jovacieho kameňa (7). Mechanická časť (1) je 
vložená medzi operačný hák (3) a rukoväť s oč-
kom (9). Segment (4) s meracím členom (6) je  
z jednej strany uchytený na operačný hák (3) 
pomocou prítlačného krúžku (5) so skrutkou  
a z druhej strany je na segment (4) s meracím 
členom (6) uchytená rukoväť s očkom (9) pomo-
cou spojovacieho kameňa (7). Poloha meracieho 
člena (6) v segmente (4) je zafixovaná fixačnou 
platničkou (8) so skrutkami a spojovacím kame-
ňom (7). Signál z meracieho člena (6) je vedený 
prostredníctvom vodiča prechádzajúceho spojo-
vacím kameňom (7) do meracej jednotky (2). Za-
riadenie podľa technického riešenia možno vyu-
žívať v medicíne, a to počas výkonu operačných 
zákrokov, najmä v dutine brušnej, resp. pri všet-
kých zákrokoch, ktoré vyžadujú použitie retrak-
torov na účely udržania roztvorenia. 

 
 

 
 
 

(51) G01L 1/00, G01H 13/00 
(21) 185-2018 
(22) 26.10.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; Ústav informatiky SAV, Bratislava, 
SK; RMC s.r.o., Nová Dubnica, SK; 

(72) Harťanský René, prof. Ing., PhD., Trenčianska 
Teplá, SK; Halgoš Ján, Ing., PhD., Soblahov, SK; 
Hricko Jaroslav, Ing., PhD., Dobšiná, SK; Rafaj 
Michal, Ing., Nová Dubnica, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na bezkontaktné sníma-

nie mechanických veličín 
(57) Spôsob bezkontaktného snímania mechanických 

veličín, najmä sily alebo tlaku, je založený na tom, 
že vysokofrekvenčným elektrickým signálom pri-
vádzaným cez smerový člen (4) do žiariča (5) sa 
vybudí elektromagnetické pole v okolí pružného 
telesa (1) mechanického člena s rezonančným elek-
trickým obvodom (2). Pružné teleso (1) mechanic-
kého člena s rezonan- čným elektrickým obvodom 
(2) je vystavené mechanickému pôsobeniu, pričom 
elektromagnetické pole vybudené žiaričom (5) je 
ovplyvňované rezonančným elektrickým obvodom 
(2), pri ktorom sa vplyvom mechanickej veličiny 
na pružné teleso (1) mechanického člena mení je-
ho rezonančná frekvencia, čo spôsobuje spôsobený 
odraz elektromagnetickej vlny postupujúcej spät- 
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 ne do žiariča (5). Na základe vypočítanej rezonan-
čnej frekvencie rezonančného elektrického obvodu 
(2) sa stanovuje vo vyhodnocovacom/riadiacom 
obvode (6) hodnota neelektrickej fyzikálnej veli-
činy pôsobiacej na mechanický člen. Zariadenie na 
bezkontaktné snímanie mechanických veličín, naj-
mä sily alebo tlaku, pozostáva z vysokofrekvenč-
ného generátora (3) prepojeného cez smerový člen (4) 
so žiaričom (5) elektromagnetického poľa umies-
tneného v okolí pružného telesa (1) mechanického 
člena snímača (1) s uzatvoreným rezonančným elek-
trickým obvodom (2). Žiarič (5) elektromagnetic-
kého poľa je pripojený cez smerový člen (4) k ria-
diacemu/vyhodnocovaciemu obvodu (6), ktorý je 
prepojený s vysokofrekvenčným generátorom (3). 

 

  
 
 

(51) G06T 7/00, G06T 11/00 
(21) 143-2018 
(22) 4.9.2018 
(71) Kišš Viliam, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Kišš Viliam, Ing., Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob vytvárania digitálnej vektorovej mapy/-

digitálneho modelu poľahnutých oblastí obil-
ných polí pre voliteľné stupne poľahnutia 

(57) V spôsobe vytvárania digitálnej vektorovej ma-
py/digitálneho modelu poľahnutých oblastí obil-
ných polí pre voliteľné stupne poľahnutia obilnín 
sa vytvára referenčný digitálny model (DTM1) te-
rénu leteckým snímkovaním plochy geodetickej 
lokality pred sejbou obilnín alebo sa vytvára refe-
renčný digitálny model (DTM2) terénu leteckým 
snímkovaním plochy geodetickej lokality po ško-
dovej udalosti, alebo sa vypočíta skorigovaný digi-
tálny model (OFFSET DTM2) terénu, ktorý vy-
chádza z referenčného digitálneho modelu (DTM2) 
terénu s použitým parametrom (m) hĺbky offsetu. 
Vykonáva sa letecké snímkovanie plochy povr-
chov obilnín v geodetickej lokalite po škodovej 
udalosti a výsledkom je digitálny model (DSM2) 
povrchu obilnín. Leteckým snímkovaním plochy 
povrchov obilnín v geodetickej lokalite alebo ma-
nuálne v teréne sa meria štandardná výška klasov 
obilnín. 

 

  
 
 
 

(51) G06T 7/00, G06T 11/00 
(21) 144-2018 
(22) 4.9.2018 
(71) Kišš Viliam, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Kišš Viliam, Ing., Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob vytvárania digitálnej vektorovej ma-

py/digitálneho modelu výškovej zmeny/sklonu 
entít pre voliteľné stupne zmien stavu entít 

(57) V spôsobe vytvárania digitálnej vektorovej mapy/-
digitálneho modelu výškovej zmeny/sklonu entít 
pre voliteľné stupne zmien stavu entít sa vytvára 
referenčný digitálny model (DTM1) terénu letec-
kým snímkovaním plochy geodetickej lokality 
pred udalosťou v čase bez prítomnosti entít alebo 
sa vytvára referenčný digitálny model (DTM2) te-
rénu leteckým snímkovaním plochy geodetickej 
lokality po udalosti, alebo sa potom vypočíta sko-
rigovaný digitálny model (OFFSET DTM2) teré-
nu, ktorý vychádza z referenčného digitálneho mo-
delu (DTM2) terénu s použitým parametrom (m) 
hĺbky offsetu. Vykonáva sa letecké snímkovanie plo-
chy povrchov entít v geodetickej lokalite po uda-
losti a výsledkom je digitálny model (DSM2) po-
vrchu entít. Leteckým snímkovaním plochy po-
vrchov entít v geodetickej lokalite alebo manuálne 
v teréne sa meria štandardná výška entít. Hardvé-
rovými výpočtovými prostriedkami sa fotogramet-
rickou metódou z digitálneho modelu (DSM2) po-
vrchu entít vytvára dátová matica (DSM) povr-
chov entít a z referenčného digitálneho modelu 
(DTM1) alebo (DTM2) terénu alebo skorigovaného 
referenčného digitálneho modelu (OFFSET DTM2) 
terénu sa vytvára referenčná dátová matica (DTM) 
terénu. 

 

  
 
 

(51) H04N 5/00, H04N 13/00, G03B 37/00 
(21) 207-2018 
(22) 22.11.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Multismerový stereo kamerový systém na bá-

ze priestorového usporiadania kamier 
(57) Multismerový stereo kamerový systém na báze 

priestorového  usporiadania kamier pozostáva z nos-
nej konštrukcie pravidelného mnohostena (1), pri-
čom vo vrcholoch pravidelného mnohostena (1) je 
umiestnené 360° kamerové hniezdo (2), ktorého 
počet kamier (3) je násobkom počtu hrán vrcholu 
mnohostena (1). Os otáčania pohľadu 360° kame-
rového hniezda (2) prechádza stredom pravidelné-
ho mnohostena (1). 
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(51) H04N 5/00, H04N 13/00, G03B 37/00 
(21) 209-2018 
(22) 22.11.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Rozinaj Gregor, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Multismerový stereo kamerový systém na bá-

ze horizontálneho usporiadania kamier 
(57) Multismerový stereo kamerový systém na báze 

rovinného usporiadania kamier pozostáva z nosnej 
konštrukcie pravidelného horizontálneho mnohou-
holníka (1), pričom v každom vrchole pravidelné-
ho horizontálneho mnohouholníka (1) je umies-
tnené 360° kamerové hniezdo (2), ktorého počet 
kamier (3) sa volí tak, aby kamerové hniezdo (2) 
poskytovalo kvalitný 360° pohľad vo vertikálnom 
smere. Os otáčania pohľadu 360° kamerového hniez-
da (2) prechádza stredom pravidelného horizontál-
neho mnohouholníka (1). Výstupy kamier (3) z 360° 
kamerových hniezd (2) sú pripojené na komuni-
kačný kanál. Pravidelným horizontálnym mnoho-
uholníkom (1) je napríklad šesťuholník so šiestimi 
kamerami (3) v každom 360° kamerovom hniez-
de (2). 
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8502 C08L 95/00 
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8512 F16F 15/00 
8513 B65D  5/00 
8514 B60P  3/00 

8515 B65D  5/00 
8516 G08B  1/00 
8517 G02B  6/00 
8518 C09K 17/00 
8519 B09B  3/00 
8520 B01D  3/00 
8521 A23C 19/00 

8522 A01G  9/00 
8523 C23C 30/00 
8524 A61G  7/00 
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(51) A01G 9/00, A01G 17/00 
(11) 8522 
(21) 50112-2018 
(22) 6.11.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 26.6.2019 
(73) Kóšová Andrea, Hronovce - Čajakovo, SK; 
(72) Kóšová Andrea, Hronovce - Čajakovo, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Kvetináč na popínavé rastliny 

 
 

(51) A23C 19/00, A01J 25/00 
(11) 8521 
(21) 50135-2018 
(22) 14.12.2018 
(31) PUV 2018-34656 
(32) 29.1.2018 
(33) CZ 
(45) 5.8.2019 
(47) 26.6.2019 
(73) Polabské mlékárny a.s., Poděbrady, CZ; 
(72) Vybíral Pavel, Ing., Poděbrady, CZ; 
(74) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
(54) Zariadenie na solenie čerstvého syra 

 
 

(51) A61G 7/00, A61M 5/00 
(11) 8524 
(21) 50114-2018 
(22) 10.5.2017 
(31) PV 2016-274 
(32) 10.5.2016 
(33) CZ 
(45) 5.8.2019 
(47) 28.6.2019 
(86) PCT/CZ2017/000038 
(87) WO2017/194038 
(73) LINET spol. s r.o., CZ-274 01 Slaný, CZ; 
(72) Fejt Miroslav, Ing., Kladno, CZ; Sálus Michal, Ing., 

Roudnice nad Labem, CZ; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Držadlo na tlačenie transportného lôžka a na 

pripojenie nádoby s infúznou tekutinou a trans-
portné lôžko s týmto držadlom 

 
 
 
 
 
 
 

(51) A61M 5/00 
(11) 8525 
(21) 14-2018 
(22) 26.1.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 1.7.2019 
(73) Buday Marián, Ing., Výčapy - Opatovce, SK; 
(72) Buday Marián, Ing., Výčapy - Opatovce, SK; 
(54) Značkovač na niektoré inzulínové aplikátory 

 
 

(51) B01D 3/00, B01D 5/00, B01J 23/00, C12H 6/00 
(11) 8520 
(21) 178-2018 
(22) 16.10.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 26.6.2019 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; Roman Kabát, Jelenec, SK; 
(72) Kabát Juraj, Ing., Jelenec, SK; Peciar Peter, doc. 

Ing., PhD., Bratislava, SK; Kabát Roman, Jele-
nec, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Katalyzačný parciálny kondenzátor 

 
 

(51) B09B 3/00, B09B 5/00, C02F 1/00 
(11) 8519 
(21) 50080-2018 
(22) 13.8.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 26.6.2019 
(73) APLI.KAL, družstvo, Žilina, SK; 
(72) Machová Dagmar, Bratislava, SK; Jurík Ľuboš, 

doc. Ing., PhD., Nitra, SK; Gašperec Ľubomír, 
Ing., Žilina, SK; Slašťan Ján, doc. Ing., CSc., Bra-
tislava, SK; 

(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Spôsob spracovania biologicky rozložiteľných 

odpadov a/alebo zmesových odpadov s obsahom 
biologicky rozložiteľných látok, najmä priemy-
selných a komunálnych biologicky rozložiteľ-
ných odpadov a zmesových komunálnych odpa-
dov 
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(51) B23F 23/00, B23Q 3/00 
(11) 8507 
(21) 106-2018 
(22) 18.6.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 11.6.2019 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Drbúl Mário, Ing., PhD., Žilina, SK; Czán Andrej, 

prof. Ing., PhD., Rajecké Teplice, SK; Šajgalík 
Michal, Ing., PhD., Žilina, SK; Daniš Igor, Ing., 
PhD., Čadca, SK; Holubják Jozef, Ing., PhD., 
Mútne, SK; Czánová Tatiana, Ing., PhD., Rajecké 
Teplice, SK; Pobjak Jozef, Ing., Štiavnik, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Upínací prípravok na brúsenie ozubenia hria-

deľových súčiastok 
 
 

(51) B60B 15/00, B62D 63/00, B60C 11/00 
(11) 8510 
(21) 157-2018 
(22) 1.10.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 14.6.2019 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Sága Milan, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Kuric Ivan, 

prof. Dr. Ing., Martin, SK; Božek Pavol, Dr.h.c. 
prof. Ing., CSc., Voderady, SK; 

(54) Špeciálne záchranárske motorové vozidlo 
 
 

(51) B60B 15/00, B62D 63/00, B60C 11/00 
(11) 8511 
(21) 163-2018 
(22) 2.10.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 14.6.2019 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

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

Abramov Ivan Vasilievič, prof., DrSc., Izhevsk, RU; 
Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD., Zvolen, SK; 
Abramov Andrej Ivanovič, doc., Izhevsk, RU; 

(54) Špeciálne motorové vozidlo pre záchranárske 
práce 

 
 

(51) B60P 3/00, B61D 3/00 
(11) 8514 
(21) 50095-2018 
(22) 4.10.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 18.6.2019 
(73) Tatravagónka a.s., Poprad, SK; 
(72) Moravčík Marián, Ing., Ph.D, Poprad, SK; Vali-

gurský Ján, Ing., Poprad, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Sústava otvorených a/alebo krytých vozňov na 

dvojpodlažnú prepravu automobilov 
 
 

(51) B65D 5/00 
(11) 8513 
(21) 126-2018 
(22) 7.8.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 18.6.2019 
 
 

(73) Guláš Pavel, Ing., Pezinok, SK; 
(72) Guláš Pavel, Ing., Pezinok, SK; 
(54) Gastroobal s priehradkou 

 
 

(51) B65D 5/00 
(11) 8515 
(21) 138-2018 
(22) 23.8.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 18.6.2019 
(73) Guláš Pavel, Ing., Pezinok, SK; 
(72) Guláš Pavel, Ing., Pezinok, SK; 
(54) Gastroobal/podložka pod jedlo 

 
 

(51) C08L 95/00, C08K 3/00, E01C 7/00 
(11) 8502 
(21) 145-2018 
(22) 7.9.2018 
(31) PUV 2017-34142 
(32) 25.9.2017 
(33) CZ 
(45) 5.8.2019 
(47) 6.6.2019 
(73) Lukáš Josef, Ing., Ph.D., Ostrava, Moravská Os-

trava, CZ; MEREX, s.r.o., Ostrava, Moravská Os-
trava, CZ; 

(72) Lukáš Josef, Ing., Ph.D., Ostrava, Moravská Os-
trava, CZ; 

(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Asfaltová stavebná kompozícia 

 
 

(51) C09K 17/00, C09K 101/00, C02F 11/00 
(11) 8518 
(21) 227-2018 
(22) 17.12.2018 
(31) CZ2017-34534 U 
(32) 29.12.2017 
(33) CZ 
(45) 5.8.2019 
(47) 26.6.2019 
(73) AIVOTEC s.r.o., Kroměříž, CZ; 
(72) Káňa Ján, Kroměříž, CZ; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Vsádzka pyrolytického zariadenia 

 
 

(51) C23C 30/00, C25D 3/00, C25D 7/00 
(11) 8523 
(21) 238-2017 
(22) 31.10.2017 
(31) PUV 2017-34019 
(32) 14.8.2017 
(33) CZ 
(45) 5.8.2019 
(47) 26.6.2019 
(73) ALGON, a.s., Praha, CZ; 
(72) Nohejl Jan, Františkovy Lázně, SK; 
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
(54) Oceľový materiál určený na extrémne zaťaže-

nie vzhľadom na  vonkajšie prostredie 
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(51) D01F 8/00, D01F 6/00, D02G 3/00, D01F 1/00, 
 C08L 1/00, C08L 3/00, C08L 23/00, C08K 7/00 
(11) 8509 
(21) 50034-2018 
(22) 6.4.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 6.6.2019 
(73) BJV Research, s. r. o., Bratislava, SK; 
(72) Jašš Branko, Ing., Podhradie, SK; Tomáš Ján, Ing., 

Bratislava, SK; Kokoš Valér, Mgr., Bratislava, 
SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Syntetické vlákno s prímesou prírodného ma-

teriálu a spôsob jeho výroby 
 
 

(51) E01D 2/00, E04C 3/00 
(11) 8505 
(21) 50055-2017 
(22) 7.6.2017 
(31) PUV 2017-33766 
(32) 31.5.2017 
(33) CZ 
(45) 5.8.2019 
(47) 10.6.2019 
(73) LKM Consult s.r.o., Brno, Štýřice, CZ; 
(72) Konečný Libor, Siluvky, CZ; 
(74) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
(54) Vyľahčená trámová čiastočne prefabrikovaná 

nosná konštrukcia mosta 
 
 

(51) E04B 1/00, E01F 8/00 
(11) 8503 
(21) 50055-2018 
(22) 21.5.2018 
(31) PUV 2017-33737 
(32) 26.5.2017 
(33) CZ 
(45) 5.8.2019 
(47) 7.6.2019 
(73) INTERTECH PLUS s.r.o., Kuřim, CZ; 
(72) Czepa Jiří, Vohančice, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Panel na tlmenie hluku 

 
 

(51) E04H 4/00 
(11) 8504 
(21) 50085-2017 
(22) 21.8.2017 
(31) 2016-32722 
(32) 22.8.2016 
(33) CZ 
(45) 5.8.2019 
(47) 7.6.2019 
(73) WINCHESTER SE, Praha - Smíchov, CZ; 
(72) Smetana Jaroslav, Ing., Praha - Smíchov, CZ; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Bazén z polypropylénu obsahujúci dno, steny 

a lem 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) E04H 15/00 
(11) 8501 
(21) 50015-2017 
(22) 14.2.2017 
(45) 5.8.2019 
(47) 6.6.2019 
(73) Zepelin, s.r.o., Trenčín, SK; 
(72) Brezan Juraj, Trenčín, SK; Hodák Henrich, Tren-

čín, SK; Ochodnický Pavol, Trenčín, SK; 
(74) Peter Kubínyi, Trenčín 1, SK; 
(54) Nafukovací nosník a použitie tohto nafukova-

cieho nosníka 
 
 

(51) F01C 1/00, F01C 21/00, F02B 55/00 
(11) 8508 
(21) 99-2018 
(22) 8.6.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 11.6.2019 
(73) Helcmanovský Viliam, Mgr., Košice, SK; 
(72) Helcmanovský Viliam, Mgr., Košice, SK; 
(54) Spaľovací motor s rotačným piestom 

 
 

(51) F16F 15/00 
(11) 8512 
(21) 151-2018 
(22) 20.9.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 14.6.2019 
(73) Dendis Ivan, Tlmače, SK; 
(72) Dendis Ivan, Tlmače, SK; 
(54) Zotrvačník v spaľovacom piestovom motore 

 
 

(51) G02B 6/00 
(11) 8517 
(21) 50089-2018 
(22) 28.3.2017 
(31) PV 2016-185 
(32) 31.3.2016 
(33) CZ 
(45) 5.8.2019 
(47) 24.6.2019 
(86) PCT/CZ2017/000018 
(87) WO2017/167319 
(73) PREdistribuce a.s., Praha, Smíchov, CZ; 
(72) Trojan Jaroslav, Nové Město nad Metují, CZ; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Kombinovaný silový kábel 

 
 

(51) G08B 1/00 
(11) 8516 
(21) 71-2018 
(22) 18.4.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 24.6.2019 
(73) Spodniak Jozef, Košice, SK; 
(72) Spodniak Jozef, Košice, SK; 
(54) Zapojenie protipožiarnej ochrany 

 
 
 
 
 
 



100 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (zapísané úžitkové vzory)  
 

(51) H04L 29/00 
(11) 8506 
(21) 95-2018 
(22) 1.6.2018 
(45) 5.8.2019 
(47) 11.6.2019 
(73) Suder Peter, Ing., Prievidza, SK; 
(72) Suder Peter, Ing., Prievidza, SK; 
(54) Zapojenie systému eDomovej informačnej Služ-

by občana 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01G  9/00  8522 
A23C 19/00  8521 
A61G  7/00  8524 
A61M  5/00  8525 
B01D  3/00  8520 
B09B  3/00  8519 
B23F 23/00  8507 

B60B 15/00  8510 
B60B 15/00  8511 
B60P  3/00  8514 
B65D  5/00  8515 
B65D  5/00  8513 
C08L 95/00  8502 
C09K 17/00  8518 

C23C 30/00  8523 
D01F  8/00  8509 
E01D  2/00  8505 
E04B  1/00  8503 
E04H  4/00  8504 
E04H 15/00  8501 
F01C  1/00  8508 

F16F 15/00  8512 
G02B  6/00  8517 
G08B  1/00  8516 
H04L 29/00  8506 
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GB2K Prevody a prechody práv na prihlášky úžitkových vzorov 
 
 

(21) 50133-2018 
(22) 7.12.2018 
(71) eROBOT, j.s.a., Svidník, SK;  
 Predchádzajúci prihlasovateľ: 
 Histogram, s.r.o., Svidník, SK;  
 Dátum zápisu do registra: 18.7.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 8191 
(21) 269-2017 
(73) eROBOT, j.s.a., Svidník, SK;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Histogram, s.r.o., Svidník, SK;  
 Dátum zápisu do registra: 18.7.2019 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
6423 G21C 19/00  
6495 E05B 27/00  
7174 C10K  1/00  
7435 A45C 13/00  
7473 B63B 25/00  
7479 G01L  1/00  
7489 G06F 17/00  

7510 G01L  5/00  
7515 B23K 37/00  
7518 B60R  1/00  
7532 E02F  3/00  
7534 E04G 23/00  
7542 B23K 37/00  
7549 E02F  9/00  

7555 B27B 25/00  
7581 A61F  7/00  
7585 F16L 59/00  
7595 A23K 10/00  
7599 B60L 15/00  
7636 A45F  5/00  
7645 F21K  9/00  

7679 E04F 19/00  
7698 H04N 21/00  
7850 E21B  4/00  
7898 E06B  9/00  

 
 

(51) A23K 10/00 
(11) 7595 
(21) 118-2015 
(22) 21.6.2015 
(73) Janech Ladislav, Dubové, SK; 
(54) Krmivo pre zvieratá 

 
 

(51) A45C 13/00 
(11) 7435 
(21) 149-2015 
(22) 28.8.2015 
(73) Al Kassiri Mário, Ing., Gbeľany, SK; Al Kassiri 

Amir, Bc., Gbeľany, SK;  
(54) Bezpečnostná taška s ovládaním elektronické-

ho zariadenia 
 
 
 
 
 

(51) A45F 5/00, A45F 3/00, A41D 1/00 
(11) 7636 
(21) 129-2015 
(22) 14.7.2015 
(73) Císař Zdeněk, Prostějov, CZ;  
(54) Popruhový systém na prichytenie predmetov na 

nosnú plochu 
 
 

(51) A61F 7/00, A47G 9/00 
(11) 7581 
(21) 5019-2015 
(22) 24.6.2015 
(73) Killarová Zdeňka, Trutnov, CZ;  
(54) Nahrievací vankúšový výrobok 
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(51) B23K 37/00 
(11) 7515 
(21) 139-2015 
(22) 29.7.2015 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Zariadenie na výrobu vzoriek spájkovaných spo-

jov 
 
 

(51) B23K 37/00, B23K 1/00, B23K 31/00 
(11) 7542 
(21) 137-2015 
(22) 28.7.2015 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Zariadenie na spájanie supravodivých pások 

 
 

(51) B27B 25/00 
(11) 7555 
(21) 171-2015 
(22) 9.10.2015 
(73) TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, 

Zvolen, SK;  
(54) Manipulátor výrezov 

 
 

(51) B60L 15/00, B60L 50/00 
(11) 7599 
(21) 5027-2015 
(22) 13.8.2015 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Elektronický diferenciál hnacích kolies elektro-

mobilu 
 
 

(51) B60R 1/00 
(11) 7518 
(21) 5038-2015 
(22) 28.9.2015 
(73) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žili-
na, SK; Lack Tomáš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; 
Blatnický Miroslav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Di-
žo Ján, Ing., PhD., Kolárovice, SK; Harušinec 
Jozef, Ing., PhD., Slopná, SK;  

(54) Bočné spätné zrkadlo 
 
 

(51) B63B 25/00, B66F 7/00, B63B 27/00 
(11) 7473 
(21) 161-2015 
(22) 21.9.2015 
(73) Vaňo Pavol, Ing., Bretejovce, SK;  
(54) Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a hori-

zontálnej prepravy veľmi ťažkých telies a spô-
sob vertikálnej a horizontálnej prepravy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) C10K 1/00 
(11) 7174 
(21) 5040-2013 
(22) 20.4.2012 
(73) Primetals Technologies Austria GmbH, Linz, AT;  
(54) Spôsob spätného získavania konvertorového ply-

nu a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôso-
bu 

 
 

(51) E02F 3/00 
(11) 7532 
(21) 5015-2015 
(22) 24.6.2015 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Mechanizmus preklápania nástroja pracovné-

ho zariadenia nakladača 
 
 

(51) E02F 9/00, E02F 3/00, B60T 17/00, B66C 23/00 
(11) 7549 
(21) 5016-2015 
(22) 24.6.2015 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Zapojenie na reguláciu plávania nástroja pra-

covného zariadenia nakladača 
 
 

(51) E04F 19/00 
(11) 7679 
(21) 50087-2015 
(22) 16.9.2015 
(73) ROMBA DRYWALL CZ s.r.o., Chudobín, CZ;  
(54) Kryt revízneho otvoru 

 
 

(51) E04G 23/00, E04B 2/00, E04F 13/00, A01G 9/00 
(11) 7534 
(21) 5026-2015 
(22) 10.8.2015 
(73) ITB Development a.s., Bratislava, SK;  
(54) Zasklený fasádny systém s biomikroklímou 

 
 

(51) E05B 27/00, E05B 9/00, E05B 35/00, E05B 19/00 
(11) 6495 
(21) 50069-2012 
(22) 31.7.2012 
(73) ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Rychnov 

nad Kněžnou, CZ;  
(54) Systém zámky a kľúča a kľúč 

 
 

(51) E06B 9/00, E02B 7/00, E05C 1/00 
(11) 7898 
(21) 50034-2015 
(22) 20.4.2015 
(73) PROFITOP INTERNATIONAL Handelsgesell-

schaft mbH, Mannersdorf am Leithagebirge, AT;  
(54) Zaisťovací mechanizmus protipovodňovej zá-

brany a protipovodňová zábrana 
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(51) E21B 4/00, E21B 7/00, E21B 10/00, 
 E21B 17/00, E21B 36/00, E21B 44/00 
(11) 7850 
(21) 150-2015 
(22) 31.8.2015 
(73) Hoffmann Edgar, Ing., Bratislava, SK;  
(54) Zariadenie na hĺbenie šachty do horniny a spô-

sob vytvárania takejto šachty do veľkej hĺbky 
 
 

(51) F16L 59/00, F16L 39/00, F17C 3/00, F16L 53/00 
(11) 7585 
(21) 173-2015 
(22) 20.10.2015 
(73) Hoffmann Edgar, Ing., Bratislava, SK;  
(54) Zariadenie na bezpečnú diaľkovú dopravu kva-

palných plynov 
 
 

(51) F21K 9/00, F21Y 105/00, F21Y 101/00, 
 F21S 8/00, G09F 13/00, F21W 121/00 
(11) 7645 
(21) 5047-2015 
(22) 26.11.2015 
(73) LEDCO s.r.o., Trnava, SK;  
(54) Maticový LED osvetľovací systém 

 
 

(51) G01L 1/00 
(11) 7479 
(21) 5017-2015 
(22) 24.6.2015 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Zapojenie na kompenzáciu nežiaduceho ofsetu 

meracieho reťazca pri nepretržitých dlhodo-
bých meraniach deformácie 

 
 
 
 

(51) G01L 5/00, G01M 17/00 
(11) 7510 
(21) 136-2015 
(22) 28.7.2015 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Experimentálne testovacie zariadenie na dyna-

mické, termálne a tribologické analýzy kompo-
nentov kotúčových bŕzd 

 
 

(51) G06F 17/00, G06T 19/00 
(11) 7489 
(21) 5021-2015 
(22) 2.7.2015 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Zapojenie generatívneho konštrukčného sys-

tému tvarových dielov 
 
 

(51) G21C 19/00, G21C 3/00 
(11) 6423 
(21) 50067-2012 
(22) 27.7.2012 
(73) ŠKODA JS a.s., Plzeň, CZ;  
(54) Spodná koncovka vloženej tyče jadrového reak-

tora VVER-440 
 
 

(51) H04N 21/00, H04H 60/00, G06Q 30/00 
(11) 7698 
(21) 50140-2015 
(22) 21.12.2015 
(73) České Radiokomunikace a.s., Praha 6 - Břevnov, 

CZ; 
(54) Systém na meranie sledovanosti televíznych 

kanálov v reálnom čase 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A23K 10/00  7595 
A45C 13/00  7435 
A45F  5/00  7636 
A61F  7/00  7581 
B23K 37/00  7515 
B23K 37/00  7542 
B27B 25/00  7555 

B60L 15/00  7599 
B60R  1/00  7518 
B63B 25/00  7473 
C10K  1/00  7174 
E02F  3/00  7532 
E02F  9/00  7549 
E04F 19/00  7679 

E04G 23/00  7534 
E05B 27/00  6495 
E06B  9/00  7898 
E21B  4/00  7850 
F16L 59/00  7585 
F21K  9/00  7645 
G01L  1/00  7479 

G01L  5/00  7510 
G06F 17/00  7489 
G21C 19/00  6423 
H04N 21/00  7698 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
5403 18.06.2019 
5404 18.06.2019 
5419 18.06.2019 
5420 03.06.2019 
5426 03.06.2019 
5513 22.06.2019 

5556 16.06.2019 
5648 15.06.2019 
5894 04.06.2019 
6208 04.11.2018 
6240 09.11.2018 
6295 25.11.2018 

6446 30.11.2018 
7248 26.11.2018 
7253 04.11.2018 
7257 05.11.2018 
7291 12.11.2018 
7318 10.11.2018 

7327 14.11.2018 
7328 19.11.2018 
7388 05.11.2018 
7568 13.11.2018 
8002 14.11.2018 
8097 27.11.2018 

 
 
 
 
 
 
 
TC2K Zmeny mien 
 
 

(11) 8032 
(21) 50086-2015 
(73) NEOTECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, SK;  
 Dátum zápisu do registra: 1.7.2019 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HE2K Zmeny adries 
 
 

(11) 7435 
(21) 149-2015 
(72) Al Kassiri Mário, Ing., Gbeľany, SK; Al Kassiri 

Amir, Bc., Gbeľany, SK;  
 Dátum zápisu do registra: 22.7.2019 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TE2K Zmeny adries 
 
 

(11) 7435 
(21) 149-2015 
(73) Al Kassiri Mário, Ing., Gbeľany, SK; Al Kassiri 

Amir, Bc., Gbeľany, SK;  
 Dátum zápisu do registra: 22.7.2019 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

DIZAJNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (dizajny) 107 
 
 

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 

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

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

prihlášky 
(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) 

 
 
RD9Q Exekúcie na prihlášky dizajnov 
RF9Q Ukončenie exekúcií na prihlášky dizajnov 
RL9Q Súdne spory o právo na prihlášky dizajnov 
RL9Q Ukončenie súdnych sporov o právo na prihláš- 
  ky dizajnov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 plat-
 nosti 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
PC4Q Prevody a prechody práv 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zá- 
 lohy) 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny  
 (ukončenie zálohov) 
QB4Q Licenčné zmluvy registrované 
QC4Q Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
RD4Q Exekúcie na dizajny 
RD4Q Ukončenie exekúcií na dizajny 
RL4Q Prepis majiteľa dizajnu (na základe rozhodnutia  
 súdu) 
RL4Q Súdne spory o právo na dizajny 
RL4Q Ukončenie súdnych sporov o právo na dizajny 
TA4Q Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4Q Opravy mien 
TC4Q Zmeny mien 
TD4Q Opravy adries 
TE4Q Zmeny adries 
TF4Q Opravy dátumov 
TG4Q Opravy zatriedenia podľa Medzinárodného trie- 
 denia 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)
 
28652 19/08.01  
28653 02/02.05  
28654 02/02.05  

28655 13/03.02  
28656 32/01.00  
28657 06/01.11  

28658 15/09.08  
28659 03/01.05  
28660 10/06.00  

28661 12/08.03 

 
 

 12 (51) 02/02.05 
(11) 28653 
(15) 25.6.2019 
(18) 11.1.2024 
(21) 2-2019 
(22) 11.1.2019 
(72) Nádaždy Vladimír, Bratislava, SK; Kačmarik Má-

rio, Mgr. art., Spišská Nová Ves, SK;  
(73) Maskbusters s.r.o., Bratislava, SK;  
(54) Kostým so zvieracím motívom 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je kos-

tým so zvieracím motívom. 
(28) 6 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

  
4.1 
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5.1 

  
6.1 

 
 

 12 (51) 02/02.05 
(11) 28654 
(15) 26.6.2019 
(18) 11.1.2024 
(21) 3-2019 
(22) 11.1.2019 
(72) Nádaždy Vladimír, Bratislava, SK; Kačmarik Má-

rio, Mgr. art., Spišská Nová Ves, SK;  
(73) Maskbusters s.r.o., Bratislava, SK;  
(54) Kostým závodného pretekára 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je kos-

tým závodného pretekára. 
(28) 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 
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 12 (51) 03/01.05 
(11) 28659 
(15) 8.7.2019 
(18) 25.4.2024 
(21) 38-2019 
(22) 25.4.2019 
(72) Rybanský Erik, Mgr., Trenčianske Teplice, SK; 
(73) Rybanský Erik, Mgr., Trenčianske Teplice, SK; 
(54) Dreveno-kožená kabelka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako kabelka. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

 
 

 12 (51) 06/01.11 
(11) 28657 
(15) 8.7.2019 
(18) 28.4.2024 
(21) 40-2019 
(22) 28.4.2019 
(72) Brogyanyi Milan, Mgr. art., Handlová, SK; 
(73) Brogyanyi Milan, Mgr. art., Handlová, SK; 
(74) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 
(54) Taburetka 
 Určenie výrobku: 
 Dizajn, je stelesnený vo výrobku, ktorým je tabu-

retka (sedací nábytok) v príslušných verziách. 
(28) 3 
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(55) 

  
1.1 

 

  
2.1 

 

  
2.2 

  
3.1 

 
 

 12 (51) 10/06.00 
(11) 28660 
(15) 10.7.2019 
(18) 16.4.2024 
(21) 33-2019 
(22) 16.4.2019 
(72) Bodnár Matej, Prešov, SK; 
(73) Bodnár Matej, Prešov, SK; 
(74) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
(54) Zvonček RE-BELLS 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, predsta-

vuje gastrozvonček určený na privolanie obsluhy. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 
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1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

 
 

 12 (51) 12/08.03 
(11) 28661 
(15) 10.7.2019 
(18) 26.4.2024 
(21) 39-2019 
(22) 26.4.2019 
(72) Pavlanský Ladislav, JUDr., Spišská Nová Ves, SK;  
(73) ROŠERO - P, s. r. o., Spišská Nová Ves, SK; 
(54) Autobus FIRST 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je auto-

bus určený na prepravu osôb. 
(28) 1 
(55) 

 

 
1.1 

  
1.2 

 

 
1.3 
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1.4 

 

  
1.5 

 

  
1.6 

 
 
 
 
 
 

 12 (51) 13/03.02 

(11) 28655 
(15) 8.7.2019 
(18) 12.4.2024 
(21) 30-2019 
(22) 12.4.2019 
(72) Wohlfahrt Peter, doc. Ing., ArtD., Košice, SK; 
(73) Wohlfahrt Peter, doc. Ing., ArtD., Košice, SK; 
(54) Ovládací panel na obojručné ovládanie 
 Určenie výrobku: 
 Ovládací panel na obojručné ovládanie je určený 

na uvádzanie strojového zariadenia do chodu, kde 
sa vyžaduje zvýšená bezpečnosť, pri eliminácii mož-
ného zranenia spôsobeného nežiaducim vniknutím 
horných končatín do zóny vykonávaného procesu. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

 
 
 
 
 

 12 (51) 15/09.08 
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(11) 28658 
(15) 8.7.2019 
(18) 12.4.2024 
(21) 32-2019 
(22) 12.4.2019 
(72) Wohlfahrt Peter, doc. Ing., ArtD., Košice, SK; 
(73) Wohlfahrt Peter, doc. Ing., ArtD., Košice, SK; 
(54) Výstredníkový lis 
 Určenie výrobku: 
 Výstredníkový lis je určený na strihanie, dierova-

nie, ohýbanie, pretláčanie, kalibrovanie a plytké 
ťahanie, ako aj ostrihovanie výkovkov vo všetkých 
odvetviach priemyselnej výroby. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

 
 

 11 (51) 19/08.01 
(11) 28652 
(15) 24.6.2019 
(18) 22.10.2023 
(21) 97-2018 
(22) 22.10.2018 
(72) Krištofík Peter, Dunajská Lužná, SK;  
(73) Krištofík Peter, Dunajská Lužná, SK;  
(54) Nákladný list CMR (tlačivo) 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako tlačivo – nákladný list CMR. 
(28) 1 
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(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 
 

 12 (51) 32/01.00 
(11) 28656 
(15) 8.7.2019 
(18) 12.4.2024 
(21) 31-2019 
(22) 12.4.2019 
(72) Wohlfahrt Peter, doc. Ing., ArtD., Košice, SK; 
(73) Wohlfahrt Peter, doc. Ing., ArtD., Košice, SK; 
(54) Logo – Masmediálne centrum Košickej arci-

diecézy 
 Určenie výrobku: 
 Logo slúži na identifikáciu Masmediálneho cen-

tra Košickej arcidiecézy. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
02/02.05  28653 
02/02.05  28654 
03/01.05  28659 

06/01.11  28657 
10/06.00  28660 
12/08.03  28661 

13/03.02  28655 
15/09.08  28658 
19/08.01  28652 

32/01.00  28656 
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FG4Q Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia 
 
 
(11) (51) (11) (51) 
 
28425 12/08.07  
28426 12/08.07  
28427 12/08.07  

28428 12/08.07  
28432 12/16.00 
28448 26/06.00  

 
 

 11 (51) 12/08.07 
(11) 28425 
(21) 147-2016 
(45) 3.10.2017 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VE-

LIZY VILLACOUBLAY, FR;  
(54) VOZIDLO 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktotom je dizajn stelesnený, je auto-

mobil. 
(28) 1 
 Oznámenie o zápise dizajnu do registra vo Ves-

tníku ÚPV SR č. 10/2017 
(55) 

  
1.1 

 

 
1.2 

 

 
1.3 

 

  
1.4 

 

  
1.5 
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1.6 

 
 

 11 (51) 12/08.07 
(11) 28428 
(21) 149-2016 
(45) 3.10.2017 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VE-

LIZY VILLACOUBLAY, FR;  
(54) Vozidlo 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je auto-

mobil. 
(28) 1 
 Oznámenie o zápise dizajnu do registra vo Ves-

tníku ÚPV SR č. 10/2017 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 

 
1.3 

 

  
1.4 

 

  
1.5 

 

 

 
1.6 
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 11 (51) 12/08.07 
(11) 28427 
(21) 145-2016 
(45) 3.10.2017 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VE-

LIZY VILLACOUBLAY, FR;  
(54) Vozidlo 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je auto-

mobil. 
(28) 1 
 Oznámenie o zápise dizajnu do registra vo Ves-

tníku ÚPV SR č. 10/2017 
(55) 

  
1.1 

 

  
1.2 

 

 

 
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

 

 
1.6 

 
 

 10 (51) 12/08.07 
(11) 28426 
(21) 146-2016 
(45) 3.10.2017 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VE-

LIZY VILLACOUBLAY, FR;  
(54) Vozidlo 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je auto-

mobil. 
(28) 1 
 Oznámenie o zápise dizajnu do registra vo Ves-

tníku ÚPV SR č. 10/2017 
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(55) 

  
1.1 

 

  
1.2 

 

 

 
1.3 

 

 

 
1.4 

  
1.5 

 

 

 
1.6 

 
 

 10 (51) 12/16.00, 12/16.06, 12/16.08 
(11) 28432 
(21) 148-2016 
(45) 3.10.2017 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VE-

LIZY VILLACOUBLAY, FR;  
(54) Časti a príslušenstvo vozidiel 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v ktorých sú dizajny stelesnené, sú čas-

ti a príslušenstvo vozidiel. 
(28) 12 
 Oznámenie o zápise dizajnu do registra vo Ves-

tníku ÚPV SR č. 10/2017 
(55) 

 

 
1.1 

 

 
1.2 
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2.1 

 

 
2.2 

 

 
3.1 

 

 
3.2 

  
4.1 

 

 
5.1 

  
5.2 

 

 
6.1 

  
6.2 

 

  
7.1 
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7.2 

  
8.1 

 

  
8.2 

  
9.1 

  
9.2 

 

 
10.1 

 

 
10.2 

  
11.1 
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11.2 

  
12.1 

  
12.2 

 
 

 11 (51) 26/06.00 
(11) 28448 
(21) 75-2017 
(45) 3.11.2017 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VE-

LIZY VILLACOUBLAY, FR; 
 
 

(54) Svetelné vybavenie vozidiel 
 Určenie výrobku: 
 Svetelné vybavenie vozidiel je určené na doplne-

nie výbavy vozidla alebo na nahradenie poško-
dených alebo pokazených častí vozidiel. 

(28) 5 
 Oznámenie o zápise dizajnu do registra vo Ves-

tníku ÚPV SR č. 11/2017 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
2.1 
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2.2 

  
3.1 

  
3.2 

  
4.1 

  
4.2 

  
5.1 

  
5.2 

 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) 
 
12/08.07  28425 
12/08.07  28427 
12/08.07  28428 

12/08.07  28426 
12/16.00  28432 
26/06.00  28448 
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FG4Q Zapísané dizajny s odloženým zverejnením 
 
 
(11) (51) 
 
28662 08/08.01  
 
 

 12 (51) 08/08.01 
(11) 28662 
(15) 10.7.2019 
(18) 23.4.2024 
(21) 37-2019 
(22) 23.4.2019 
(46) 30.5.2020 
(72) Kovár Stanislav, Ing., Hlboké, SK; Vyskočilová 

Martina, Ing., Holíč, SK;  
(73) Protherm Production, s.r.o., Skalica, SK; VAIL-

LANT GmbH, Remscheid, DE;  
(54) Dvojdielna bajonetová matica 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na 

ktorom je použitý, je bajonetová matica zostave-
ná z dvoch identických segmentov. Matica je ur-
čená na spájanie rúrkových komponentov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) 
 
08/08.01  28662 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) (11) (58) 
 
27550 19.11.2018 
27656 25.11.2018 
28034 11.11.2018 

28035 12.11.2018 
28036 14.11.2018 
28041 12.11.2018 

 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) 
 
27024 24/04.02  
28117 23/02.11  
 
 

 9 (51) 23/02.11 
(11) 28117 
(15) 20.1.2015 
(18) 17.9.2024 
(21) 52-2014 
(22) 17.9.2014 
(73) Liubchenko Sergii, Kherson, UA;  
(54) Kryosauna 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený 

ako sauna, pôsobiaca terapeuticky na organizmus 
človeka nízkymi teplotami. 

 
 
 

 8 (51) 24/04.02 
(11) 27024 
(15) 7.12.2004 
(18) 27.5.2024 
(21) 110-2004 
(22) 27.5.2004 
(73) Marwell Medic s.r.o., Planá, CZ; 
(54) Korekčná abdukčná bandáž 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je ko-

rekčná abdukčná bandáž, ktorá je určená na lie-
čenie dysplázie bedrových kĺbov novorodencov. 

 
 

(51) (11) 
 
23/02.11  28117 
24/04.02  27024 
 
 
 
 
TC4Q Zmeny mien 
 
 

(11) 28221 
(21) 59-2015 
(73) BOOS - TRADE s.r.o., Košice, SK;  
(58) 1.7.2019 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
TE4Q Zmeny adries 
 
 

(11) 27024 
(21) 110-2004 
(73) Marwell Medic s.r.o., Planá, CZ;  
(58) 1.7.2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) Vyjadrenie ochrannej známky 
(550) Druh ochrannej známky 
 

(551) Údaje o kolektívnej ochrannej známke 
(571) Opis ochrannej známky 
(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 2019 sa zatrieďujú podľa verzie 11. vydania triedenia 
NCL (11-2019) platnej od 1. januára 2019. 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
2092-2015 
  180-2017 
2937-2017 
  243-2018 
  244-2018 
  257-2018 
  258-2018 
  262-2018 
  452-2018 
  456-2018 
  802-2018 
  829-2018 
1442-2018 
1443-2018 
1522-2018 
1708-2018 
1713-2018 
1770-2018 
1771-2018 
1896-2018 
2001-2018 
2005-2018 
2049-2018 
2063-2018 
2086-2018 
2089-2018 
2090-2018 
2137-2018 
2169-2018 
2171-2018 
2206-2018 
2224-2018 
2403-2018 
2481-2018 
2482-2018 
2484-2018 
2546-2018 
2591-2018 
2608-2018 
2609-2018 
2626-2018 
2630-2018 
2633-2018 
2638-2018 
2762-2018 
2769-2018 
      8-2019 
      9-2019 
    12-2019 
    15-2019 
    28-2019 
    46-2019 
    50-2019 
    91-2019 
  102-2019 
  124-2019 
  125-2019 
  126-2019 
  246-2019 
  270-2019 
  275-2019 
  278-2019 
  354-2019 

447-2019 
449-2019 
466-2019 
477-2019 
537-2019 
573-2019 
607-2019 
609-2019 
622-2019 
635-2019 
666-2019 
695-2019 
714-2019 
718-2019 
728-2019 
730-2019 
750-2019 
759-2019 
782-2019 
803-2019 
824-2019 
892-2019 
893-2019 
897-2019 
908-2019 
949-2019 
950-2019 
961-2019 
965-2019 
966-2019 
967-2019 
970-2019 
974-2019 
975-2019 
977-2019 
988-2019 
999-2019 
1003-2019 
1007-2019 
1009-2019 
1010-2019 
1011-2019 
1013-2019 
1014-2019 
1017-2019 
1029-2019 
1039-2019 
1046-2019 
1049-2019 
1051-2019 
1058-2019 
1061-2019 
1062-2019 
1066-2019 
1070-2019 
1071-2019 
1075-2019 
1080-2019 
1082-2019 
1083-2019 
1084-2019 
1085-2019 
1089-2019 

1091-2019 
1095-2019 
1096-2019 
1097-2019 
1098-2019 
1100-2019 
1101-2019 
1103-2019 
1105-2019 
1106-2019 
1107-2019 
1108-2019 
1109-2019 
1110-2019 
1111-2019 
1112-2019 
1117-2019 
1119-2019 
1120-2019 
1122-2019 
1123-2019 
1125-2019 
1143-2019 
1144-2019 
1147-2019 
1153-2019 
1154-2019 
1157-2019 
1158-2019 
1159-2019 
1163-2019 
1165-2019 
1171-2019 
1173-2019 
1180-2019 
1181-2019 
1183-2019 
1184-2019 
1185-2019 
1187-2019 
1188-2019 
1190-2019 
1191-2019 
1193-2019 
1194-2019 
1196-2019 
1197-2019 
1198-2019 
1199-2019 
1200-2019 
1201-2019 
1203-2019 
1205-2019 
1206-2019 
1207-2019 
1209-2019 
1210-2019 
1212-2019 
1214-2019 
1217-2019 
1219-2019 
1220-2019 
1223-2019 

1225-2019 
1226-2019 
1227-2019 
1229-2019 
1230-2019 
1231-2019 
1236-2019 
1237-2019 
1238-2019 
1239-2019 
1241-2019 
1242-2019 
1244-2019 
1245-2019 
1246-2019 
1251-2019 
1252-2019 
1256-2019 
1259-2019 
1261-2019 
1270-2019 
1276-2019 
1282-2019 
1284-2019 
1286-2019 
1287-2019 
1288-2019 
1290-2019 
1294-2019 
1295-2019 
1296-2019 
1298-2019 
1299-2019 
1300-2019 
1301-2019 
1302-2019 
1303-2019 
1304-2019 
1306-2019 
1308-2019 
1309-2019 
1310-2019 
1312-2019 
1314-2019 
1315-2019 
1316-2019 
1318-2019 
1319-2019 
1320-2019 
1322-2019 
1323-2019 
1325-2019 
1327-2019 
1333-2019 
1334-2019 
1336-2019 
1337-2019 
1341-2019 
1342-2019 
1355-2019 
1361-2019 
1363-2019 
1369-2019 
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(210) (210) (210) (210) 
 
1374-2019 
1375-2019 
1376-2019 
1377-2019 
1379-2019 
1382-2019 
1384-2019 
1385-2019 
1387-2019 
1388-2019 
1390-2019 
1391-2019 
1393-2019 
1394-2019 

1395-2019 
1398-2019 
1399-2019 
1400-2019 
1401-2019 
1404-2019 
1409-2019 
1410-2019 
1415-2019 
1417-2019 
1420-2019 
1422-2019 
1424-2019 
1429-2019 

1435-2019 
1441-2019 
1444-2019 
1446-2019 
1451-2019 
1452-2019 
1453-2019 
1454-2019 
1456-2019 
1457-2019 
1458-2019 
1464-2019 
1465-2019 
1467-2019 

1469-2019 
1470-2019 
1471-2019 
1472-2019 
1474-2019 
1475-2019 
1480-2019 
1486-2019 
1499-2019 
1501-2019 
1503-2019 
1504-2019 
1506-2019 

 
 

(210) 2092-2015 
(220) 9.10.2015 

 10 (511) 12, 35, 37, 39 
(511) 12 - Bicykle; cestné bicykle; horské bicykle; kro-

sové bicykle; trekingové bicykle; pretekárske bi-
cykle; športové bicykle; freestylové bicykle; det-
ské bicykle; konštrukčné, elektrické bicykle; čas-
ti a súčasti bicyklov; bicyklové rámy; bicyklové 
ráfy; bicyklové kolesá; bicyklové vidlice; bicyk-
lové riadidlá; bicyklové blatníky; bicyklové nosi-
če; bicyklové sedadlá; bicyklové sedlovky; ťa-
hadlá riadenia na bicykle; bicyklové prevodové 
kolesá, bicyklové prehadzovačky (riadiace ústro-
jenstvá bicykla); bicyklové pedále; bicyklové 
drôty; bicyklové zrkadlá; bicyklové špice; ná-
stavce na riadidlá na bicykle; bicyklové brzdy; 
bicyklové zvončeky; bicyklové klaksóny; kľuky 
na bicykle; bicyklové pneumatiky; bicyklové pláš-
te; bicyklové duše; bicyklové galusky; príslušen-
stvo na opravu duší bicyklov (okrem náradia  
a nástrojov); košíky na bicykle; cyklistické nosi-
če; cyklistické rukoväte na bicyklové riadidlá; 
nosiče na cyklistické fľaše; stojany na bicykle 
(súčasti bicyklov); bicyklové pumpy. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby v ob-
lasti služieb uvedených v triede 37 tohto zozna-
mu; obchodné sprostredkovateľské služby v ob-
lasti požičiavania a prenajímania bicyklov a prís-
lušenstva k bicyklom uvedeného v triede 12 toh-
to zoznamu. 
37 - Opravy, servis a údržba bicyklov uvedených 
v triede 12 tohto zoznamu; inštalácie častí a sú-
častí bicyklov; opravy všetkých druhov pneuma-
tík, plášťov, duší a galusiek. 
39 - Požičiavanie a prenajímanie bicyklov a prí-
slušenstva k bicyklom uvedeného v triede 12 toh-
to zoznamu. 

(540) FAVORIT 
(550) slovná 
(731) FAVORIT 1951 s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 

150 00 Praha 5 - Smíchov, CZ; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 
 
 
 
 

(210) 180-2017 
(220) 27.1.2017 

 11 (511) 35, 39, 41, 43 
(511) 35 - Reklama; reklamné agentúry; grafická úpra-

va tlačovín na reklamné účely; organizovanie ob-
chodných výstav; organizovanie obchodných veľ-
trhov; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby so športovým vybavením  
a športovými potrebami; maloobchodné služby  
s nealkoholickými nápojmi; maloobchodné zá-
sielkové služby potravín; veľkoobchodné zásiel-
kové služby s potravinami. 
39 - Vyhliadkové výlety; poskytovanie informá-
cií pre turistov v oblasti exkurzií a vyhliadko-
vých výletov; turistické prehliadky (doprava); zá-
jazdy; služby turistických sprievodcov; služby 
týkajúce sa rezervácií turistických ciest. 
41 - Organizovanie spoločenských podujatí (gala 
slávností); organizovanie športových podujatí  
a súťaží; organizovanie športových turnajov; or-
ganizovanie športových aktivít; organizovanie 
športových táborov; poskytovanie športových in-
formácií; športové rozhodcovské služby; požičia-
vanie športového výstroja (okrem dopravných pro-
striedkov); prenájom športového vybavenia na po-
užitie pri športových podujatiach; celebrovanie 
športových súťaží; organizovanie športového vý-
cviku; vzdelávanie v oblasti športu; trénovanie  
v oblasti športu; športové a kultúrne činnosti; špor-
tové a oddychové činnosti; poskytovanie informá-
cií o športovom vzdelávaní; zábava; výcvik v ob-
lasti zimných športov; poskytovanie zariadení na 
zimné športy (okrem ubytovania a stravovania); 
poskytovanie inštruktážnych kurzov v oblasti špor-
tu; trénerské služby v oblasti športových činností; 
poradenské služby v oblasti organizovania športo-
vých podujatí; rezervácie vstupeniek na zábavné  
a športové podujatia; organizovanie a vedenie ko-
lokvií; organizovanie a vedenie koncertov; vzde-
lávacie akadémie; organizovanie a vedenie konfe-
rencií na zostavovanie a rozvíjanie pracovného  
a športového tímu; organizovanie a vedenie kon-
gresov na zostavovanie a rozvíjanie pracovného  
a športového tímu; organizovanie a vedenie semi-
nárov na zostavovanie a rozvíjanie pracovného  
a športového tímu; organizovanie a vedenie škole-
ní a kurzov na zostavovanie a rozvíjanie pracov- 
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ného a športového tímu; organizovanie a vedenie 
spoločenských podujatí formou firemných dní; or-
ganizovanie a vedenie vzdelávacích prezentácií  
a programov na zostavovanie a rozvíjanie pracov-
ného a športového tímu; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; 
organizovanie plesov; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); divadelné predstavenia; or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných súťa-
ží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie  
a organizovanie večierkov; plánovanie a organizo-
vanie banketov a recepcií (zábava); zábava v po-
dobe divadelnej produkcie počas slávnostných po-
sedení s jedlom; poskytovanie informácií o mož-
nostiach vzdelávania; poskytovanie informácií  
o možnostiach rekreácie; poskytovanie informácií 
o možnostiach zábavy; vyučovanie a vzdelávanie; 
on-line vydavateľské služby okrem vydávania re-
klamných textov; vydávanie online multimediál-
nych materiálov (okrem reklamných); poskytova-
nie online elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania). 
43 - Hotelierske služby; turistické ubytovne, pen-
zióny; rezervácie prechodného dovolenkového  
a turistického ubytovania; podávanie jedál a nápo-
jov; rezervačné služby na objednávanie jedál; or-
ganizovanie slávnostných hostín (banketov); stra-
vovacie služby; služby turistických reštaurácií; 
príprava jedál studenej kuchyne; kaviarne; reštau-
račné (stravovacie) služby; samoobslužné jedálne; 
závodné jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary); 
bary (služby); turistické ubytovne; motely (služ-
by); internetové kaviarne; dodávanie hotových je-
dál a nápojov na objednávku (ketering); príprava 
jedál rýchleho občerstvenia; príprava jedál podá-
vaných v pouličnom predaji; rezervácie hotelové-
ho ubytovania. 

(540) Tatranská večera zážitkov 
(550) slovná 
(731) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Doli- 

na 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(210) 2937-2017 
(220) 14.12.2017 

 11 (511) 9, 36, 38 
(511) 9 - Počítačový softvér na zaznamenávanie, ucho-

vávanie a sprístupňovanie údajov v súvislosti  
s technológiou blockchain; počítačový softvér na 
dolovanie virtuálnych kryptomien; optické vlák-
na; údaje nahrané na elektronických nosičoch; 
údaje súvisiace s technológiou blockchain nahra-
né na elektronických nosičoch; údaje o krypto-
menách nahrané na elektronických nosičoch; čí-
tačky čiarových kódov; optické kompaktné dis-
ky; počítačový softvér (nahraté počítačové pro-
gramy); periférne zariadenia počítačov; kódova-
né magnetické karty; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; mikroprocesory; proceso-
ry (centrálne procesorové jednotky); elektronické 
publikácie (sťahovateľné); počítačové programy 
(sťahovateľné); bankomaty; USB kľúče; počíta-
čový hardvér; počítačový firewall softvér. 
36 - Finančné služby súvisiace s využívaním 
technológie blockchain; finančné služby súvisia-
ce s dolovaním a využívaním virtuálnych krypto- 
 

mien; obchodovanie s menou; hotovostné trans-
akcie a transakcie výmeny cudzej meny; spros-
tredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie pois-
tenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie 
fondov; kapitálové investície; financovanie (služ-
by); finančné riadenie; finančné poradenstvo; 
elektronický prevod kapitálu; finančné informá-
cie; poskytovanie finančných informácií v oblasti 
cudzích mien; bankové služby priamo k zákazní-
kom (homebanking); poskytovanie finančných 
informácií prostredníctvom webových stránok. 
38 - Telekomunikačné služby; informácie v ob-
lasti telekomunikácií; komunikácia prostredníc-
tvom optických sietí; poskytovanie užívateľské-
ho prístupu do svetovej počítačovej siete; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete; posky-
tovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych 
súborov; poskytovanie diskusných fór online; 
kontinuálny prenos dát (streaming). 

(540) ROCKET MINERS 
(550) slovná 
(731) Coinsulting, s.r.o., Ulica 29. augusta 38, 811 09 

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

 
 

(210) 243-2018 
(220) 30.1.2018 

 11 (511) 9, 12, 35, 36, 37, 39, 42 
(511) 9 - Sťahovateľné obrazové súbory; elektronické 

publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťa-
hovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); nahraté počítačové programy pre in-
ternetové vyhľadávače a portály; nabíjacie agregá-
ty elektrických batérií; platne akumulátorov; aku-
mulátorové nádoby; elektrické akumulátory; aku-
mulátory pre elektrické vozidlá; elektrické batérie 
do automobilov; nabíjacie agregáty elektrických 
batérií; nabíjačky batérií; skúšobné prístroje (nie 
na lekárske použitie); prístroje na rozbor plynov; 
antény; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; 
automatické hlásiče nízkeho tlaku v automobilo-
vých pneumatikách; autorádiá; zabezpečovacie za-
riadenia proti odcudzeniu; rýchlomery, tachomet-
re; tachografy vozidiel; meradlá; zariadenia na za-
znamenávanie vzdialenosti; materiály na elektric-
ké vedenie (drôty, káble); elektrické drôty; elek-
trické káble; elektrické adaptéry; elektrické kon-
denzátory; indikátory strát elektrickej energie; am-
pérmetre; elektrické meracie zariadenia; meracie 
prístroje; nástroje a stroje na skúšanie materiálov; 
elektrické obvody (elektrotechnika); motorové 
štartovacie káble; svorky (elektrotechnika); konek-
tory (elektrotechnika); odbočnice, odbočné krabice 
(elektrotechnika); obmedzovače (elektrotechnika); 
rozvodové systémy elektrického vedenia; rozvod-
né panely (elektrina); elektrické relé; rozvodné skri-
ne, spínacie skrine (elektrotechnika); spínače; spo-
jovacie skrinky (elektrotechnika); poistky; termos-
taty; termostaty do vozidiel; svetelné alebo me-
chanické signalizačné panely; spojky elektrického 
vedenia; polovodiče; transformátory na zvýšenie 
napätia; zachytávače iskier; detektory dymu; znač-
kovacie vlákna na elektrické drôty; identifikačné 
puzdrá na elektrické drôty; poistkový drôt z kovo-
vých zliatin; elektrické odpory; videokamery; re- 
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 gistračné pokladnice; výstražné trojuholníky do 
vozidiel; ochranná obuv proti úrazom, proti ožia-
reniu a proti ohňu; navigačné nástroje; navigačné 
prístroje vozidiel (palubné počítače); satelitné na-
vigačné prístroje; zariadenia globálneho poloho-
vého systému (GPS); zariadenia na spracovanie 
údajov; simulátory vedenia a riadenia dopravných 
prostriedkov; magnetické nosiče údajov; optické 
nosiče údajov; audiovizuálne kompaktné disky; 
optické kompaktné disky; disky DVD; spojovacie 
prvky (vybavenie zariadení na spracovanie úda-
jov); elektronické diáre; neónové reklamy; elek-
tronické informačné tabule; digitálne tabule; tele-
fónne záznamníky; počítačové tlačiarne; zobrazo-
vacie dosky (fotografia); elektronické perá (vizu-
álne zobrazovacie zariadenia); karty s integrova-
nými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesoro-
vé); počítačové operačné programy (nahraté); mo-
nitorovacie počítačové programy; periférne zaria-
denia počítačov; počítačový hardvér; USB kľúče; 
prenosné počítače; tablety (prenosné počítače); 
magnetické disky; čítacie zariadenia (zariadenia na 
spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spra-
covanie údajov); vedecké, námorné, geodetické, 
fotografické, kinematografické, optické, signali-
začné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje 
a nástroje; prístroje a nástroje na meranie a váže-
nie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovlá-
danie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magne-
tické nosiče údajov; mechanizmy mincových prí-
strojov; počítacie stroje; hasiace prístroje. 
12 - Automobily; autobusy; autokary; pneumatiky; 
podvozky automobilov; radiace páky vozidiel; au-
tomobilové karosérie; autopoťahy; sedadlá auto-
mobilov; nosiče batožiny na vozidlá; bezpečnostné 
pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedad-
lá pre deti do automobilov; brzdy vozidiel; brzdo-
vé čeľuste na vozidlá; brzdové dielce do vozidiel; 
brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; 
brzdové platničky na automobily; automobilové 
brzdové kotúče; čalúnenie automobilov; čapy ná-
prav; nápravy vozidiel; čelné sklá vozidiel; duše 
pneumatík; plné pneumatiky na kolesá dopravných 
prostriedkov; kryty na rezervné kolesá; dvere na 
dopravné prostriedky; obruče hláv kolies; meniče 
točivých momentov v pozemných vozidlách; spoj-
ky pozemných vozidiel; hnacie motory do pozem-
ných vozidiel; hnacie reťaze do pozemných vozi-
diel; prevodové remene do pozemných vozidiel; 
prevodové hriadele do pozemných vozidiel; hroty 
na pneumatiky; hydraulické obvody do vozidiel; 
kapoty na automobilové motory; uchytenia moto-
rov do pozemných vozidiel; kapoty na vozidlá; ka-
rosérie dopravných prostriedkov; torzné tyče vozi-
diel; klaksóny automobilov; kľukové skrine (časti 
pozemných vozidiel, okrem motorov); kolesá au-
tomobilov; lôžka do dopravných prostriedkov; 
elektrické motory do pozemných vozidiel; motory 
do pozemných vozidiel; reaktívne motory do po-
zemných vozidiel; reaktívne (propulzné) mecha-
nizmy do pozemných vozidiel; náboje kolies au-
tomobilov; voľnobežky do pozemných vozidiel; 
nákladné dodávkové autá; nákladné autá, kamió-
ny; napínače na špice kolies; nárazníky automobi-
lov; nosiče lyží na autá; okenné tabule na okná au-
tomobilov; opierky hlavy na sedadlá automobilov;  
 

náradie na opravu duší pneumatík; pásky na pro-
tektorovanie pneumatík; pneumatikové plášte; au-
tomobilové pneumatiky; protišmykové zariadenia 
na pneumatiky automobilov; poťahy na sedadlá 
automobilov; prevodovky do pozemných vozidiel; 
špice automobilových kolies; protišmykové reťa-
ze; automobilové reťaze; protišmykové zariadenia 
na pneumatiky automobilov; tlmiace pružiny do 
dopravných prostriedkov; ventily na automobilové 
pneumatiky; pružiny závesov do automobilov; 
vzduchové pumpy (výbava automobilov); ráfy ko-
lies automobilov; ozubené kolesá a ozubené pre-
vody do pozemných vozidiel; súkolesia pozem-
ných vozidiel; reduktory (redukčné ozubené súko-
lesia do pozemných vozidiel); signalizačné zaria-
denia pri spätnom chode automobilov; sklápacie 
zadné steny nákladných vozidiel (časti pozemných 
vozidiel); smerovky na dopravné prostriedky; 
spätné zrkadlá; bočné spätné zrkadlá na vozidlá; 
stúpadlá na vozidlá; športové autá; tienidlá proti 
slnku do automobilov; tlmiče automobilov; volan-
ty vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; závažia na 
vyváženie kolies vozidiel; závesné tlmiče na do-
pravné prostriedky; spriahadlá pozemných vozi-
diel; elektromobily; zabezpečovacie zariadenia 
proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie poplaš-
né zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zapaľova-
če cigariet do automobilov; uzávery palivových 
nádrží vozidiel; ťažné zariadenia vozidiel; spojlery 
na vozidlá; stierače na svetlomety; motocykle; troj-
kolky; štvorkolky (vozidlá); sedadlá na motocykle; 
bočné prívesné vozíky; motocyklové reťaze; mo-
tocyklové rámy; riadidlá na motocykle; motocyk-
lové motory; motocyklové stojany (súčasti moto-
cyklov). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vo-
zidlami, s dopravnými prostriedkami; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s vozidlami a ich 
časťami a súčasťami; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s dopravnými prostriedkami a ich 
časťami a súčasťami a s ostatnými tovarmi uvede-
nými v triedach 9 a 12 tohto zoznamu; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s vozidlami, s do-
pravnými prostriedkami prostredníctvom interne-
tu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s vo-
zidlami a ich časťami a súčasťami prostredníc-
tvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s dopravnými prostriedkami a ich časťami 
a súčasťami a s ostatnými tovarmi uvedenými 
v triedach 9 a 12 tohto zoznamu aj prostredníc-
tvom internetu; on line poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; správa spotrebiteľských vernostných pro-
gramov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
predvádzanie tovaru; spracovanie textov; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); odborné obchodné alebo podnikateľ-
ské poradenstvo; správa počítačových súborov; 
administratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; obchodné alebo podnikové audity (revízia úč-
tov); fakturácie; zostavovanie štatistík; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); zásielkové reklamné služby; 
subdodávateľské služby (obchodné služby); zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; aktualizá-
cia a údržba údajov v počítačových databázach;  
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poskytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); služby porovnávania cien; marketing; 
reklama; vydávanie reklamných textov; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; tele-
vízna reklama; rozhlasová reklama; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; prieskum trhu; 
podpora predaja (pre tretie osoby); prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; on line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; optimalizácia obchodovania na webo-
vých stránkach; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; rozširovanie reklamných 
oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; prenájom reklamných plôch; prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
nie služieb uvedených v triedach 35, 36, 37, 39  
a 42 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom a vývozom; poskytovanie rád a informácií 
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
36 - Finančný lízing; finančný lízing dopravných 
prostriedkov; financovanie nákupu vozidiel na lí-
zing; uzatváranie poistiek; poistno-technické služ-
by (štatistika); informácie o poistení v oblasti pois-
tenia dopravných prostriedkov; sprostredkovanie 
poistenia motorových vozidiel; služby v oblasti 
poistenia vozidiel; poistenie proti nehodám; pois-
tenie pri pozemnej doprave; pôžičky s ručením na 
financovanie zmluvného prenájmu motorových vo-
zidiel; pôžičky (finančné úvery); služby úverových 
ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad sa-
mostatné finančné spoločnosti; finančné informá-
cie; finančné záruky na vozidlá; poskytovanie fi-
nančných záruk na ojazdené pozemné motorové 
vozidlá; finančné záruky; platenie splátok; služby 
týkajúce sa úverových kariet; zmenárenské služby; 
organizovanie zbierok; záložne; realitné kancelá-
rie; správa nehnuteľností; poskytovanie rád a in-
formácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; údržba 
vozidiel; inštalácia, údržba a opravy strojov; opra-
vy opotrebovaných alebo poškodených strojov; 
opravy opotrebovaných alebo poškodených moto-
rov; autoservisy (údržba a tankovanie); inštalácia, 
údržba a opravy elektronických zariadení; umýva-
nie dopravných prostriedkov; čistenie vozidiel; 
opravy vozidiel pri dopravných nehodách; infor-
mácie o opravách; antikorózne úpravy; lakovanie, 
glazovanie; leštenie vozidiel; klampiarstvo a inšta-
latérstvo; opravy karosérií; nitovanie; precínovanie 
(opravy); ošetrovanie vozidiel protikoróznymi ná-
termi; informácie o opravách vozidiel; mazanie vo-
zidiel; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pne-
umatík; protektorovanie pneumatík; vulkanizova-
nie pneumatík (opravy); inštalácie a opravy pop-
lašných systémov proti vlámaniu; stavebníctvo 
(stavebná činnosť); prenájom stavebných strojov  
a zariadení; prenájom odvodňovacích čerpadiel; 
stavba a opravy skladov; odrušovanie elektrických 
prístrojov a zariadení; poskytovanie rád a informá- 
 

cií o uvedených službách prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
39 - Prenájom automobilov; prenájom automobi-
lov s vodičom; prenájom dopravných prostried-
kov; prenájom strešných nosičov na automobily; 
informácie o dopravnej premávke; odťahová služ-
ba; poskytovanie pomoci pri doprave; navigačné 
služby (určovanie polohy, stanovovanie trás a ve-
denie po stanovenej trase); odťahovanie vozidiel 
pri poruchách a nehodách; skladovanie častí moto-
rových vozidiel; automobilová preprava; služby 
parkovania automobilov; prenájom garáží; prená-
jom skladov; prenájom miesta na parkovanie; 
sprostredkovanie prepravy; služby vodičov; pos-
kytovanie informácií o cestovaní alebo o preprave 
tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo 
turistickými kanceláriami; poskytovanie informá-
cií o tarifách, cestovných poriadkoch; doprava, 
preprava; nákladná (kamiónová) doprava; lodná pre-
prava tovaru; námorná preprava; železničná pre-
prava; logistické služby v doprave; rezervácie do-
pravy; skladovanie tovaru; sezónne uskladnenie 
pneumatík a pneumatík s diskami; poskytovanie 
rád a informácií o uvedených službách prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo ver-
bálne. 
42 - Technické a emisné kontroly automobilov; 
technický prieskum; kontroly kvality; technický do-
zor a technická inšpekcia; vypracovanie technic-
kých správ; vývoj počítačových programov na 
analýzu emisií výfukových plynov; meranie stavu 
emisií výfukových plynov; vedecké a technologic-
ké služby a s nimi súvisiaci výskum a projektova-
nie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; 
navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a soft-
véru; poskytovanie rád a informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 

(540) Š - AUTOSERVIS 
(550) slovná 
(731) Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., Požiarnická 5, 

091 01 Stropkov, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 244-2018 
(220) 31.1.2018 

 11 (511) 9, 12, 35, 36, 37, 39, 42 
(511) 9 - Sťahovateľné obrazové súbory; elektronické 

publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťa-
hovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); nahraté počítačové programy pre in-
ternetové vyhľadávače a portály; nabíjacie agregá-
ty elektrických batérií; platne akumulátorov; aku-
mulátorové nádoby; elektrické akumulátory; aku-
mulátory pre elektrické vozidlá; elektrické batérie 
do automobilov; nabíjacie agregáty elektrických 
batérií; nabíjačky batérií; skúšobné prístroje (nie 
na lekárske použitie); prístroje na rozbor plynov; 
antény; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; 
automatické hlásiče nízkeho tlaku v automobilo-
vých pneumatikách; autorádiá; zabezpečovacie za-
riadenia proti odcudzeniu; rýchlomery, tachometre;  
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 tachografy vozidiel; meradlá; zariadenia na zaz-
namenávanie vzdialenosti; materiály na elektrické 
vedenie (drôty, káble); elektrické drôty; elektrické 
káble; elektrické adaptéry; elektrické kondenzáto-
ry; indikátory strát elektrickej energie; ampérmet-
re; elektrické meracie zariadenia; meracie prístro-
je; nástroje a stroje na skúšanie materiálov; elek-
trické obvody (elektrotechnika); motorové štarto-
vacie káble; svorky (elektrotechnika); konektory 
(elektrotechnika); odbočnice, odbočné krabice (elek-
trotechnika); obmedzovače (elektrotechnika); roz-
vodové systémy elektrického vedenia; rozvodné 
panely (elektrina); elektrické relé; rozvodné skri-
ne, spínacie skrine (elektrotechnika); spínače; spo-
jovacie skrinky (elektrotechnika); poistky; termos-
taty; termostaty do vozidiel; svetelné alebo me-
chanické signalizačné panely; spojky elektrického 
vedenia; polovodiče; transformátory na zvýšenie 
napätia; zachytávače iskier; detektory dymu; znač-
kovacie vlákna na elektrické drôty; identifikačné 
puzdrá na elektrické drôty; poistkový drôt z kovo-
vých zliatin; elektrické odpory; videokamery; re-
gistračné pokladnice; výstražné trojuholníky do vo-
zidiel; ochranná obuv proti úrazom, proti ožiareniu 
a proti ohňu; navigačné nástroje; navigačné prí-
stroje vozidiel (palubné počítače); satelitné navi-
gačné prístroje; zariadenia globálneho polohového 
systému (GPS); zariadenia na spracovanie údajov; 
simulátory vedenia a riadenia dopravných pro-
striedkov; magnetické nosiče údajov; optické no-
siče údajov; audiovizuálne kompaktné disky; op-
tické kompaktné disky; disky DVD; spojovacie prv-
ky (vybavenie zariadení na spracovanie údajov); 
elektronické diáre; neónové reklamy; elektronické 
informačné tabule; digitálne tabule; telefónne zá-
znamníky; počítačové tlačiarne; zobrazovacie dos-
ky (fotografia); elektronické perá (vizuálne zobra-
zovacie zariadenia); karty s integrovanými ob-
vodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); počí-
tačové operačné programy (nahraté); monitorova-
cie počítačové programy; periférne zariadenia po-
čítačov; počítačový hardvér; USB kľúče; prenosné 
počítače; tablety (prenosné počítače); magnetické 
disky; čítacie zariadenia (zariadenia na spracova-
nie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie 
údajov); vedecké, námorné, geodetické, fotogra-
fické, kinematografické, optické, signalizačné, kon-
trolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje; 
prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje 
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrické-
ho prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov; mechanizmy mincových prístrojov; počí-
tacie stroje; hasiace prístroje. 
12 - Automobily; autobusy; autokary; pneumatiky; 
podvozky automobilov; radiace páky vozidiel; au-
tomobilové karosérie; autopoťahy; sedadlá auto-
mobilov; nosiče batožiny na vozidlá; bezpečnostné 
pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedad-
lá pre deti do automobilov; brzdy vozidiel; brzdo-
vé čeľuste na vozidlá; brzdové dielce do vozidiel; 
brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; 
brzdové platničky na automobily; automobilové 
brzdové kotúče; čalúnenie automobilov; čapy ná-
prav; nápravy vozidiel; čelné sklá vozidiel; duše 
pneumatík; plné pneumatiky na kolesá dopravných 
prostriedkov; kryty na rezervné kolesá; dvere na  
 

dopravné prostriedky; obruče hláv kolies; meniče 
točivých momentov v pozemných vozidlách; spoj-
ky pozemných vozidiel; hnacie motory do pozem-
ných vozidiel; hnacie reťaze do pozemných vozi-
diel; prevodové remene do pozemných vozidiel; 
prevodové hriadele do pozemných vozidiel; hroty 
na pneumatiky; hydraulické obvody do vozidiel; 
kapoty na automobilové motory; uchytenia moto-
rov do pozemných vozidiel; kapoty na vozidlá; ka-
rosérie dopravných prostriedkov; torzné tyče vozi-
diel; klaksóny automobilov; kľukové skrine (časti 
pozemných vozidiel, okrem motorov); kolesá au-
tomobilov; lôžka do dopravných prostriedkov; elek-
trické motory do pozemných vozidiel; motory do 
pozemných vozidiel; reaktívne motory do pozem-
ných vozidiel; reaktívne (propulzné) mechanizmy 
do pozemných vozidiel; náboje kolies automobi-
lov; voľnobežky do pozemných vozidiel; nákladné 
dodávkové autá; nákladné autá, kamióny; napína-
če na špice kolies; nárazníky automobilov; nosiče 
lyží na autá; okenné tabule na okná automobilov; 
opierky hlavy na sedadlá automobilov; náradie na 
opravu duší pneumatík; pásky na protektorovanie 
pneumatík; pneumatikové plášte; automobilové 
pneumatiky; protišmykové zariadenia na pneuma-
tiky automobilov; poťahy na sedadlá automobilov; 
prevodovky do pozemných vozidiel; špice auto-
mobilových kolies; protišmykové reťaze; automo-
bilové reťaze; protišmykové zariadenia na pneu-
matiky automobilov; tlmiace pružiny do doprav-
ných prostriedkov; ventily na automobilové pne-
umatiky; pružiny závesov do automobilov; vzdu-
chové pumpy (výbava automobilov); ráfy kolies 
automobilov; ozubené kolesá a ozubené prevody 
do pozemných vozidiel; súkolesia pozemných vo-
zidiel; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do 
pozemných vozidiel); signalizačné zariadenia pri 
spätnom chode automobilov; sklápacie zadné ste-
ny nákladných vozidiel (časti pozemných vozi-
diel); smerovky na dopravné prostriedky; spätné 
zrkadlá; bočné spätné zrkadlá na vozidlá; stúpadlá 
na vozidlá; športové autá; tienidlá proti slnku do 
automobilov; tlmiče automobilov; volanty vozi-
diel; poťahy na volanty vozidiel; závažia na vyvá-
ženie kolies vozidiel; závesné tlmiče na dopravné 
prostriedky; spriahadlá pozemných vozidiel; elek-
tromobily; zabezpečovacie zariadenia proti odcu-
dzeniu vozidiel; zabezpečovacie poplašné zariade-
nia proti odcudzeniu vozidiel; zapaľovače cigariet 
do automobilov; uzávery palivových nádrží vozi-
diel; ťažné zariadenia vozidiel; spojlery na vozid-
lá; stierače na svetlomety; motocykle; trojkolky; 
štvorkolky (vozidlá); sedadlá na motocykle; bočné 
prívesné vozíky; motocyklové reťaze; motocyklo-
vé rámy; riadidlá na motocykle; motocyklové mo-
tory; motocyklové stojany (súčasti motocyklov). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vo-
zidlami, s dopravnými prostriedkami; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s vozidlami a ich 
časťami a súčasťami; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s dopravnými prostriedkami a ich 
časťami a súčasťami a s ostatnými tovarmi uvede-
nými v triedach 9 a 12 tohto zoznamu; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s vozidlami, s do-
pravnými prostriedkami prostredníctvom interne-
tu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s vo-
zidlami a ich časťami a súčasťami prostredníc-
tvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné  
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služby s dopravnými prostriedkami a ich časťami 
a súčasťami a s ostatnými tovarmi uvedenými  
v triedach 9 a 12 tohto zoznamu aj prostredníc-
tvom internetu; on line poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; správa spotrebiteľských vernostných pro-
gramov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
predvádzanie tovaru; spracovanie textov; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); odborné obchodné alebo podnikateľ-
ské poradenstvo; správa počítačových súborov; 
administratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; obchodné alebo podnikové audity (revízia úč-
tov); fakturácie; zostavovanie štatistík; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); zásielkové reklamné služby; 
subdodávateľské služby (obchodné služby); zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; aktualizá-
cia a údržba údajov v počítačových databázach; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); služby porovnávania cien; marketing; 
reklama; vydávanie reklamných textov; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; tele-
vízna reklama; rozhlasová reklama; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; prieskum trhu; 
podpora predaja (pre tretie osoby); prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; on line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; optimalizácia obchodovania na webo-
vých stránkach; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; rozširovanie reklamných 
oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; prenájom reklamných plôch; prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
nie služieb uvedených v triedach 35, 36, 37, 39  
a 42 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom a vývozom; poskytovanie rád a informácií 
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
36 - Finančný lízing; finančný lízing dopravných 
prostriedkov; financovanie nákupu vozidiel na lí-
zing; uzatváranie poistiek; poistno-technické služ-
by (štatistika); informácie o poistení v oblasti pois-
tenia dopravných prostriedkov; sprostredkovanie 
poistenia motorových vozidiel; služby v oblasti 
poistenia vozidiel; poistenie proti nehodám; pois-
tenie pri pozemnej doprave; pôžičky s ručením na 
financovanie zmluvného prenájmu motorových 
vozidiel; pôžičky (finančné úvery); služby úvero-
vých ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad 
samostatné finančné spoločnosti; finančné infor-
mácie; finančné záruky na vozidlá; poskytovanie 
finančných záruk na ojazdené pozemné motorové 
vozidlá; finančné záruky; platenie splátok; služby 
týkajúce sa úverových kariet; zmenárenské služby; 
organizovanie zbierok; záložne; realitné kancelá-
rie; správa nehnuteľností; poskytovanie rád a in-
formácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
 
 

37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; údržba 
vozidiel; inštalácia, údržba a opravy strojov; opra-
vy opotrebovaných alebo poškodených strojov; 
opravy opotrebovaných alebo poškodených moto-
rov; autoservisy (údržba a tankovanie); inštalácia, 
údržba a opravy elektronických zariadení; umýva-
nie dopravných prostriedkov; čistenie vozidiel; 
opravy vozidiel pri dopravných nehodách; infor-
mácie o opravách; antikorózne úpravy; lakovanie, 
glazovanie; leštenie vozidiel; klampiarstvo a inšta-
latérstvo; opravy karosérií; nitovanie; precínovanie 
(opravy); ošetrovanie vozidiel protikoróznymi ná-
termi; informácie o opravách vozidiel; mazanie 
vozidiel; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie 
pneumatík; protektorovanie pneumatík; vulkanizo-
vanie pneumatík (opravy); inštalácie a opravy pop-
lašných systémov proti vlámaniu; stavebníctvo 
(stavebná činnosť); prenájom stavebných strojov  
a zariadení; prenájom odvodňovacích čerpadiel; 
stavba a opravy skladov; odrušovanie elektrických 
prístrojov a zariadení; poskytovanie rád a informá-
cií o uvedených službách prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
39 - Prenájom automobilov; prenájom automobi-
lov s vodičom; prenájom dopravných prostried-
kov; prenájom strešných nosičov na automobily; 
informácie o dopravnej premávke; odťahová služ-
ba; poskytovanie pomoci pri doprave; navigačné 
služby (určovanie polohy, stanovovanie trás a ve-
denie po stanovenej trase); odťahovanie vozidiel 
pri poruchách a nehodách; skladovanie častí moto-
rových vozidiel; automobilová preprava; služby 
parkovania automobilov; prenájom garáží; prená-
jom skladov; prenájom miesta na parkovanie; 
sprostredkovanie prepravy; služby vodičov; pos-
kytovanie informácií o cestovaní alebo o preprave 
tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo 
turistickými kanceláriami; poskytovanie informácií 
o tarifách, cestovných poriadkoch; doprava, pre-
prava; nákladná (kamiónová) doprava; lodná pre-
prava tovaru; námorná preprava; železničná pre-
prava; logistické služby v doprave; rezervácie do-
pravy; skladovanie tovaru; sezónne uskladnenie pneu-
matík a pneumatík s diskami; poskytovanie rád  
a informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
42 - Technické a emisné kontroly automobilov; 
technický prieskum; kontroly kvality; technický 
dozor a technická inšpekcia; vypracovanie tech-
nických správ; vývoj počítačových programov na 
analýzu emisií výfukových plynov; meranie stavu 
emisií výfukových plynov; vedecké a technologic-
ké služby a s nimi súvisiaci výskum a projektova-
nie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; 
navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a soft-
véru; poskytovanie rád a informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená 
(731) Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., Požiarnická 5, 

091 01 Stropkov, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 257-2018 
(220) 31.1.2018 

 11 (511) 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, 
záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje; prí-
stroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje  
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrické-
ho prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu; počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné); elektronické platobné 
terminály; zariadenia na bezdrôtovú komunikáciu; 
čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); elektronické prístroje na riadenie priemysel-
ných operácií; elektronické a mechanické zariade-
nia na spracovanie údajov; magnetické nosiče úda-
jov; čipové nosiče údajov; optické nosiče údajov; 
biometrické identifikačné zariadenia; dátové ko-
munikačné zariadenia; elektronické zariadenia na 
kontrolu prístupu; nosiče digitálnych záznamov; 
elektronické a magnetické identifikačné karty po-
užívané v rámci platieb za služby; mobilné dátové 
komunikačné zariadenia; mobilné komunikačné 
terminály; zariadenia na monitorovanie premávky; 
elektronické databázy nahraté na nosičoch údajov; 
interaktívne počítačové zariadenia; softvér pre in-
teraktívne počítačové zariadenia (nahratý alebo sťa-
hovateľný); registračné pokladnice; počítače; časti 
a súčasti počítačov; počítačové periférne zariade-
nia; počítačové programy (nahraté alebo sťahova-
teľné); počítačové operačné programy (nahraté ale-
bo sťahovateľné); počítačové programy na riade-
nie procesov a vyhodnocovanie informácií v ob-
lasti dopravy (nahraté alebo sťahovateľné); navi-
gačné prístroje; navigačné prístroje vozidiel (pa-
lubné počítače); satelitné navigačné prístroje. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ve-
deckými, námornými, geodetickými, fotografic-
kými, kinematografickými, optickými, signalizač-
nými, kontrolnými, záchrannými a vyučovacími 
prístrojmi a nástrojmi, s prístrojmi a nástrojmi na 
meranie a váženie, s prístrojmi a nástrojmi na ve-
denie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, re-
guláciu alebo ovládanie elektrického prúdu, s prí-
strojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku 
alebo obrazu, s počítačovými softvérovými apliká-
ciami (sťahovateľné), s elektronickými platobnými 
terminálmi, so zariadeniami na bezdrôtovú komu- 
 

nikáciu, s čítacími zariadeniami (zariadenia na spra-
covanie údajov), s elektronickými prístrojmi na 
riadenie priemyselných operácií, s elektronickými 
a mechanickými zariadeniami na spracovanie úda-
jov, s magnetickými nosičmi údajov, s čipovými 
nosičmi údajov, s optickými nosičmi údajov, s bi-
ometrickými identifikačnými zariadeniami, s dá-
tovými komunikačnými zariadeniami, s elektro-
nic-kými zariadeniami na kontrolu prístupu, s no-
sičmi digitálnych záznamov, s elektronickými a mag-
netickými identifikačnými kartami používanými  
v rámci platieb za služby, s mobilnými dátovými 
komunikačnými zariadeniami, s mobilnými komu-
nikačnými terminálmi, so zariadeniami na monito-
rovanie premávky, s elektronickými databázami 
nahratými na nosičoch údajov, s interaktívnymi 
počítačovými zariadeniami, so softvérom pre in-
teraktívne počítačové zariadenia (nahratý alebo sťa-
hovateľný), s registračnými pokladnicami, s počí-
tačmi, s časťami a súčasťami počítačov, s počíta-
čovými periférnymi zariadeniami, s počítačovými 
operačnými programami (nahraté alebo sťahova-
teľné), s počítačovými programami na riadenie 
procesov a vyhodnocovanie informácií v oblasti 
dopravy (nahraté alebo sťahovateľné), s navigač-
nými prístrojmi, s navigačnými prístrojmi vozidiel 
(palubné počítače), so satelitnými navigačnými 
prístrojmi, s čipovými kartami, s počítačovými 
programami; reklama; on-line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; marketing; analýza ob-
chodných údajov; elektronické spracovanie úda-
jov; automatizované spracovanie údajov; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľtr-
hov; predvádzanie tovaru na reklamné účely a pod-
poru predaja; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky); rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie re-
klamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; poskytovanie poradenských služieb vo 
veciach podnikania; podpora predaja (pre tretie 
osoby); prenájom reklamných plôch; komerčné in-
formačné kancelárie; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; zostavovanie šta-
tistík; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových data-
bázach; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre zákazníkov); vydávanie reklamnej 
periodickej a neperiodickej tlače; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 
37, 38, 39, 41 a 42 tohto zoznamu. 
36 - Finančníctvo; peňažníctvo; elektronické kre-
ditné a debetné transakcie (služby); hotovostné 
platby (služby); služby autorizácie a vyrovnávania 
finančných transakcií; zosúladenie finančných trans-
akcií (služby); úverové debetné karty (služby); 
úverové kreditné karty (služby); služby predplate-
ných kariet ponúkané prostredníctvom kariet  
s uloženou hodnotou; služby elektronických pla-
tobných kariet; služby elektronického spracovania 
platieb; služby autentifikácie a overovania platcov 
a platobných transakcií; správa finančných zázna-
mov (služby); služby elektronických platieb; služ-
by elektronických platieb prostredníctvom mobil-
ného telefónu; konzultačné služby v oblasti pla-
tobných riešení a služieb platobných kariet; posky- 
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tovanie finančných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; poskytovanie zliav vo vybraných 
zariadeniach prostredníctvom členskej karty; finan-
čné záruky; poskytovanie poradenstva, konzultácií 
a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 
36 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácie, opravy a údržba tovarov uvede-
ných v triede 9 tohto zoznamu; poskytovanie po-
radenstva, konzultácií a informácií v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu. 
38 - Poskytovanie prístupu do databáz (telekomu-
nikačné služby); poskytovanie prístupu k elektro-
nickým komunikačným sieťam a k elektronickým 
databázam; poskytovanie telekomunikačného pri-
pojenia na internet alebo k databázam; služby 
elektronickej výmeny dát uložených v databázach 
prístupných prostredníctvom telekomunikačnej sie-
te; telekomunikačný prenos elektronických pouká-
žok, kupónov, tlačovín, časopisov, periodík, kníh  
a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej sie-
te vrátane internetu a/alebo intranetu; poskytova-
nie užívateľského prístupu do internetu; telekomu-
nikačný prenos na internete; poskytovanie priesto-
ru na diskusiu na internete; elektronické zobrazo-
vacie tabule (telekomunikačné služby); poskyto-
vanie diskusných fór online; poskytovanie prístu-
pu k on-line informačným dátovým službám; tele-
komunikačné služby; poskytovanie telekomuni-
kačných kanálov na telenákupy; prenos elektro-
nickej pošty; komunikácie prostredníctvom optic-
kých sietí; počítačová komunikácia; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; posie-
lanie správ; prenájom prístupového času do sveto-
vých počítačových sietí; prenájom zariadení na 
prenos informácií; prenos signálu pomocou sateli-
tu; prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača; poskytovanie poradenstva, konzultácií  
a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 
38 tohto zoznamu. 
39 - Doprava; organizovanie ciest; skladovanie 
elektronicky uložených údajov a dokumentov; re-
zervácie dopravy; rezervácie miesteniek na cesto-
vanie; poskytovanie poradenstva, konzultácií a in-
formácií v oblasti služieb uvedených v triede 39 
tohto zoznamu; služby sprostredkovania dopravy. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; organizovanie a vedenie výcvikov; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; or-
ganizovanie a vedenie školení; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích 
výstav; vydavateľské služby okrem vydávania re-
klamných a náborových textov; on-line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti ko-
pírovania); poskytovanie poradenstva, konzultácií 
a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 
41 tohto zoznamu. 
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; požičiavanie 
počítačov; požičiavanie počítačového softvéru; in-
štalácia počítačového softvéru; aktualizovanie po-
čítačového softvéru a počítačových programov; 
údržba počítačového softvéru; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; vývoj v ob-
lasti elektronických zariadení; obnovovanie počí- 
 

tačových databáz; prevod (konverzia) počítačo-
vých programov alebo údajov (nie fyzický); pre-
vod údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; poskytovanie poradenstva, 
konzultácií a informácií v oblasti služieb uvede-
ných v triede 42 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, biela 
(731) TransData s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 258-2018 
(220) 31.1.2018 

 11 (511) 25, 32, 43 
(511) 25 - Odevy; pokrývky hlavy; obuv. 

32 - Pivo; pivná mladinka; ďumbierové pivo (záz-
vorové); sladové pivo; nealkoholické ovocné vý-
ťažky; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na 
výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; 
ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; chmeľo-
vé výťažky na výrobu piva; sladina (výluh sladu); 
nealkoholické nápoje; kvas (nealkoholický nápoj); 
pivové koktaily. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; reštauračné (stravo-
vacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle 
občerstvenie (snackbary); prenájom prednáško-
vých sál; bary (služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Podpoliansky pivovar s.r.o., Partizánska 54/82, 

962 12 Detva, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 262-2018 
(220) 31.1.2018 

 11 (511) 25, 32, 43 
(511) 25 - Odevy; pokrývky hlavy; obuv. 

32 - Pivo; pivná mladinka; ďumbierové pivo (záz-
vorové); sladové pivo; nealkoholické ovocné vý-
ťažky; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na 
výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; 
ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; chmeľo-
vé výťažky na výrobu piva; sladina (výluh sla-
du); nealkoholické nápoje; kvas (nealkoholický 
nápoj); pivové koktaily. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku; kaviarne; reštauračné (stravovacie) služ-
by; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie 
(snackbary); prenájom prednáškových sál; bary 
(služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá, zelená, červená 
(731) Podpoliansky pivovar s.r.o., Partizánska 54/82, 

962 12 Detva, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 452-2018 
(220) 27.2.2018 

 11 (511) 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické, signalizačné, kontrol-
né, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje; 
prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje 
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrické-
ho prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu; počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné); elektronické platobné 
terminály; zariadenia na bezdrôtovú komunikáciu; 
čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); elektronické prístroje na riadenie priemysel-
ných operácií; elektronické a mechanické zariade-
nia na spracovanie údajov; magnetické nosiče úda-
jov; čipové nosiče údajov; optické nosiče údajov; 
biometrické identifikačné zariadenia; dátové ko-
munikačné zariadenia; elektronické zariadenia na 
kontrolu prístupu; nosiče digitálnych záznamov; 
elektronické a magnetické identifikačné karty po-
užívané v rámci platieb za služby; mobilné dátové 
komunikačné zariadenia; mobilné komunikačné 
terminály; zariadenia na monitorovanie premávky; 
elektronické databázy nahraté na nosičoch údajov; 
interaktívne počítačové zariadenia; softvér pre in-
teraktívne počítačové zariadenia (nahratý alebo  
 

 sťahovateľný); registračné pokladnice; počítače; 
časti a súčasti počítačov; počítačové periférne za-
riadenia; počítačové programy (nahraté alebo sťa-
hovateľné); počítačové operačné programy (nahra-
té alebo sťahovateľné); počítačové programy na 
riadenie procesov a vyhodnocovanie informácií  
v oblasti dopravy (nahraté alebo sťahovateľné); 
navigačné prístroje; navigačné prístroje vozidiel 
(palubné počítače); satelitné navigačné prístroje. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ve-
deckými, námornými, geodetickými, fotografic-
kými, kinematografickými, optickými, signalizač-
nými, kontrolnými, záchrannými a vyučovacími 
prístrojmi a nástrojmi, s prístrojmi a nástrojmi na 
meranie a váženie, s prístrojmi a nástrojmi na ve-
denie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, re-
guláciu alebo ovládanie elektrického prúdu, s prí-
strojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku 
alebo obrazu, s počítačovými softvérovými apliká-
ciami (sťahovateľné), s elektronickými platobnými 
terminálmi, so zariadeniami na bezdrôtovú komu-
nikáciu, s čítacími zariadeniami (zariadenia na 
spracovanie údajov), s elektronickými prístrojmi 
na riadenie priemyselných operácií, s elektronic-
kými a mechanickými zariadeniami na spracova-
nie údajov, s magnetickými nosičmi údajov, s či-
povými nosičmi údajov, s optickými nosičmi úda-
jov, s biometrickými identifikačnými zariadeniami, 
s dátovými komunikačnými zariadeniami, s elek-
tronickými zariadeniami na kontrolu prístupu,  
s nosičmi digitálnych záznamov, s elektronickými 
a magnetickými identifikačnými kartami používa-
nými v rámci platieb za služby, s mobilnými dáto-
vými komunikačnými zariadeniami, s mobilnými 
komunikačnými terminálmi, so zariadeniami na 
monitorovanie premávky, s elektronickými data-
bázami nahratými na nosičoch údajov, s interak-
tívnymi počítačovými zariadeniami, so softvérom 
pre interaktívne počítačové zariadenia (nahratý 
alebo sťahovateľný), s registračnými pokladnica-
mi, s počítačmi, s časťami a súčasťami počítačov, 
s počítačovými periférnymi zariadeniami, s počí-
tačovými operačnými programami (nahraté alebo 
sťahovateľné), s počítačovými programami na ria-
denie procesov a vyhodnocovanie informácií v ob-
lasti dopravy (nahraté alebo sťahovateľné), s navi-
gačnými prístrojmi, s navigačnými prístrojmi vo-
zidiel (palubné počítače), so satelitnými navigač-
nými prístrojmi, s čipovými kartami, s počítačo-
vými programami; reklama; on-line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; marketing; ana-
lýza obchodných údajov; elektronické spracovanie 
údajov; automatizované spracovanie údajov; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
organizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; predvádzanie tovaru na reklamné účely  
a podporu predaja; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie 
reklamných textov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; poskytovanie poradenských služieb vo 
veciach podnikania; podpora predaja (pre tretie 
osoby); prenájom reklamných plôch; komerčné in-
formačné kancelárie; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; zostavovanie 
štatistík; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; aktualizácia a údržba údajov v počítačových  
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databázach; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre zákazníkov); vydávanie re-
klamnej periodickej a neperiodickej tlače; obchod-
né sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 
35, 36, 37, 38, 39, 41 a 42 tohto zoznamu. 
36 - Finančníctvo; peňažníctvo; elektronické kre-
ditné a debetné transakcie (služby); hotovostné 
platby (služby); služby autorizácie a vyrovnávania 
finančných transakcií; zosúladenie finančných trans-
akcií (služby); úverové debetné karty (služby); 
úverové kreditné karty (služby); služby predplate-
ných kariet ponúkané prostredníctvom kariet  
s uloženou hodnotou; služby elektronických pla-
tobných kariet; služby elektronického spracovania 
platieb; služby autentifikácie a overovania platcov 
a platobných transakcií; správa finančných zázna-
mov (služby); služby elektronických platieb; služ-
by elektronických platieb prostredníctvom mobil-
ného telefónu; konzultačné služby v oblasti pla-
tobných riešení a služieb platobných kariet; posky-
tovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; poskytovanie zliav vo vybra-
ných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; 
finančné záruky; poskytovanie poradenstva, kon-
zultácií a informácií v oblasti služieb uvedených  
v triede 36 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácie, opravy a údržba tovarov uvede-
ných v triede 9 tohto zoznamu; poskytovanie po-
radenstva, konzultácií a informácií v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu. 
38 - Poskytovanie prístupu do databáz (telekomu-
nikačné služby); poskytovanie prístupu k elektro-
nickým komunikačným sieťam a k elektronickým 
databázam; poskytovanie telekomunikačného pri-
pojenia na internet alebo k databázam; služby 
elektronickej výmeny dát uložených v databázach 
prístupných prostredníctvom telekomunikačnej sie-
te; telekomunikačný prenos elektronických pouká-
žok, kupónov, tlačovín, časopisov, periodík, kníh  
a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej sie-
te vrátane internetu a/alebo intranetu; poskytova-
nie užívateľského prístupu do internetu; telekomu-
nikačný prenos na internete; poskytovanie priesto-
ru na diskusiu na internete; elektronické zobrazo-
vacie tabule (telekomunikačné služby); poskyto-
vanie diskusných fór online; poskytovanie prístu-
pu k on-line informačným dátovým službám; tele-
komunikačné služby; poskytovanie telekomuni-
kačných kanálov na telenákupy; prenos elektro-
nickej pošty; komunikácie prostredníctvom optic-
kých sietí; počítačová komunikácia; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; posie-
lanie správ; prenájom prístupového času do sveto-
vých počítačových sietí; prenájom zariadení na 
prenos informácií; prenos signálu pomocou sateli-
tu; prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača; poskytovanie poradenstva, konzultácií  
a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 
38 tohto zoznamu. 
39 - Doprava; organizovanie ciest; skladovanie 
elektronicky uložených údajov a dokumentov; re-
zervácie dopravy; rezervácie miesteniek na cesto-
vanie; poskytovanie poradenstva, konzultácií a in-
formácií v oblasti služieb uvedených v triede 39 
tohto zoznamu; služby sprostredkovania dopravy. 
 
 
 

41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; organizovanie a vedenie výcvikov; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; or-
ganizovanie a vedenie školení; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích 
výstav; vydavateľské služby okrem vydávania re-
klamných a náborových textov; on-line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti ko-
pírovania); poskytovanie poradenstva, konzultácií 
a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 
41 tohto zoznamu. 
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; požičiavanie 
počítačov; požičiavanie počítačového softvéru; in-
štalácia počítačového softvéru; aktualizovanie po-
čítačového softvéru a počítačových programov; 
údržba počítačového softvéru; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; vývoj v ob-
lasti elektronických zariadení; obnovovanie počí-
tačových databáz; prevod (konverzia) počítačo-
vých programov alebo údajov (nie fyzický); pre-
vod údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; poskytovanie poradenstva, 
konzultácií a informácií v oblasti služieb uvede-
ných v triede 42 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, biela 
(731) TransData s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, 

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

va-Petržalka, SK; 
 
 

(210) 456-2018 
(220) 12.12.2014 

 11 (511) 9, 28, 38, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné) vrátane 

elektronických publikácií s možnosťou prevzatia  
v podobe kníh, časopisov a periodík v oblasti be-
letrie a literatúry faktu a televíznej zábavy; audio 
knihy v oblasti beletrie a literatúry faktu a televíz-
nej zábavy; kinematografické a televízne progra-
my nahraté na diskoch, páskach a v elektronickej 
podobe; zariadenia pre elektronickú distribúciu 
(informácií); elektrické prístroje pre tvorbu tele-
víznych programov; prenosné elektronické zaria-
denia pre príjem, prenos a čítanie textu, obrazov  
a zvuku prostredníctvom bezdrôtového interneto-
vého prístupu; audio knihy; elektronické knihy;  
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 MP3 súbory s možnosťou prevzatia, MP3 nahráv-
ky, MP4 súbory, MP4 nahrávky, digitálne audio 
súbory, digitálne multimediálne súbory a podcasty 
zamerané na hudbu a audio knihy; elektronické 
publikácie zamerané na obrazové materiály, foto-
grafie, časopisy, noviny, periodiká, obežníky a ďal-
šie publikácie v oblasti televíznej zábavy; video-
kamery; DVD prehrávače; digitálne nahrávacie za-
riadenia pre DVD; diaľkové ovládače pre DVD 
rekordéry a prehrávače; diaľkové ovládače pre vi-
deo diskové rekordéry a prehrávače; diaľkové 
ovládače pre nahrávacie zariadenia; digitálne au-
dioprehrávače; audio rekordéry; DVD prehrávače; 
prenosné zariadenia na záznam, prenos a repro-
dukciu hudby; prenosné zariadenia na záznam, 
prenos a reprodukciu videa; elektronické zariade-
nia na záznam, prenos a reprodukciu videa; moni-
tory pre televízne prijímače; televízne prijímače 
[TV sety] a televízne vysielače; diaľkové ovládače 
pre televízne prijímače [TV sety]; televízne tune-
ry; diaľkové ovládače pre rádiové súpravy; škol-
ské a inštruktážne elektronické prístroje a zariade-
nia; vysielače a prijímače rozhlasových a televíz-
nych signálov; kinematografické prístroje a zaria-
denia; televízne dekodéry; televízne prijímače a vy-
sielače; elektronické regulátory; elektronické ov-
ládače na poskytovanie zmyslovej odozvy, meno-
vite zvukov a vibrácií, ktoré môže užívateľ vní-
mať; softvér pre rodičovskú kontrolu; slúchadlá na 
uši, slúchadlá do uší; diaľkové ovládače pre pre-
nosné a vreckové elektronické zariadenia a počíta-
če; sťahovateľné elektronické audio súbory, obra-
zové súbory a audiovizuálne súbory, zahŕňajúce 
knihy, časopisy, noviny, periodiká, informačné le-
táky, príručky, kvízy, testy, žurnály, návody a te-
levíznu zábavu; magnetické nosiče údajov; telefó-
ny, videotelefóny, fotoaparáty; rádioprijímače; vy-
sielače (telekomunikácie); videokamery; počítačo-
vý hardvér okrem mikroprocesorov, centrálnych 
procesorových jednotiek, obvodových dosiek a in-
tegrovaných obvodov; počítačový hardvér pre po-
skytovanie integrovanej telefonickej komunikácie 
s počítačovými globálnymi informačnými sieťami; 
časti a súčasti pre ručné a mobilné digitálne elek-
tronické zariadenia na posielanie a príjem telefo-
nických hovorov, faxov, elektronickej pošty, digi-
tálnych médií a ručné digitálne elektronické zaria-
denia na záznam, organizovanie, prenos, manipu-
lovanie a sledovanie textových, dátových, zvuko-
vých, obrazových a video súborov; časti a súčasti 
pre mobilné telefóny, smartfóny a tabletové počí-
tače (kryty, puzdrá, obaly z kože alebo koženky, 
obaly z látky alebo textílií, slúchadlá, stereo slú-
chadlá, slúchadlá do uší, stereofónne reproduktory, 
reproduktory, zvukové reproduktory do domác-
nosti, slúchadlá s mikrofónom pre bezdrôtové ko-
munikačné prístroje); zariadenie so stereo repro-
duktormi pre osobné použitie; mikrofóny; zariade-
nia na spájanie a nabíjanie mobilných digitálnych 
elektronických prístrojov; zariadenia na spájanie  
a nabíjanie prístrojov na posielanie a príjem tele-
fónnych hovorov, faxov, elektronickej pošty, digi-
tálnych médií a ručných prístrojov na nahrávanie, 
organizovanie, vysielanie, manipulovanie a pre-
hliadanie textových, dátových, zvukových, obra-
zových a video súborov; užívateľské príručky  
v elektronicky čitateľnej, strojovo čitateľnej, alebo 
počítačom čitateľnej forme na využitie s vyššie 
uvedeným tovarom. 

28 - Zariadenia pre počítačové hry; zariadenia pre 
elektronické hry; zariadenia pre videohry; ovláda-
če hracích konzol; interaktívne video herné diaľ-
kové ovládače, citlivé na pohyb; diaľkové ovláda-
cie zariadenia pre interaktívne videohry. 
38 - Telekomunikačné služby; elektronický prenos 
stiahnuteľných a v reálnom čase prenášaných au-
dio a video súborov prostredníctvom počítačov, 
elektronických a komunikačných sietí (telekomu-
nikačné služby); poskytovanie online elektronic-
kých diskusných fór na prenos správ medzi počí-
tačovými užívateľmi v oblasti informácií o spo-
trebných výrobkoch; služby internetového vysie-
lania; služby prijímania a odosielania elektronic-
kých správ; elektronický prenos stiahnuteľných  
a v reálnom čase prenášaných zvukových, video  
a multimediálnych súborov a filmov prostredníc-
tvom počítačových, elektronických a komunikač-
ných sietí (telekomunikačné služby); zvukové vy-
sielanie hovoreného slova, hudby, koncertov a roz-
hlasových programov; služby digitálneho bezdrô-
tového prenosu textových a číselných správ; ko-
munikácia prostredníctvom bezdrôtovej elektro-
nickej čítačky kníh; zvukové vysielanie a prenos 
vzdelávacích a zábavných digitálnych médií; ko-
munikačné služby slúžiace na prenos, prístup, prí-
jem, preberanie, prenos v reálnom čase, vysielanie, 
zdieľanie, zobrazovanie, formátovanie, zrkadlové 
kopírovanie a prenos textu, obrazu, zvuku, videa a 
údajov prostredníctvom telekomunikačných sietí; 
poskytovanie online diskusných fór, on-line mies-
tností pre rozhovor a on-line komunít na prenos 
správ medzi počítačovými používateľmi; poskyto-
vanie prístupu do elektronických zariadení (k elek-
tronickým čítačkám, mobilným telefónom, mobil-
ným telefónom s otvoreným operačným systé-
mom, prenosným elektronickým prístrojom, pre-
nosným digitálnym prístrojom, tabletom alebo po-
čítačom) v podobe poskytovania telekomunikač-
ných prepojovacích služieb na prenos obrazov, 
správ, zvukových, obrazových, audiovizuálnych  
a multimediálnych diel; prenos zvukového, obra-
zového a audiovizuálneho materiálu prostredníc-
tvom internetu alebo iných počítačových alebo ko-
munikačných sietí; poskytovanie on-line interne-
tových fór a online komunít na prenos fotografií, 
videa, textu, údajov, obrazov, elektronických diel; 
prenos digitálnych nahrávok (podcastov), prenos 
webového vysielania; poskytovanie prístupu on- 
-line siete, ktorá umožňuje používateľom pristu-
povať a zdieľať obsah, text, obrazové diela, zvu-
kové diela, audiovizuálne diela, literárne diela, sú-
bory, údaje, dokumenty a elektronické práce; po-
skytovanie prístupu do on-line siete, ktorá umož-
ňuje používateľom zdieľať obsah, fotografie, vi-
deozáznamy, text, údaje, obrazy, elektronické die-
la v oblasti zábavy vrátane filmov, televíznych 
programov, audiovizuálnych diel, hudby, zvuko-
vých diel, kníh, divadla, literárnych diel, športo-
vých podujatí, rekreačných činností, oddychových 
aktivít, turnajov, umeleckých diel, tancov, muziká-
lov, výstav, športových výcvikov, klubov, rádií, 
komédií, súťaží, obrazových diel, hier, hrania, fes-
tivalov, múzeí, zábavných parkov, kultúrnych po-
dujatí, koncertov, publikovania, animácie, aktuál-
nych udalostí, módy, multimediálnych prezentácií, 
dejín, jazykov, slobodných umení, matematiky, ob-
chodu a podnikania, vedy, technológie, záľub, kul- 
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túry, športu, umenia, psychológie a filozofie; po-
skytovanie užívateľského prístupu na internetové 
stránky, ktoré umožňujú užívateľom prenášať, uk-
ladať do krátkodobej pamäte, prijímať, sťahovať, 
prenášať v reálnom čase, vysielať, zobrazovať, 
formátovať a zdieľať obsah, text, literárne diela, 
zvukové diela, audiovizuálne diela, údaje, súbory, 
dokumenty a elektronické diela; poskytovanie prí-
stupu na internetové stránky, ktoré umožňujú uží-
vateľom prenášať, ukladať do krátkodobej pamäte, 
prijímať, sťahovať, prenášať v reálnom čase, vy-
sielať, zobrazovať, formátovať a zdieľať fotogra-
fie, videozáznamy, text, údaje, obrazy, elektronic-
ké diela; poskytovanie prístupu na internetové 
stránky zamerané na zábavu, filmy, televízie, au-
diovizuálne diela, hudbu, zvukové diela, knihy, 
divadlo, literárne diela, športové činnosti, rekreač-
né činnosti, rekreačné aktivity, turnaje, umenie, 
tanec, hudobné predstavenia, výstavy, športový 
výcvik, kluby, rádiá, komédie, súťaže, vizuálne 
diela, hry, hranie, festivaly, múzea, zábavné parky, 
kultúrne podujatia, koncerty, publikovanie, animá-
cia, aktuálne udalosti, módne prehliadky a mul-
timediálne prezentácie; poskytovanie diskusných 
fór na prenos správ medzi počítačovými užívateľ-
mi v oblasti zábavy(telekomunikačné služby); po-
skytovanie interaktívnych diskusných fór zamera-
ných na prenos správ medzi počítačovými použí-
vateľmi a predplatiteľmi; elektronický prenos re-
cenzií a informácií v oblasti zábavy prostredníc-
tvom počítačových a komunikačných sietí; posky-
tovanie elektronickej komunikácie prostredníc-
tvom weblogov; poskytovanie on-line fór a elek-
tronických diskusných panelov; poskytovanie on-
line fór na komunikáciu v oblasti elektronických 
hier; poskytovanie prenosu videa na požiadanie  
v oblasti počítačových hier; spravodajské kancelá-
rie; poskytovanie zoznamov telefónnych čísiel, 
obchodných adries, adries elektronickej pošty, ad-
ries stránok na domácej sieti, adries a telefónnych 
čísiel ľudí, miest a organizácií (telekomunikačné 
služby); poskytovanie priestoru na diskusiu na in-
ternete v oblasti vydávania komiksov, zábavy  
a zábavného priemyslu; elektronický prenos hlasu, 
údajov a obrazov prostredníctvom globálnej ko-
munikačnej siete. 
41 - Služby v oblasti vzdelávania, odbornej prí-
pravy (školenia) a zábavy, športové a kultúrne ak-
tivity; služby v oblasti zábavy v podobe televíz-
nych seriálov; služby v oblasti zábavy poskytova-
né prostredníctvom televízie, káblovej televízie, 
internetu a bezdrôtových komunikačných sietí; on-
line poskytovanie elektronických obrázkov pro-
stredníctvom internetu (bez možnosti kopírovania); 
informácie o možnostiach zábavy; vydávanie ča-
sopisov; vydávanie elektronických publikácií na 
internete (bez možnosti stiahnutia); online vydá-
vanie elektronických kníh a žurnálov; vydávanie 
materiálov na magnetických alebo optických dáto-
vých médiách; on-line hudobná tvorba; prenájom 
videozáznamov, zvukových nahrávok a hier, vrá-
tane kaziet s hrami pre elektronické herné prístro-
je; distribúcia rozhlasovej a televíznej zábavy, hier, 
filmov, hudby (okrem prepravy); služby v ob-lasti 
video nahrávania; prenájom televíznych prístrojov, 
televíznych rekordérov alebo rádiových prístrojov, 
hier, filmov, interaktívnych televíznych progra-
mov, zvukových alebo video nahrávok; distribúcia  
 

filmov (okrem prepravy); požičiavanie filmov; pre-
nájom prístrojov pre príjem kinematografických 
filmov, zvuku alebo videa; on-line poskytovanie 
informácií v oblasti zábavy; organizovanie súťaží; 
všetky uvedené služby poskytované aj on-line  
z počítačovej databázy, prostredníctvom internetu 
alebo prostredníctvom telefónu pripojeného k in-
ternetu; informácie v oblasti zábavy alebo vzdelá-
vania vzťahujúce sa k filmom, dokumentárnym 
filmom, televíznym programom, grafike, animá-
ciám, multimediálnym prezentáciám, videozázna-
mom, DVD diskom, optickým diskom s vysokou 
hustotou zápisu, audiovizuálnym dielam, poskyto-
vané prostredníctvom on-line počítačových data-
báz alebo globálnej počítačovej siete; poskytova-
nie on-line elektronických publikácií (bez možnos-
ti kopírovania) v oblasti filmov, dokumentárnych 
filmov, televíznych programov, grafiky, animácie, 
multimediálnych prezentácií, videozáznamov, DVD 
diskov, optických diskov s vysokou hustotou zápi-
su, audiovizuálnych diel; online poskytovanie fil-
mov, dokumentárnych filmov, televíznych pro-
gramov, grafiky, animácií, multimediálnych pre-
zentácií, audiovizuálnych diel bez možnosti kopí-
rovania (služby v oblasti zábavy); poskytovanie 
informácií o filmoch, dokumentárnych filmoch, te-
levíznych programoch, grafike, animácii, mul-
timediálnych prezentáciách, videozáznamoch, DVD 
diskoch, optických diskoch s vysokou hustotou 
zápisu, audiovizuálnych dielach prostredníctvom 
počítačových sietí a svetových komunikačných 
sietí; organizovanie a vedenie živých vystúpení, 
stretnutí, seminárov, vzdelávacích fór, ktoré sú 
zamerané na výmenu informácií v oblasti zábavy; 
on-line poskytovanie informácií vzťahujúcich sa  
k filmom, dokumentárnym filmom, televíznym pro-
gramom, grafike, animáciám a multimediálnym 
prezentáciám, videám a DVD diskom, optickým 
diskom s vysokou hustotou zápisu, audiovizuál-
nym dielam (služby v oblasti zábavy); správy a in-
formácie z oblasti zábavy a vzdelávania zamerané 
na filmy, dokumentárne filmy, televízne progra-
my, grafiky, animácie, multimediálne prezentácie 
videozáznamy, DVD disky, optické disky s vyso-
kou hustotou zápisu a audiovizuálne diela, posky-
tované on-line z počítačových databáz; poskyto-
vanie nesťahovateľných filmov, televíznych pro-
gramov, grafických obrazov, scenárov a predbež-
ných kreslených scenárov prostredníctvom webo-
vých stránok z online počítačových databáz; blogy 
a elektronické publikácie bez možnosti prevzatia  
v oblasti zábavy, komiksov, scenárov, kníh, povie-
dok poskytované prostredníctvom webovej strán-
ky; poskytovanie informácií, textov, publikácií, 
audiozáznamov, videozáznamov a súťaží z oblasti 
zábavy, prostredníctvom internetových stránok 
(bez možnosti kopírovania); požičiavanie filmov 
pre kiná, dokumentárnych filmov, filmov, zvuko-
vých nahrávok, videohier, multimediálnych pre-
zentácií, elektronických kníh a publikácií, video 
nahrávok, vopred nahraných videopások, digitál-
nych video diskov, hudobných nahrávok, mul-
timediálnych nahrávok a počítačových hier pro-
stredníctvom globálnej komunikačnej siete; po-
skytovanie informácií, recenzií a osobných odpo-
rúčaní v oblasti zábavy; poskytovanie informácií, 
recenzií a osobných odporúčaní v oblasti zábavy 
prostredníctvom svetovej komunikačnej siete; pos- 
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kytovanie informácií v oblasti súťaží a hier; orga-
nizovanie súťaží spojených s udeľovaním ocenení 
za účelom odmeňovania dosiahnutých úspechov  
v oblasti zábavy; poskytovanie komiksov a obráz-
kových románov online (bez možnosti kopírova-
nia); poskytovanie správ a informácií v oblasti zá-
bavy súvisiacej s informáciami, súťažami, textom, 
videom, zvukom a publikáciami v oblasti zábavy; 
poskytovanie recenzií pre televíziu, filmy a zába-
vu; poskytovanie nesťahovateľných filmov pro-
stredníctvom služieb na prenos videí (na požiada-
nie); konzultácie v oblasti zábavy a zábavného 
priemyslu; poskytovanie informácií v oblasti zá-
bavy, filmov a televíznych programov prostredníc-
tvom sociálnych sietí; informácie o možnostiach 
zábavy; vydávanie časopisov; vydávanie elektro-
nických publikácií na internete (bez možnosti ko-
pírovania); online vydávanie elektronických kníh  
a žurnálov; vydávanie materiálov na magnetických 
alebo optických dátových médiách; online posky-
tovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírova-
nia); prenájom videozáznamov, zvukových nahrá-
vok a hier, vrátane kaziet s hrami pre elektronické 
herné prístroje; distribúcia rozhlasovej a televíznej 
zábavy, hier, filmov, hudby, videozáznamov (okrem 
prepravy); prenájom televíznych prístrojov, tele-
víznych rekordérov alebo rádiových prístrojov, 
hier, filmov, interaktívnych televíznych progra-
mov, zvukových alebo video nahrávok; prenájom 
prístrojov pre príjem kinematografických filmov, 
zvuku alebo videa; on-line poskytovanie informá-
cií v oblasti zábavy; organizovanie súťaží (okrem 
reklamných); všetky uvedené služby poskytované 
aj on-line z počítačovej databázy, prostredníctvom 
internetu alebo prostredníctvom telefónu pripoje-
ného k internetu; informácie v oblasti zábavy ale-
bo vzdelávania, poskytované prostredníctvom on- 
-line počítačových databáz alebo globálnej počíta-
čovej siete v oblasti filmov, dokumentárnych fil-
mov, televíznych programov, grafiky, animácie, 
multimediálnych prezentácií, videozáznamov, DVD 
diskov, audiovizuálnych diel; poskytovanie on-li-
ne elektronických publikácií (bez možnosti kopí-
rovania) v oblasti filmov, dokumentárnych filmov, 
televíznych programov, grafiky, animácie, multi-
mediálnych prezentácií, videozáznamov, DVD 
diskov, audiovizuálnych diel; poskytovanie infor-
mácií o filmoch, dokumentárnych filmoch, tele-
víznych programoch, grafike, animácii, multime-
diálnych prezentáciách, videozáznamoch, DVD 
diskoch, audiovizuálnych dielach prostredníctvom 
počítačových sietí a globálnych komunikačných 
sietí; informácie v oblasti filmov, dokumentárnych 
filmov, televíznych programov, grafiky, animácie, 
multimediálnych prezentácií, videozáznamov, DVD 
diskov, audiovizuálnych diel, poskytované pros-
tredníctvom on-line počítačovej databázy alebo 
globálnej počítačovej siete; prenájom filmov, do-
kumentárnych filmov, filmov, zvukových nahrá-
vok, videohier, multimediálnych prezentácií, elek-
tronických kníh a publikácií, video nahrávok, vo-
pred nahraných videopások, digitálnych video dis-
kov, hudobných nahrávok, multimediálnych na-
hrávok a počítačových hier prostredníctvom glo-
bálnej komunikačnej siete; poskytovanie informá-
cií, recenzií a osobných odporúčaní v oblasti zába-
vy; poskytovanie informácií, recenzií a osobných 
odporúčaní v oblasti zábavy prostredníctvom sve- 
 

tovej komunikačnej siete; poskytovanie informácií 
a komentárov v oblasti zábavy a vzdelávania pros-
tredníctvom globálnej počítačovej siete, zamera-
ných na hudbu, knihy, filmy, televízne programy, 
hry, hračky, športové výrobky, elektroniku, mul-
timediálne prezentácie, videozáznamy a DVD dis-
ky, spotrebné výrobky a výrobkov do domácnosti; 
on-line poskytovanie nahratých zvukových pro-
gramov (bez možnosti kopírovania) zameraných 
na hudbu, knihy, filmy, televízne programy, hry, 
hračky, športové výrobky, elektroniku, multime-
diálne prezentácie, videozáznamy a DVD disky, 
spotrebné výrobky a výrobky do domácnosti (služ-
by v oblasti zábavy);online vydávanie recenzií, 
hodnotení a odporúčaní v oblasti hudby, kníh, fil-
mov, televíznych programov, hier, hračiek, špor-
tových výrobkov, elektroniky, multimediálnych 
prezentácií, videozáznamov a DVD diskov, spo-
trebných výrobkov a výrobkov do domácnosti 
(služby v oblasti zábavy); online poskytovanie čas-
tí nahratých zvukových, obrazových a audiovizu-
álnych diel (bez možnosti kopírovania); vydávanie 
kníh, časopisov, periodík, literárnych diel, obrazo-
vých diel, zvukových diel a audiovizuálnych diel; 
online poskytovanie nahratých zvukových, obra-
zových a audiovizuálnych diel (bez možnosti kopí-
rovania); poskytovanie on-line počítačových hier  
a online interaktívnych príbehov (z počítačových 
sietí); tvorba on-line informačných letákov a web-
blogov v oblasti zábavy, filmov, televíznych pro-
gramov, audiovizuálnych diel, hudby, zvukových 
diel, kníh, divadla, literárnych diel, športových 
podujatí, rekreačných činností, oddychových akti-
vít, turnajov, umeleckých diel, tancov, muzikálov, 
výstav, športových výcvikov, klubov, rádií, komé-
dií, súťaží, obrazových diel, hier, hrania, festiva-
lov, múzeí, zábavných parkov, kultúrnych poduja-
tí, koncertov, publikovania, animácie, aktuálnych 
udalostí, módy a multimediálnych prezentácií; vy-
dávanie výťahov z kníh, periodík a literárnych 
diel; poskytovanie informácií a tvorba správ, člán-
kov a komentárov v oblasti zábavy,filmov, tele-
víznych programov, audiovizuálnych diel, hudby, 
zvukových diel, kníh, divadla, literárnych diel, 
športových podujatí, rekreačných činností, oddy-
chových aktivít, turnajov, umeleckých diel, tan-
cov, muzikálov, výstav (okrem reklamných), špor-
tových výcvikov, výchovnozábavných klubových 
služieb, rozhlasových rádií, komédií, drámy, súťa-
ží, obrazových diel, hier, hrania, festivalov, múzeí, 
zábavných parkov, kultúrnych podujatí, koncertov, 
vydavateľskej činnosti, animácií, aktuálnych uda-
lostí, módnych podujatí a multimediálnych pre-
zentácií; interaktívne vzdelávacie služby zamerané 
na vzdelávanie, vyhodnocovanie aktuálnych uda-
lostí, dejiny, cudzie jazyky, umenie, matematiku, 
obchod a podnikanie, záujmovú činnosť, techno-
lógie, kultúru, šport, umenie, psychológiu a filozo-
fiu; poskytovanie informácií a tvorba správ, člán-
kov a komentárov v oblasti vzdelávania a vzdelá-
vacích inštitúcií; vzdelávacie služby, koučovanie 
(školenia) a on-line korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy zamerané na vzdelávanie, vyhodnocovanie 
aktuálnych udalostí, dejiny, cudzie jazyky, ume-
nie, matematiku, obchod a podnikanie, záujmovú 
činnosť, technológie, kultúru, šport, umenie, psy-
chológiu a filozofiu; interaktívne vzdelávacie služ-
by v podobe počítačových kurzov zamerané na  
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vzdelávanie, vyhodnocovanie aktuálnych udalostí, 
dejiny, cudzie jazyky, umenie, matematiku, obchod 
a podnikanie, záujmovú činnosť, technológie, kul-
túru, šport, umenie, psychológiu a filozofiu; vzde-
lávacie a zábavné služby v podobe rozhlasových  
a televíznych programov a audiovizuálnych pro-
gramov šírených internetom v oblasti filmov, tele-
víznych programov, audiovizuálnych diel, hudby, 
zvukových diel, kníh, divadla, literárnych diel, 
športových podujatí, rekreačných aktivít, oddycho-
vých aktivít, turnajov, umeleckých diel, tancov, 
muzikálov, výstav, športových výcvikov, výchov-
no-zábavných klubových služieb, rozhlasových 
rádií, komédií, súťaží, obrazových diel, hier, hra-
nia, festivalov, múzeí, zábavných parkov, kultúr-
nych podujatí, koncertov, vydavateľskej činnosti, 
animácie, aktuálnych udalostí, módy a multime-
diálnych prezentácií, prístupné prostredníctvom 
internetu alebo iných počítačových alebo komuni-
kačných sietí; online poskytovanie nahratých zvu-
kových, audiovizuálnych a multimediálnych diel 
(bez možnosti kopírovania) prostredníctvom inter-
netu alebo komunikačných sietí v oblastiach zába-
vy, filmu, televízie, audiovizuálnych diel, hudby, 
zvukových diel, kníh, divadla, literárnych diel, špor-
tových činností, rekreačných činností, rekreačných 
aktivít, turnajov, umenia, tanca, hudobných pred-
stavení, výstav, športových výcvikov, výchovno-
zábavných klubových služieb, rozhlasových rádií, 
komédií, súťaží, vizuálnych diel, hier, hrania, fes-
tivalov, múzeí, zábavných parkov, kultúrnych 
podujatí, koncertov, vydavateľskej činnosti, animá-
cií, aktuálnych udalostí, módnych prehliadok a mul-
timediálnych prezentácií; tvorba kinematografic-
kých filmov; filmové štúdiá; tvorba rozhlasových 
a televíznych programov, tvorba zábavných pred-
stavení; rozhlasová zábava; služby nahrávacích 
štúdií; divadelné predstavenia; tvorba videofilmov; 
písanie scenárov; organizovanie a vedenie plesov, 
súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných 
súťaží, zábavných súťaží; strihanie videopások; 
organizovanie súťaží (nie na reklamné účely); roz-
hlasové a televízne programy; služby zábavných 
klubov; dabing; filmová tvorba; hudobné sklada-
teľské služby; služby nahrávacích štúdií; služby 
zvukového zápisu [zvukové nahrávanie]; poskyto-
vanie počítačových on-line hier z počítačových 
sietí (služby zábavy); poskytovanie on-line video-
hier z počítačových sietí (služby zábavy); posky-
tovanie online informácií v oblasti počítačových 
hier a počítačových doplnkov pre hry; online po-
skytovanie nesťahovateľných počítačových hier, 
filmov, televíznych programov, audiozáznamov, 
videozáznamov a záznamov s audiovizuálnym ob-
sahom, elektronických kníh, časopisov, informácii 
a textov z oblasti zábavy a vzdelávania; informá-
cie a recenzie z oblasti zábavy zamerané na filmy, 
videozáznamy, audiozáznamy a záznamy s audio-
vizuálnym obsahom poskytované prostredníctvom 
webových stránok; online poskytovanie filmov, te-
levíznych programov, videa a hudby obsahujúcich 
informácie a správy zamerané na zábavu a recen-
zie produktov (bez možnosti kopírovania); posky-
tovanie nesťahovateľných filmov, televíznych pro-
gramov, audiozáznamov, videozáznamov a záz-
namov s audiovizuálnym obsahom prostredníc-
tvom webových stránok; poskytovanie nesťahova-
teľných audiozáznamov, videozáznamov a zázna- 
 

mov s audiovizuálnym obsahom v oblasti zábavy 
prostredníctvom internetu, telekomunikačných sie-
tí, bezdrôtových telekomunikačných sietí a z data-
báz; poskytovanie zábavných informácií v oblasti 
zvukového, video a audiovizuálneho obsahu pros-
tredníctvom sociálnych sietí; konzultácie v oblasti 
zábavy a zábavného priemyslu; poskytovanie in-
formácií v oblasti zábavy, filmov a televíznych 
programov prostredníctvom sociálnych sietí; pos-
kytovanie informácií, konzultácií a poradenstva  
s vyššie uvedenými službami. 
42 - Vytváranie, údržba a hosťovanie webovej 
stránky, ktorá umožňuje používateľom hodnotiť 
scenáre, filmy, televízne programy, grafické obra-
zy a predbežné kreslené scenáre; poskytovanie vir-
tuálnych počítačových prostredí pre interakciu po-
užívateľov zameraných na zábavu a oddych, pros-
tredníctvom cloud computingu. 

(540) SPARK 
(550) slovná 
(641) 013580949, 12.12.2014 
(731) Lahners LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, Wil-

mington DE 19803, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 802-2018 
(220) 13.4.2018 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; časopisy (periodiká); noviny; kni-

hy; brožúry; periodiká; tlačené publikácie; tlačivá 
(formuláre); grafické reprodukcie; fotografie (tla-
čoviny). 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; re-
klama; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
podpora predaja (pre tretie osoby); inzercia; mar-
keting; organizovanie obchodných a reklamných 
výstav; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo. 
41 - Vydávanie kníh; vydávanie časopisov; vydá-
vanie publikácií; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vzdelávanie; školenia; odborné preškoľo-
vanie; organizovanie a vedenie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie vzde-
lávacích kurzov; organizovanie a vedenie sympó-
zií. 

(540) EDUKAFARM - medi News 
(550) slovná 
(731) EDUKAFARM, s.r.o., V Lipkách 647/31, 154 00 

Praha 5, CZ; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(210) 829-2018 
(220) 13.4.2018 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; časopisy (periodiká); noviny; kni-

hy; brožúry; periodiká; tlačené publikácie; tlačivá 
(formuláre); grafické reprodukcie; fotografie (tla-
čoviny). 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; re-
klama; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
podpora predaja (pre tretie osoby); inzercia; mar-
keting; organizovanie obchodných a reklamných 
výstav; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo. 
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41 - Vydávanie kníh; vydávanie časopisov; vydá-
vanie publikácií; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vzdelávanie; školenia; odborné preškoľo-
vanie; organizovanie a vedenie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie vzde-
lávacích kurzov; organizovanie a vedenie sym-
pózií. 

(540) EDUKAFARM - farmi News 
(550) slovná 
(731) EDUKAFARM, s.r.o., V Lipkách 647/31, 154 00 

Praha 5, CZ; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(210) 1442-2018 
(220) 25.6.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda-

jov; nahraté počítačové programy. 
16 - Tlačoviny. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; on 
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
organizovanie veľtrhov práce; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; nábor zames-
tnancov. 
41 - Organizovanie a vedenie sympózií; organizo-
vanie a vedenie konferencii; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie odbor-
ných seminárov; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav. 
42 - Tvorba počítačového softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) IAESTE Slovakia, Vazovova 5, 812 43 Bratisla-

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

 
 

(210) 1443-2018 
(220) 25.6.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda-

jov; nahraté počítačové programy. 
16 - Tlačoviny. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; on 
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
organizovanie veľtrhov práce; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; nábor zames-
tnancov. 
41 - Organizovanie a vedenie sympózií; organizo-
vanie a vedenie konferencii; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie odbor-
ných seminárov; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav. 
42 - Tvorba počítačového softvéru. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) IAESTE Slovakia, Vazovova 5, 812 43 Bratisla-

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

 
 

(210) 1522-2018 
(220) 6.7.2018 

 11 (511) 37, 40, 42 
(511) 37 - Stavebníctvo; stavebné opravy budov; sta-

vebné opravy interiérov; stavebné opravy stien; 
stavebné opravy stropov; stavebné opravy pod-
porných konštrukcií; stavebné opravy sadrokar-
tónov; stavebné opravy tapiet; inštalácie stien; 
inštalácie stropov z napínaných materiálov; inšta-
lácie podporných konštrukcií. 
40 - Úprava textílií; úprava tkanín; tlač, tlačenie. 
42 - Technologické služby a s nimi súvisiace pro-
jektovanie; navrhovanie interiérov; navrhovanie 
exteriérov. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) DEKRE s.r.o., Na Krocince 692/33, 190 00 Pra-

ha 9 - Vysočany, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1708-2018 
(220) 31.7.2018 

 11 (511) 35, 39 
(511) 35 - Obchodná administratíva pre letecké spoloč-

nosti, cestovné kancelárie, združenia, podnikate-
ľov a podnikateľské zoskupenia; obchodné pora-
denské a konzultačné služby; obchodné infor-
mačné služby. 
39 - Organizovanie ciest; vybavovanie cestov-
ných víz, pasov a cestovných dokladov pre osoby 
cestujúce do zahraničia; informačné služby týka-
júce sa organizovania ciest, vybavovania cestov-
ných víz a cestovných dokladov; konzultačné 
služby v oblasti organizovania ciest. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene modrej, čierna, biela 
(731) Beijing Qian Dai Fu Information & Technology 

Company, a Chinese Limited Corporation, 31201, 
F11, Tower 1, No. 2 Nanzhugan Alley Dong Cheng 
Dist., Beijing 100006, CN; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 
Bratislava, SK; 
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(210) 1713-2018 
(220) 31.7.2018 
(310) 549493 
(320) 26.7.2018 
(330) CZ 

 11 (511) 9, 16, 42 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda-

jov; nosiče zvukových nahrávok; audiovizuálne 
kompaktné disky; pružné disky; optické kom-
paktné disky (CD-ROM); magnetické pásky; mag-
netické disky; videokazety; počítačové programy; 
softvér; kompilujúci softvér; komunikačný softvér; 
aplikačný softvér; multimediálny softvér; softvér 
na editovanie obrazov, zvuku a videa; interaktívny 
softvér; softvér na synchronizáciu databáz; počíta-
čový softvér na vyhľadávanie; počítačový softvér 
na správu dokumentov; počítačový softvér na 
správu databáz; počítačový softvér na účely re-
klamy; počítačový softvér v oblasti publikovania; 
softvér na prevádzkovanie on-line obchodu; počí-
tačový hardvér; elektronické publikácie (sťahova-
teľné) v podobe časopisov, periodík a kníh; počí-
tačový softvér (nahraté počítačové programy), vo 
vzťahu k elektronickým publikáciám (sťahovateľ-
ným) v podobe časopisov, periodík a kníh; počíta-
čový hardvér vo vzťahu k elektronickým publiká-
ciám (sťahovateľným) v podobe časopisov, perio-
dík a kníh; elektronické multimediálne aplikácie; 
multimediálne alebo informačné katalógy a apli-
kácia na prehliadanie, spracovávanie alebo ucho-
vávanie údajov v elektronickej podobe. 
16 - Tlačoviny; periodické publikácie; knihy; 
učebnice; príručky; vyučovacie pomôcky okrem 
prístrojov a zariadení; časopisy (periodiká); letáky; 
prospekty; všetky uvedené tovary vo vzťahu k za-
obchádzaniu a používaniu počítačového softvéru 
(nahratých počítačových programov) a počítačov; 
brožúry; letáky; plagáty; reklamné tabule z papie-
ra; papierové pútače; tlačené propagačné materiály 
z papiera; umelecké diela z papiera; dekoračné 
predmety (ornamenty) z papiera; pohľadnice; lis-
tový papier; obálky (papiernický tovar); blahopraj-
né pohľadnice; kalendáre; samolepky (papiernický 
tovar); obtlačky; papierové vystrihovacie šablóny; 
kartičky na poznámky; papierové alebo plastové 
tašky na balenie; zošity; skicáre; pastelky; puzdrá 
na perá, perečníky; perá (kancelárske potreby); no-
že na papier (otvárače listov); ťažidlo na papiere. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; 
návrh softvéru; návrh počítačových systémov; po-
radenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačového soft-
véru; výskum a vývoj v oblasti počítačového hard-
véru a softvéru; údržba počítačových programov; 
aktualizovanie počítačových programov; zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; inštalácia 
počítačových programov; testovanie počítačového 
softvéru; prenájom počítačov a počítačového soft-
véru; prenájom počítačových periférnych zariade-
ní; hosťovanie na počítačových stránkach (webo-
vých stránkach); prenájom počítačových serverov 
(serverhosting); tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby); prevod údajov alebo do-
kumentov z fyzických médií na elektronické mé-
diá; grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnér-
stvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; 
všetky uvedené služby poskytované prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty,  
 

SMS správ, počítačových sietí alebo internetu; po-
skytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); tvorba infor-
mačných databáz pre lekársku verejnosť; tvorba 
lekárskeho softvéru. 

(540) TALKEY 
(550) slovná 
(731) CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., 

Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1770-2018 
(220) 10.8.2018 

 11 (511) 16, 25, 35, 38, 41, 45 
(511) 16 - Periodiká; časopisy (periodiká); ročenky; tla-

čoviny; katalógy; knihy; záložky do kníh; plagáty; 
pohľadnice; portréty; obrazy; fotografie (tlačovi-
ny); prospekty; tlačené publikácie; papierové ale-
bo lepenkové pútače; poznámkové zošity; príruč-
ky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; ka-
lendáre; diáre; papierové vlajky; prospekty; brožú-
ry; mapy; noviny; obežníky; papiernický tovar; pa-
ragóny; pečate; pečatné vosky; pečiatky; perá 
(kancelárske potreby); pergamenový papier; listo-
vý papier; baliaci papier; albumy; písacie potreby; 
obálky (papiernický tovar); poštové známky; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
grafické reprodukcie; rytiny; tlačivá (formuláre); 
vrecká, vrecia a vaky z papiera alebo plastických 
materiálov na balenie; vzory na výrobu odevov; 
stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; 
papierové utierky; plastové fólie na balenie. 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy. 
35 - Reklama; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie oso-
by); reklamné plagátovanie; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); 
prieskum verejnej mienky; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; odborné obchodné poraden-
stvo; prehľad tlače (výstrižkové služby); zbieranie 
údajov do počítačových databáz; organizovanie  
a vedenie obchodných alebo reklamných výstav; 
organizovanie a vedenie obchodných alebo re-
klamných veľtrhov; obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 35, 41 a 45 tohto 
zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby  
s tovarom uvedeným v triedach 16 a 25 tohto zoz-
namu; obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 35, 41 a 45 tohto zoznamu pros-
tredníctvom internetu; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby s tovarom uvedeným v triedach 16 a 25 
tohto zoznamu prostredníctvom internetu. 
38 - Telekomunikačné služby; prenos elektronic-
kej pošty; spravodajské kancelárie; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; posky-
tovanie priestoru na diskusiu na internete; posky-
tovanie prístupu do databáz; prenos správ a obra-
zových informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos digitálnych súborov; poskytovanie diskusných 
fór online; prenájom prístupového času do data-
báz. 
41 - Vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; školenia; zábava;  
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športová a kultúrna činnosť; fotografické reportá-
že; fotografovanie; informácie o možnostiach zá-
bavy; organizovanie a vedenie seminárov, konfe-
rencií, kongresov; organizovanie politických stret-
nutí, mítingov a manifestácií; organizovanie a ve-
denie koncertov; organizovanie lotérií; organizo-
vanie plesov; organizovanie športových súťaží; or-
ganizovanie živých vystúpení; organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; nahrávanie 
videopások; nočné kluby (zábava); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, veľtrhov; 
písanie textov (okrem reklamných); plánovanie  
a organizovanie večierkov; vydávanie kníh, časo-
pisov, periodík, ročeniek; on line vydávanie elek-
tronických kníh, časopisov a publikácií; požičovne 
kníh (knižnice); reportérske služby; poskytovanie 
informácií týkajúcich sa politických, spoločen-
ských a kultúrnych podujatí; tvorba rozhlasových 
alebo televíznych programov; tvorba zvukových  
a zvukovo-obrazových záznamov; produkcia fil-
mov (nie reklamných); požičiavanie filmov; poži-
čiavanie videopások; požičiavanie zvukových na-
hrávok; organizovanie kultúrnych, spoločenských, 
športových predstavení (manažérske služby); vy-
dávanie textov (okrem reklamných). 
45 - Poradenstvo v oblasti ľudských práv; právne 
poradenstvo; právny výskum; právne služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, tyrkysová, čierna, biela 
(731) Molda Peter, Ing., Štefana Baniča 10, 919 04 

Smolenice, SK; 
 
 

(210) 1771-2018 
(220) 7.8.2018 

 11 (511) 32, 33, 35, 41, 43 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné nápoje; mušty; hroz-

nový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje. 
33 - Víno; brandy, vínovica; alkoholické nápoje 
okrem piva; vopred pripravené miešané alkoholic-
ké nápoje (nie s pivom); vodnár (matolinové víno). 
35 - Administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; reklama; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pred-
vádzanie tovaru; on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; rozširova-
nie vzoriek tovarov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); obchodné alebo  
 

podnikateľské informácie; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb; podpora predaja (pre tretie osoby); zásiel-
kové reklamné služby; marketing; poskytovanie 
obchodných informácii prostredníctvom webo-
vých stránok; zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); on- 
-line poskytovanie obchodného priestoru pre ná-
kupcov a predajcov tovarov a služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; organizovanie a vede-
nie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); vydávanie kníh; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba); organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); organizovanie a vedenie seminárov; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie plesov; orga-
nizovanie športových súťaží; organizovanie ži-
vých vystúpení; písanie textov; on-line vydáva-
nie elektronických kníh a časopisov; koučovanie 
(školenie); školenia; nočné kluby (zábava); pos-
kytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; in-
formácie o výchove a vzdelávaní. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (kete-
ring); kaviarne; samoobslužné reštaurácie; samo-
obslužné jedálne; závodné jedálne; bary (služby); 
rýchle občerstvenie (snackbary); požičiavanie 
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; pre-
nájom prednáškových sál; ubytovacie kancelárie 
(hotely, penzióny); prenájom prechodného uby-
tovania; penzióny; turistické ubytovne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene sivej 
(731) KARPATSKÁ PERLA, s. r. o., Nádražná 57, 

900 81 Šenkvice, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1896-2018 
(220) 27.8.2018 

 11 (511) 29, 30, 31, 35 
(511) 29 - Bujóny; vývary; prípravky na vývary; držky; 

klobásy; salámy; párky; mäso; mäsové konzervy; 
mäsové výťažky; prípravky na výrobu polievok; 
zeleninové šťavy na varenie; šunka; údeniny; ze-
leninové šaláty; potravinárska želatína; nakladaná 
zelenina; nakladané uhorky; konzervovaná, sušená 
a zaváraná zelenina a ovocie; konzervované potra-
viny okrem konzervovaných chuťových prísad; 
arašidy (spracované); bravčová masť; džemy; hrach 
(konzervovaný); zemiakové hranolky; sušené hro-
zienka; hydina (mäso); potravinárske oleje a tuky;  
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 jogurt; konzervy s rybami; konzervy s ovocím a ze-
leninou; kyslá kapusta; zemiakové lupienky; mar-
garín; marmelády; maslo; mäsové konzervy; mlie-
ko; mliečne výrobky; mrazené ovocie a zelenina; 
paštéty; rybie plátky; konzervované ryby; sardinky 
(neživé); prípravky na výrobu polievok. 
30 - Konzervované záhradné bylinky (chuťové 
prísady). 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina; citrusové ovocie; 
čerstvá cibuľa; čerstvý hrach; čerstvé arašidy; čer-
stvé madle (ovocie); čerstvé orechy; nespracované 
konzumné semená; semená na siatie; nespracova-
ný konzumný sezam; čerstvý hlávkový šalát; čer-
stvé šampiňóny; čerstvé uhorky; čerstvé zemiaky; 
živé kvety; rezané kvety; sušené kvety na ozdobu; 
vence zo živých kvetov; kvetinové cibule; klíčky 
semien na botanické účely; korok (surový); kôra 
(surovina); kríky; palmy; palmové listy; sušené 
rastliny ako dekorácia; rašelina (podstielka); ružo-
vé kríky; sadenice; stromy; trávniky (prírodné); 
vianočné stromčeky; záhradné bylinky (čerstvé). 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby s to-
varmi uvedenými v triedach 29, 30 a 31 tohto zoz-
namu; reklama; maloobchodné služby s nealkoho-
lickými nápojmi, potravinami a papiernickým to-
varom; organizovanie audiovizuálnych predstave-
ní na komerčné a reklamné účely; organizovanie 
výstav na komerčné alebo reklamné účely; perso-
nálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklam-
né účely a podporu predaja; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky); spracovanie textov; vydávanie a aktualizova-
nie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových 
záznamov a periodických a neperiodických publi-
kácií; vydávanie a rozširovanie reklamných tex-
tov; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
komerčné informačné kancelárie; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení; marketingový prie-
skum; nábor zamestnancov; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; obchodný manažment a pod-
nikové poradenstvo; prenájom predajných automa-
tov; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredko-
vanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) okrová, červená, čierna 
(731) AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 

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

 
 
 
 
 

(210) 2001-2018 
(220) 11.9.2018 

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

túrna činnosť; organizovanie a vedenie konferen-
cií. 

(540) By Design Conference 
(550) slovná 
(731) By Design Group s.r.o., Hodálova 471/3, 841 04 

Bratislava 4, SK; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2005-2018 
(220) 12.9.2018 

 11 (511) 9, 11 
(511) 9 - Vypínače na fontány na pitnú vodu; vypínače 

na zariadenia na chladenie vody. 
11 - Zariadenia na chladenie balenej vody; dávko-
vače pitnej vody s elektricky riadeným ohrevom, 
chladením a karbonizáciou; fontány na pitnú vodu; 
tlakové zariadenia na chladenie vody; zariadenia  
s výpustom na dávkovanie, filtráciu a reverznú 
osmózu vody; elektricky riadené odvlhčovače na 
odstraňovanie vlhkosti zo vzduchu kondenzáciou; 
exteriérové skrinky na zariadenia na chladenie ba-
lenej vody; exteriérové skrinky na dávkovače pit-
nej vody; zachytávače kvapiek vody na zariadenia 
na chladenie balenej vody; zachytávače kvapiek 
vody na dávkovače pitnej vody; predné, vrchné, 
spodné a bočné náhradné panely na zariadenia na 
chladenie balenej vody; predné, vrchné, spodné  
a bočné náhradné panely na dávkovače pitnej vo-
dy; tlakové regulačné ventily na fontány na pitnú 
vodu; tlakové regulačné ventily na zariadenia na 
chladenie vody; drenážne zachytávače vody na za-
riadenia na chladenie vody; potrubné zachytávače 
vody na zariadenia na chladenie vody; spojky na 
drenážne potrubia (časti zariadení na chladenie 
vody); ohyby na drenážne potrubia (časti zariadení 
na chladenie vody); rúrky na plnenie pohárov na 
pitie (časti zariadení na chladenie vody a dávkova-
čov pitnej vody); dýzy na plnenie pohárov na pitie 
(časti zariadení na chladenie vody a dávkovačov 
pitnej vody); kohútiky na nástenné fontány na pit-
nú vodu; odtoky na nástenné fontány na pitnú vodu. 

(540) OASIS 
(550) slovná 
(731) LVD Acquisition, LLC, 222 E. Campus View 

Blvd., 432 35 Columbus, Ohio, US; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2049-2018 
(220) 18.9.2018 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Meranie času na športových podujatiach; or-

ganizovanie športových súťaží; služby osobných 
trénerov (fitnes cvičenia); výchovno-zábavné klu-
bové služby. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá 
(731) Krasokorčuliarsky klub Zvolen, Pod Dráhami 2278/2, 

960 01 Zvolen, SK; 
 
 

(210) 2063-2018 
(220) 20.9.2018 

 11 (511) 11 
(511) 11 - Výhrevné kotly. 

(540) VIGAS 
(550) slovná 
(731) Pavel Vigaš - VIMAR, M. Čulena 25, 974 11 Ban-

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

 
 

(210) 2086-2018 
(220) 26.9.2018 

 11 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Prospekty; plagáty; brožúry. 

29 - Hydina (mäso); mäso; bravčové mäso; klo-
básy. 
35 - Rozhlasová reklama; televízna reklama; re-
klama; prenájom reklamných plôch. 

(540) KRÁĽOVSKÉ ŠPEKAČKY 
(550) slovná 
(731) HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 

236, 951 35 Veľké Zálužie, SK; 
 
 

(210) 2089-2018 
(220) 26.9.2018 

 11 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Prospekty; plagáty; brožúry. 

29 - Hydina (mäso); mäso; bravčové mäso. 
35 - Rozhlasová reklama; televízna reklama; re-
klama; prenájom reklamných plôch. 

(540) ŠĽACHTIC ŠUNKA 
(550) slovná 
(731) HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Ma- 

jer 236, 951 35 Veľké Zálužie, SK; 
 
 

(210) 2090-2018 
(220) 26.9.2018 

 11 (511) 16, 29, 35 
(511) 16 - Prospekty; plagáty; brožúry. 

29 - Hydina (mäso); mäso; bravčové mäso. 
35 - Rozhlasová reklama; televízna reklama; re-
klama; prenájom reklamných plôch. 
 

(540) KNIEŽACIA ŠUNKA 
(550) slovná 
(731) HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Ma- 

jer 236, 951 35 Veľké Zálužie, SK; 
 
 

(210) 2137-2018 
(220) 1.10.2018 

 11 (511) 16, 35, 36, 41, 44, 45 
(511) 16 - Papier a lepenka; tlačoviny; plagáty; fotogra-

fie; papiernický tovar, písacie a kancelárske potre-
by (okrem nábytku); učebné a vyučovacie pomôc-
ky; plastové fólie a vrecká na balenie; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; 
obrazy; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; skicá-
re; brožúry; zošity; katalógy; obaly na doklady; 
zoraďovače (kancelárske potreby); knihy; obaly 
(papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); puz-
drá na perá, perečníky; časové rozvrhy (tlačoviny); 
pohľadnice; tlačené publikácie; príručky; brožo-
vané knihy; záložky do kníh; pastelky; perá (kan-
celárske potreby); časopisy (periodiká); ročenky; 
kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kance-
lárske použitie; papierové alebo lepenkové krabi-
ce; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo le-
penkové obaly na fľaše; papierové podložky pod 
poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové 
servítky; papierové obrúsky (prestieranie); písacie 
súpravy (papiernický tovar); papierové alebo le-
penkové etikety; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; samolepky (papiernický tovar); ko-
miksy; hudobné blahoželania (pohľadnice); letáky; 
tlačené poukážky. 
35 - Reklama; reklamné plagátovanie; prieskum 
trhu; marketing; cielený marketing; vonkajšia re-
klama; rozširovanie reklamných oznamov; roz-
množovanie dokumentov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; poradenstvo pri organizovaní 
a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; obchodný manažment; obchodná admi-
nistratíva; vydávanie reklamných textov; správa 
počítačových súborov; spracovanie textov; spra-
covanie textov online; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databáz; písanie reklamných textov; tvorba 
reklamných filmov (videí); personálne poraden-
stvo; rozširovanie reklamných materiálov záujem-
com o činnosť neziskovej organizácie (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky, prospekty v elektronickej 
podobe); písanie textov scenárov na reklamné úče-
ly; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií o neziskovej orga-
nizácii; reklama formou ďakovných listov; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); poradenstvo v ob-
lasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); vyhľa-
dávanie sponzorov; vyhľadávanie kvalifikovaných 
dobrovoľníkov pre neziskové organizácie; vývoj  
a koordinácia dobrovoľníckych projektov pre cha-
ritatívne organizácie; dražby; dražby na internete; 
reklamné a marketingové služby poskytované pro-
stredníctvom blogov; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby v oblasti priraďovania potenciálnych 
súkromných investorov podnikateľom, ktorí žiada-
jú o financovanie; sprostredkovanie obchodovania  
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pre tretie osoby; sprostredkovanie reklamy; data-
bázový marketing; zostavovanie a riadenie počíta-
čových databáz; systematizácia údajov v počítačo-
vej databáze; poskytovanie obchodných informácií 
z online databáz; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií prostred-
níctvom počítačovej databázy; reklamné služby na 
podporu informovanosti verejnosti o sociálnych 
otázkach; reklamné služby na podporu informova-
nosti verejnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia; 
obchodné sprostredkovanie zdravotníckej staros-
tlivosti; obchodné sprostredkovanie logopedických 
a ortodontických služieb. 
36 - Finančné sponzorstvo; charitatívne zbierky; 
charitatívne služby v oblasti finančných darov; ko-
lektívne financovanie (služby); filantropické služ-
by v oblasti peňažných darov; organizovanie fi-
nančných zbierok; poskytovanie informácií v ob-
lasti dobročinných zbierok; poskytovanie peňaž-
ných grantov charitám; poskytovanie finančných 
grantov (služby); financovanie humanitárnych pro-
jektov (služby); sprostredkovanie (maklérstvo); správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie 
(služby); finančné riadenie; poskytovanie finanč-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; financovanie zdravotníctva (služby); financo-
vanie školstva (služby); financovanie športu (služ-
by); financovanie kultúry (služby); organizovanie 
dobročinných zbierok pre deti z nižších sociálnych 
vrstiev; elektronické bankovníctvo; elektronický 
prevod peňažných prostriedkov; finančné služby  
v oblasti príspevkových programov sociálneho za-
bezpečenia. 
41 - Zábava; športová a kultúrna činnosť; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vzdeláva-
cie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vydávanie kníh; vydávanie brožúr (okrem reklam-
ných); online vydávanie blogových príspevkov; 
vzdelávanie; školenia; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); online koučovanie (škole-
nie); organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; vyučovanie; výchovnozábavné klu-
bové služby; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie a vedenie seminárov; informácie  
o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach 
zábavy; letné tábory (zábava a vzdelávanie); služ-
by poskytované prázdninovými tábormi (zábava); 
organizovanie vzdelávacích aktivít v letných tábo-
roch; organizovanie športových súťaží; plánovanie 
a organizovanie večierkov; tábory na športové sús-
tredenia; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie 
koncertov; písanie blogov; informácie o možnos-
tiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; 
hudobné a spevácke predstavenia; organizovanie 
kultúrnych podujatí; organizovanie podujatí na zá-
bavné účely. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; zdravotnícke služ-
by; psychologické služby; alternatívna medicína; 
zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre 
zdravotne postihnuté osoby; logopedické služby; 
ortodontické služby; poskytovanie informácií tý-
kajúcich sa veterinárnych liekov a prípravkov (in- 
 

formácie z oblasti veterinárnej pomoci); poskyto-
vanie informácií o chove zvierat; veterinárne po-
radenské služby; (veterinárne nemocnice (služby); 
veterinárna chirurgia; zverolekárske a poľnohos-
podárske služby; zverolekárske informačné služby 
poskytované prostredníctvom internetu; poraden-
ské služby v oblasti starostlivosti o zvieratá; masá-
že; sanatóriá; sociálne útulky (hospice); zotavov-
ne; zotavovne pre rekonvalescentov; lekárske  
a zdravotnícke služby; reflexná terapia, reflexoló-
gia; rehabilitácia tela; rehabilitačné cvičenia (zdra-
votná starostlivosť); relaxačná terapia (zdravotníc-
ke služby). 
45 - Adopčné agentúry; online služby sociálnych 
sietí; zoznamovacie služby; pestúnska starostli-
vosť; pestúnska starostlivosť o deti; emocionálna 
podpora v čase žiaľu; poradenstvo pri úmrtí blíz-
kej osoby (okrem psychologického poradenstva); 
poradenstvo v oblasti osobných vzťahov (mediač-
né služby); poskytovanie emocionálnej podpory 
rodinám; poskytovanie emocionálnej podpory pre 
pacientov s rakovinou a ich rodiny pomocou onli-
ne interaktívnych fór; poskytovanie obuvi pre oso-
by v núdzi (charitatívne služby); poskytovanie od-
evov pre osoby v núdzi (charitatívne služby); 
služby v oblasti adopcie zvierat. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, zelená 
(731) ĽUDIA ĽUĎOM n.o., Borská 6, 841 01 Brati-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2169-2018 
(220) 5.10.2018 

 11 (511) 16, 35, 41, 44 
(511) 16 - Knihy; vyučovacie pomôcky (okrem prístro-

jov a zariadení); tlačené publikácie; tlačoviny; pla-
gáty; pohľadnice; katalógy; fotografie (tlačoviny); 
kalendáre; tlačené informačné letáky; periodické  
a neperiodické publikácie a tlačené vyučovacie ma-
teriály súvisiace s fyzickým a duševným zdravím, 
zdravou výživou, zdravotnou starostlivosťou a oše-
trovateľstvom a pedagogikou. 
35 - Administratívne spracovanie údajov v oblasti 
zdravotnej starostlivosti (kancelárske práce); ob-
chodná administratíva v odbore zdravotnej staros-
tlivosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s farmaceutickými, hygienickými prípravkami  
a zdravotnými potrebami; maloobchodné a veľko-
obchodné služby s prístrojmi a zariadeniami na te-
rapeutickú stimuláciu svalov (tela), s elektronic-
kými svalovými stimulátormi na lekárske účely, so 
stimulátormi svalov a nervov, s rehabilitačnými 
prístrojmi na lekárske účely, s fyzioterapeutickými  
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a masážnymi prístrojmi, s lekárskymi diagnostic-
kými zariadeniami, s prístrojmi na použitie pri le-
kárskych analýzach, s ortopedickými a pohybo-
vými pomôckami, s nafukovacími matracmi, van-
kúšmi a poduškami na lekárske účely, s elektric- 
ky vyhrievanými pokrývkami na lekárske účely,  
s vyhrievanými vankúšmi a poduškami (podlož-
kami) na liečebné účely, s ohrievacími sáčkami na 
účely prvej pomoci, s teplovzdušnými vibrátormi 
na lekárske účely, s masážnymi rukavicami, s ter-
moelektrickými kompresnými obkladmi na lekár-
ske použitie, s ortopedickými bandážami, pásmi na 
lekárske účely, s tehotenskými, brušnými, pupoč-
nými, hypogastrickými pásmi, s ortopedickými 
pásikmi, korzetmi na liečebné účely, s podbruš-
nými vložkami, s ortopedickými vložkami, s elas-
tickými pančuchami a ponožkami na lekárske úče-
ly, s elastickými obväzmi, s pôrodníckymi mat-
racmi, s pomôckami na kojenie, s cumlíkmi pre 
novorodencov a dojčatá, s krúžkami na uľahčenie 
prerezávania zubov, s inhalátormi na lekárske po-
užitie, s injekčnými ihlami, s drenážami, s katét-
rami, s kanylami, so sondami, s teplomermi, s pum-
pami, s rozprašovačmi, s aerosólovými dávko-
vačmi na lekárske účely, s urologickými a chirur-
gickými nástrojmi, s popruhmi (podpornými ob-
väzmi), s plachtami používaných počas operácie,  
s ortopedickými a chirurgickými dlahami, s hygie-
nickými misami a miskami, s nádobami na moč,  
s rúškami a rukavicami na lekárske účely, so špe-
ciálnymi posteľami na lekárske účely, s nábytkom 
a lôžkovinami na lekárske účely, so zariadeniami 
na manipuláciu s pacientmi, so špeciálnym nábyt-
kom na lekárske účely, s kreslami na lekárske zá-
kroky, so zubárskymi vyšetrovacími kreslami,  
s hydrostatickými posteľami na lekárske účely,  
s pojazdnými lôžkami a nosidlami, so zariadenia-
mi na premiestňovanie invalidných osôb, s aku-
punktúrnymi pomôckami, s lampami a lasermi na 
lekárske účely, s elektródami na lekárske použitie, 
s elektrickými pásmi na lekárske účely, s lekár-
skymi dýchacími prístrojmi, s resuscitačnými prí-
strojmi, s prístrojmi na umelé dýchanie, s prístroj-
mi na meranie krvného tlaku a so stetoskopmi; 
vydávanie reklamných, inzertných a propagačných 
textov v oblasti poskytovania zdravotnej starostli-
vosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej vý-
živy, ošetrovateľstva a pedagogiky; predvádzanie 
tovaru na reklamné účely; prenájom reklamných 
plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhla-
sová reklama v oblasti poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdra-
vej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; televíz-
na reklama v oblasti poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej 
výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; on line re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama; 
marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); 
prieskum trhu; vyhľadávanie sponzorov; podpora 
predaja tovarov a služieb sponzorovaním športo-
vých a charitatívnych akcií; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav v oblasti pos-
kytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a du-
ševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva  
a pedagogiky. 
 

41 - Vzdelávacie kurzy v oblasti ošetrovateľstva  
a pedagogiky; školenia v oblasti zdravotnej staros-
tlivosti a výživy; lekárske vzdelávacie služby; or-
ganizovanie a vedenie workshopov, školení, semi-
nárov, konferencií, kolokvií a sympózií v oblasti 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického  
a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľ-
stva a pedagogiky; koučovanie (školenie); organi-
zovanie kultúrnych výstav; organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); vzdelávacie kurzy v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago-
giky; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická čin-
nosť) v oblasti poskytovania zdravotnej starostli-
vosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej vý-
živy, ošetrovateľstva a pedagogiky; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných) v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago-
giky; písanie textov (okrem reklamných); elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); on 
line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); on line vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago-
giky; požičiavanie kníh a periodík; zvuková, obra-
zová a multimediálna produkcia; fotografovanie; 
reportérske služby; tlmočenie posunkovej reči; 
služby zdravotného a kondičného cvičenia; prak-
tický výcvik (ukážky); informácie o možnostiach 
zábavy. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; služby starostli-
vosti o seniorov; terapeutické služby; akupunktú-
ra; akupresúra; homeopatia; hydroterapia; terapeu-
tické masáže; alternatívna medicína; služby chiro-
praktikov; aromaterapeutické služby; masáže; fy-
zioterapia; paliatívna starostlivosť; pediatrické 
služby; logopedické služby; ošetrovateľské služby; 
lekárske služby; služby pôrodných asistentiek; zdra-
votné poradenstvo; farmaceutické poradenstvo; 
zdravotné poradenstvo v oblasti diéty a výživy; 
behaviorálna analýza na lekárske účely; služby le-
kárskej analýzy týkajúce sa ošetrovania a liečenia 
osôb s ťažkým zdravotným alebo mentálnym po-
stihnutím; lekárske služby v oblasti liečby chro-
nickej bolesti; psychologické služby; poskytovanie 
informácií týkajúcich sa ošetrovateľských služieb; 
poskytovanie informácií týkajúcich sa zdravotnej 
starostlivosti a služieb uvedených v triede 44 tohto 
zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, 
internetu a SMS správ; informačné služby týkajú-
ce sa zdravotnej starostlivosti; poskytovanie cvi-
čebných priestorov na zdravotné rehabilitačné úče-
ly; prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom 
lekárskeho vybavenia; telemedicínske služby; zo-
tavovne; sanatóriá; opatrovateľské ústavy; sociálne 
útulky (hospice). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá, biela 
(731) INSTITUT Bazální stimulace s.r.o., J. Opleta- 

la 680, 738 01 Místek, Frýdek-Místek, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2171-2018 
(220) 5.10.2018 

 11 (511) 16, 35, 41, 44 
(511) 16 - Knihy; vyučovacie pomôcky (okrem prístro-

jov a zariadení); tlačené publikácie; tlačoviny; 
plagáty; pohľadnice; katalógy; fotografie (tlačovi-
ny); kalendáre; tlačené informačné letáky; perio-
dické a neperiodické publikácie a tlačené vyučo-
vacie materiály súvisiace s fyzickým a duševným 
zdravím, zdravou výživou, zdravotnou starostli-
vosťou a ošetrovateľstvom a pedagogikou. 
35 - Administratívne spracovanie údajov v oblasti 
zdravotnej starostlivosti (kancelárske práce); ob-
chodná administratíva v odbore zdravotnej staros-
tlivosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s farmaceutickými, hygienickými prípravkami  
a zdravotnými potrebami; maloobchodné a veľko-
obchodné služby s prístrojmi a zariadeniami na te-
rapeutickú stimuláciu svalov (tela), s elektronic-
kými svalovými stimulátormi na lekárske účely, so 
stimulátormi svalov a nervov, s rehabilitačnými 
prístrojmi na lekárske účely, s fyzioterapeutickými 
a masážnymi prístrojmi, s lekárskymi diagnostic-
kými zariadeniami, s prístrojmi na použitie pri le-
kárskych analýzach, s ortopedickými a pohybo-
vými pomôckami, s nafukovacími matracmi, van-
kúšmi a poduškami na lekárske účely, s elektricky 
vyhrievanými pokrývkami na lekárske účely, s vy-
hrievanými vankúšmi a poduškami (podložkami) 
na liečebné účely, s ohrievacími sáčkami na účely 
prvej pomoci, s teplovzdušnými vibrátormi na le-
kárske účely, s masážnymi rukavicami, s termoe-
lektrickými kompresnými obkladmi na lekárske 
použitie, s ortopedickými bandážami, pásmi na le-
kárske účely, s tehotenskými, brušnými, pupoč-
nými, hypogastrickými pásmi, s ortopedickými pá-
sikmi, korzetmi na liečebné účely, s podbrušnými 
vložkami, s ortopedickými vložkami, s elastickými 
pančuchami a ponožkami na lekárske účely, s elas-
tickými obväzmi, s pôrodníckymi matracmi, s po-
môckami na kojenie, s cumlíkmi pre novoroden-
cov a dojčatá, s krúžkami na uľahčenie prerezáva-
nia zubov, s inhalátormi na lekárske použitie, s in-
jekčnými ihlami, s drenážami, s katétrami, s kany-
lami, so sondami, s teplomermi, s pumpami, s roz- 
 

prašovačmi, s aerosólovými dávkovačmi na lekár-
ske účely, s urologickými a chirurgickými nástroj-
mi, s popruhmi (podpornými obväzmi), s plachta-
mi používaných počas operácie, s ortopedickými  
a chirurgickými dlahami, s hygienickými misami  
a miskami, s nádobami na moč, s rúškami a ruka-
vicami na lekárske účely, so špeciálnymi posteľa-
mi na lekárske účely, s nábytkom a lôžkovinami 
na lekárske účely, so zariadeniami na manipuláciu 
s pacientmi, so špeciálnym nábytkom na lekárske 
účely, s kreslami na lekárske zákroky, so zubár-
skymi vyšetrovacími kreslami, s hydrostatickými 
posteľami na lekárske účely, s pojazdnými lôžka-
mi a nosidlami, so zariadeniami na premiestňova-
nie invalidných osôb, s akupunktúrnymi pomôc-
kami, s lampami a lasermi na lekárske účely, s elek-
tródami na lekárske použitie, s elektrickými pásmi 
na lekárske účely, s lekárskymi dýchacími prí-
strojmi, s resuscitačnými prístrojmi, s prístrojmi na 
umelé dýchanie, s prístrojmi na meranie krvného 
tlaku a so stetoskopmi; vydávanie reklamných, in-
zertných a propagačných textov v oblasti poskyto-
vania zdravotnej starostlivosti, fyzického a dušev-
ného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pe-
dagogiky; predvádzanie tovaru na reklamné účely; 
prenájom reklamných plôch; prenájom reklam-
ných materiálov; rozhlasová reklama v oblasti pos-
kytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a du-
ševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva  
a pedagogiky; televízna reklama v oblasti posky-
tovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a du-
ševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva  
a pedagogiky; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama; marketing; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); prieskum trhu; vyhľadáva-
nie sponzorov; podpora predaja tovarov a služieb 
sponzorovaním športových a charitatívnych akcií; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivos-
ti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, 
ošetrovateľstva a pedagogiky. 
41 - Vzdelávacie kurzy v oblasti ošetrovateľstva  
a pedagogiky; školenia v oblasti zdravotnej staros-
tlivosti a výživy; lekárske vzdelávacie služby; or-
ganizovanie a vedenie workshopov, školení, semi-
nárov, konferencií, kolokvií a sympózií v oblasti 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického  
a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľ-
stva a pedagogiky; koučovanie (školenie); organi-
zovanie kultúrnych výstav; organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); vzdelávacie kurzy v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago-
giky; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická čin-
nosť) v oblasti poskytovania zdravotnej starostli-
vosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej vý-
živy, ošetrovateľstva a pedagogiky; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných) v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago-
giky; písanie textov (okrem reklamných); elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); on 
line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); on line vydávanie elektro- 
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nických kníh a časopisov v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago-
giky; požičiavanie kníh a periodík; zvuková, obra-
zová a multimediálna produkcia; fotografovanie; 
reportérske služby; tlmočenie posunkovej reči; 
služby zdravotného a kondičného cvičenia; prak-
tický výcvik (ukážky); informácie o možnostiach 
zábavy. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; služby starostlivos-
ti o seniorov; terapeutické služby; akupunktúra; 
akupresúra; homeopatia; hydroterapia; terapeutic-
ké masáže; alternatívna medicína; služby chiro-
praktikov; aromaterapeutické služby; masáže; fy-
zioterapia; paliatívna starostlivosť; pediatrické služ-
by; logopedické služby; ošetrovateľské služby; le-
kárske služby; služby pôrodných asistentiek; zdra-
votné poradenstvo; farmaceutické poradenstvo; 
zdravotné poradenstvo v oblasti diéty a výživy; 
behaviorálna analýza na lekárske účely; služby le-
kárskej analýzy týkajúce sa ošetrovania a liečenia 
osôb s ťažkým zdravotným alebo mentálnym po-
stihnutím; lekárske služby v oblasti liečby chro-
nickej bolesti; psychologické služby; poskytovanie 
informácií týkajúcich sa ošetrovateľských služieb; 
poskytovanie informácií týkajúcich sa zdravotnej 
starostlivosti a služieb uvedených v triede 44 tohto 
zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, 
internetu a SMS správ; informačné služby týkajú-
ce sa zdravotnej starostlivosti; poskytovanie cvi-
čebných priestorov na zdravotné rehabilitačné úče-
ly; prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom 
lekárskeho vybavenia; telemedicínske služby; zo-
tavovne; sanatóriá; opatrovateľské ústavy; sociálne 
útulky (hospice). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, šedá, biela 
(731) INSTITUT Bazální stimulace s.r.o., J. Opleta- 

la 680, 738 01 Místek, Frýdek-Místek, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2206-2018 
(220) 9.10.2018 

 11 (511) 25, 26, 35 
(511) 25 - Pokrývky hlavy; korzety (spodná bielizeň); 

pančuchy; závoje; závoje zakrývajúce hlavu, krk, 
bradu a strany tváre (časti rehoľných odevov); ži-
vôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany; zvrch-
níky; zvršky topánok; spoločenské odevy; obuv  
k spoločenskému odevu; svadobné šaty; čelenky 
(oblečenie); čepce (odevné pokrývky hlavy pre ženy); 
 

 

 goliere (časti odevov); šatky a šály; hodvábne via-
zanky; večerné oblečenie; kombiné (spodná bieli-
zeň); klobúky; nízke topánky (balerínky); manžety 
(časti odevov); motýliky (časti odevov); negližé; 
šnurovačky (korzety); štóly; sandále; dámske od-
evy; šaty pre družičky; šerpy okolo pása do smo-
kingov; smokingy; šnurovacie čižmy; šnurovačky; 
večerné oblečenie; odevy; obuv. 
26 - Čipky; výšivky (galantéria); stužky; šnúrky; 
gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé 
kvety; ozdoby do vlasov; brošne (doplnky obleče-
nia); čiapky na melírovanie vlasov; ozdobné lemy 
na oblečenie; ozdoby z čipiek; girlandy (výšivky); 
háčiky (galantéria); háčiky na korzety; háčiky na 
obuv; mašle do vlasov; náramenné pásky; opasko-
vé spony; ozdobné odznaky (gombíky, nie z dra-
hých kovov); ozdoby na klobúky s výnimkou 
ozdôb z drahých kovov; ozdoby na obuv s výnim-
kou ozdôb z drahých kovov; papierové natáčky; 
parochne; stuhy (galantéria); elastické pásky na 
pridržiavanie rukávov; pozlátené lemovky na od-
evy; príčesky na predlžovanie vlasov; strieborné 
výšivky (galantéria); čelenky do vlasov; odevné 
šnúrky; sponky do vlasov; sponky do vlasov; vo-
lániky na odevy; výšivky (galantéria); zlaté výšiv-
ky (galantéria); koráliky na ozdobovanie (nie na 
výrobu šperkov); kytice z umelých kvetov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 25 a 26 tohto zozna-
mu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s odev-
mi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s galantériou,  
s ozdobami uvedenými v triede 26 tohto zoznamu, 
so spoločenskými odevmi, s taškami, s doplnkami 
pre spoločenské udalosti a s galantérnym tovarom 
pre spoločenské udalosti; predvádzanie tovaru 
uvedeného v triedach 25 a 26 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) PRIMEstyle, s. r. o., Záhorácka 100, 901 01 Ma-

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

 
 

(210) 2224-2018 
(220) 15.10.2018 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Káva; kakao; kávové náhradky; ryža; tapio-

ka; ságo; múka; chlieb; melasový sirup; droždie; 
prášky do pečiva; soľ; horčica; omáčky (chuťové 
prísady); koreniny. 

(540) LAFRUTA 
(550) slovná 
(731) UNIMAR TRADE s.r.o., Hlavná 340, 900 41 Ro-

vinka, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 2403-2018 
(220) 1.3.2018 

 11 (511) 5, 10, 27, 28 
(511) 5 - Kineziologické lepiace pásky na lekárske po-

užitie. 
10 - Chrániče na kolená na lekárske použitie; vý-
stuhy na lakte (zdravotnícke pomôcky); ortézy na 
členky (zdravotnícke pomôcky). 
27 - Podložky na jogu. 
28 - Gumené medicinbaly (športové náradie); od-
porové pásy (športové náradie); tréningové posil-
ňovacie pásy (športové náradie); tréningové posil-
ňovacie laná (športové náradie); odporové rúry 
(športové náradie); kladivá na posilňovanie trupu 
(športové náradie); činky; lopty na precvičovanie 
pohyblivosti (športové náradie); rebríky na šplha-
nie (športové náradie); prekážky na nácvik rých-
losti (športové náradie); lopty na trénovanie; neop-
rénové vaky na piesok (športové náradie); ručné 
závažia (športové náradie); kužele na precvičova-
nie pohyblivosti (športové náradie); tyče na pre-
cvičovanie pohyblivosti (športové náradie); stroje 
na telesné cvičenia; posilňovacie stroje. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(641) 017867138, 01.03.2018 
(731) Spartan Race, Inc., 5th Floor, 234 Congress Street, 

Boston, Massachusetts 02110, US; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2481-2018 
(220) 16.11.2018 

 11 (511) 41, 43 
(511) 41 - Zábava; služby kasín (hazardné hry); hazard-

né hry (herne); poskytovanie zábavy v oblasti po-
čítačových hier a hazardných hier prostredníctvom 
internetovej stránky; televízna zábava; organizo-
vanie hier a súťaží na zábavné účely; poskytovanie 
hier a súťaží na zábavné účely prostredníctvom in-
ternetu; služby v oblasti hier pre virtuálnu realitu 
poskytované online prostredníctvom počítačovej 
siete za účelom rekreácie, oddychu alebo zábavy; 
organizovanie zábavných podujatí pre svadobné 
hostiny; poskytovanie zariadení na zábavu; nočné 
kluby (zábava); diskotéky (služby); zábavné kaba-
retné služby; divadelné zábavné služby zamerané 
na hudbu, tanec, komédiu, drámu a kúzla; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); rekreačné  
a športové kluby (služby); služby v oblasti zábavy 
poskytovanej v plážových kluboch a kluboch s ba-
zénmi; služby golfových klubov; poskytovanie 
golfových ihrísk; organizovanie golfových turna-
jov; služby v oblasti zábavy poskytovanej vo vi-
dieckych kluboch; poskytovanie športovísk; zá-
bavné parky; zábavné tematické parky; herne s hra-
cími automatmi (služby); služby zábavných cen-
tier; rezervácie vstupeniek na hudobné, komediál-
ne, tanečné, dramatické a kúzelnícke podujatia; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; pos-
kytovanie zariadení na hudobné, komediálne, ta- 
nečné, dramatické a kúzelnícke predstavenia; ve- 
 

 denie športových podujatí a súťaží; organizovanie 
športových podujatí a súťaží; tvorba rozhlasových 
a televíznych programov; produkcia videozázna-
mov; produkcia filmov (nie reklamných); produk-
cia audioznáznamov; produkcia elektronických hier; 
online poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; organizovanie konských 
dostihov; poskytovanie telovýchovných a teloc-
vičných zariadení; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; služby agentúr ponúkajúcich vstu-
penky na zábavné podujatia; organizovanie a ve-
denie stretnutí v oblasti zábavy; organizovanie  
a vedenie konferencií; vzdelávanie; praktický vý-
cvik (ukážky) v oblasti hazardných hier, športu  
a zábavy; školenia v oblasti hazardných hier, špor-
tu a zábavy; praktický výcvik (ukážky) v oblasti 
hotelového manažmentu; školenia v oblasti hote-
lového manažmentu; služby kasín (hazardné hry) 
so zľavami a doplnkovými službami pre častých 
zákazníkov prostredníctvom používania identifi-
kačnej karty; informačné, konzultačné a poraden-
ské služby týkajúce sa vyššie uvedených služieb. 
43 - Hotelierske služby; služby motelov a letovis-
kových hotelov; prenájom prechodného ubytova-
nia; recepčné služby pre dočasné ubytovanie 
(správa príchodov a odchodov); obydlia pod znač-
kou hotela (prechodné ubytovanie); apartmány  
s obsluhou (prechodné ubytovanie); penzióny; hos-
ťovské domy (prechodné ubytovanie); prenájom  
a rezervácie prechodného ubytovania v dovolen-
kových domoch a apartmánoch; ubytovanie v hos-
teloch a turistických ubytovniach; prázdninové tá-
bory (ubytovacie služby); domovy dôchodcov; re-
zervácie ubytovania v hoteloch, moteloch a leto-
viskových ubytovacích zariadeniach; rezervácie 
prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania  
v apartmánoch s obsluhou; ubytovacie kancelárie; 
služby vidieckych klubov spočívajúce v poskyto-
vaní prechodného ubytovania, jedla a nápojov pre 
hostí; poskytovanie priestorov a zariadení na stret-
nutia, konferencie, semináre, svadby, oslavy, ban-
kety; poskytovanie zariadení a priestorov na vý-
stavy; reštauračné (stravovacie) služby; koktailové 
bary (služby); bary (služby); samoobslužné reštau-
rácie; kaviarne; rýchle občerstvenie (snackbary); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednáv-
ku (ketering); samoobslužné jedálne; detské jasle; 
ubytovanie pre zvieratá; prenájom prednáškových 
sál; poskytovanie kempingových zariadení a pre-
nájom prenosných stavieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Caesars License Company, LLC, One Caesars 

Palace Drive, NV 89109 Las Vegas, US; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(210) 2482-2018 
(220) 16.11.2018 

 11 (511) 41, 43 
(511) 41 - Zábava; služby kasín (hazardné hry); hazard-

né hry (herne); poskytovanie zábavy v oblasti po-
čítačových hier a hazardných hier prostredníctvom 
internetovej stránky; televízna zábava; organizo-
vanie hier a súťaží na zábavné účely; poskytovanie 
hier a súťaží na zábavné účely prostredníctvom in-
ternetu; služby v oblasti hier pre virtuálnu realitu 
poskytované online prostredníctvom počítačovej 
siete za účelom rekreácie, oddychu alebo zábavy; 
organizovanie zábavných podujatí pre svadobné 
hostiny; poskytovanie zariadení na zábavu; nočné 
kluby (zábava); diskotéky (služby); zábavné kaba-
retné služby; divadelné zábavné služby zamerané 
na hudbu, tanec, komédiu, drámu a kúzla; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); rekreačné  
a športové kluby (služby); služby v oblasti zábavy 
poskytovanej v plážových kluboch a kluboch s ba-
zénmi; služby golfových klubov; poskytovanie 
golfových ihrísk; organizovanie golfových turna-
jov; služby v oblasti zábavy poskytovanej vo vi-
dieckych kluboch; poskytovanie športovísk; zá-
bavné parky; zábavné tematické parky; herne s hra-
cími automatmi (služby); služby zábavných cen-
tier; rezervácie vstupeniek na hudobné, komediál-
ne, tanečné, dramatické a kúzelnícke podujatia; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; po-
skytovanie zariadení na hudobné, komediálne, ta-
nečné, dramatické a kúzelnícke predstavenia; ve-
denie športových podujatí a súťaží; organizovanie 
športových podujatí a súťaží; tvorba rozhlasových 
a televíznych programov; produkcia videozázna-
mov; produkcia filmov (nie reklamných); produk-
cia audioznáznamov; produkcia elektronických hier; 
online poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; organizovanie konských 
dostihov; poskytovanie telovýchovných a teloc-
vičných zariadení; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; služby agentúr ponúkajúcich vstu-
penky na zábavné podujatia; organizovanie a ve-
denie stretnutí v oblasti zábavy; organizovanie  
a vedenie konferencií; vzdelávanie; praktický vý-
cvik (ukážky) v oblasti hazardných hier, športu  
a zábavy; školenia v oblasti hazardných hier, špor-
tu a zábavy; praktický výcvik (ukážky) v oblasti 
hotelového manažmentu; školenia v oblasti hote-
lového manažmentu; služby kasín (hazardné hry) 
so zľavami a doplnkovými službami pre častých 
zákazníkov prostredníctvom používania identifi-
kačnej karty; informačné, konzultačné a poraden-
ské služby týkajúce sa vyššie uvedených služieb. 
43 - Hotelierske služby; služby motelov a letovis-
kových hotelov; prenájom prechodného ubytova-
nia; recepčné služby pre dočasné ubytovanie 
(správa príchodov a odchodov); obydlia pod znač-
kou hotela (prechodné ubytovanie); apartmány s ob-
sluhou (prechodné ubytovanie); penzióny; hosťov-
ské domy (prechodné ubytovanie); prenájom a re-
zervácie prechodného ubytovania v dovolenko-
vých domoch a apartmánoch; ubytovanie v hoste-
loch a turistických ubytovniach; prázdninové tábo-
ry (ubytovacie služby); domovy dôchodcov; re-
zervácie ubytovania v hoteloch, moteloch a leto-
viskových ubytovacích zariadeniach; rezervácie 
prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania  
 

v apartmánoch s obsluhou; ubytovacie kancelárie; 
služby vidieckych klubov spočívajúce v poskyto-
vaní prechodného ubytovania, jedla a nápojov pre 
hostí; poskytovanie priestorov a zariadení na stret-
nutia, konferencie, semináre, svadby, oslavy, ban-
kety; poskytovanie zariadení a priestorov na vý-
stavy; reštauračné (stravovacie) služby; koktailové 
bary (služby); bary (služby); samoobslužné reštau-
rácie; kaviarne; rýchle občerstvenie (snackbary); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednáv-
ku (ketering); samoobslužné jedálne; detské jasle; 
ubytovanie pre zvieratá; prenájom prednáškových 
sál; poskytovanie kempingových zariadení a pre-
nájom prenosných stavieb. 

(540) CAESARS 
(550) slovná 
(731) Caesars License Company, LLC, One Caesars 

Palace Drive, NV 89109 Las Vegas, US; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2484-2018 
(220) 16.11.2018 

 11 (511) 41, 43 
(511) 41 - Zábava; služby kasín (hazardné hry); hazard-

né hry (herne); poskytovanie zábavy v oblasti po-
čítačových hier a hazardných hier prostredníctvom 
internetovej stránky; televízna zábava; organizo-
vanie hier a súťaží na zábavné účely; poskytovanie 
hier a súťaží na zábavné účely prostredníctvom in-
ternetu; služby v oblasti hier pre virtuálnu realitu 
poskytované online prostredníctvom počítačovej 
siete za účelom rekreácie, oddychu alebo zábavy; 
organizovanie zábavných podujatí pre svadobné 
hostiny; poskytovanie zariadení na zábavu; nočné 
kluby (zábava); diskotéky (služby); zábavné kaba-
retné služby; divadelné zábavné služby zamerané 
na hudbu, tanec, komédiu, drámu a kúzla; fitnes 
kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); rekreačné  
a športové kluby (služby); služby v oblasti zábavy 
poskytovanej v plážových kluboch a kluboch s ba-
zénmi; služby golfových klubov; poskytovanie 
golfových ihrísk; organizovanie golfových turna-
jov; služby v oblasti zábavy poskytovanej vo vi-
dieckych kluboch; poskytovanie športovísk; zá-
bavné parky; zábavné tematické parky; herne  
s hracími automatmi (služby); služby zábavných 
centier; rezervácie vstupeniek na hudobné, kome-
diálne, tanečné, dramatické a kúzelnícke poduja-
tia; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
poskytovanie zariadení na hudobné, komediálne, 
tanečné, dramatické a kúzelnícke predstavenia; 
vedenie športových podujatí a súťaží; organizova-
nie športových podujatí a súťaží; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov; produkcia video-
záznamov; produkcia filmov (nie reklamných); pro-
dukcia audioznáznamov; produkcia elektronických 
hier; online poskytovanie elektronických publiká-
cií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; organizovanie 
konských dostihov; poskytovanie telovýchovných 
a telocvičných zariadení; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; služby agentúr ponúkajúcich 
vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie  
a vedenie stretnutí v oblasti zábavy; organizovanie 
a vedenie konferencií; vzdelávanie; praktický vý- 
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 cvik (ukážky) v oblasti hazardných hier, športu  
a zábavy; školenia v oblasti hazardných hier, špor-
tu a zábavy; praktický výcvik (ukážky) v oblasti 
hotelového manažmentu; školenia v oblasti hote-
lového manažmentu; služby kasín (hazardné hry) 
so zľavami a doplnkovými službami pre častých 
zákazníkov prostredníctvom používania identifi-
kačnej karty; informačné, konzultačné a poraden-
ské služby týkajúce sa vyššie uvedených služieb. 
43 - Hotelierske služby; služby motelov a letovis-
kových hotelov; prenájom prechodného ubytova-
nia; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (sprá-
va príchodov a odchodov); obydlia pod značkou 
hotela (prechodné ubytovanie); apartmány s ob-
sluhou (prechodné ubytovanie); penzióny; hosťov-
ské domy (prechodné ubytovanie); prenájom a re-
zervácie prechodného ubytovania v dovolenkových 
domoch a apartmánoch; ubytovanie v hosteloch  
a turistických ubytovniach; prázdninové tábory 
(ubytovacie služby); domovy dôchodcov; rezervá-
cie ubytovania v hoteloch, moteloch a letovisko-
vých ubytovacích zariadeniach; rezervácie pre-
chodného ubytovania; rezervácie ubytovania v apar-
tmánoch s obsluhou; ubytovacie kancelárie; služby 
vidieckych klubov spočívajúce v poskytovaní pre-
chodného ubytovania, jedla a nápojov pre hostí; 
poskytovanie priestorov a zariadení na stretnutia, 
konferencie, semináre, svadby, oslavy, bankety; pos-
kytovanie zariadení a priestorov na výstavy; reš-
tauračné (stravovacie) služby; koktailové bary 
(služby); bary (služby); samoobslužné reštaurácie; 
kaviarne; rýchle občerstvenie (snackbary); dodá-
vanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); samoobslužné jedálne; detské jasle; uby-
tovanie pre zvieratá; prenájom prednáškových sál; 
poskytovanie kempingových zariadení a prenájom 
prenosných stavieb. 

(540) CAESARS PALACE 
(550) slovná 
(731) Caesars License Company, LLC, One Caesars 

Palace Drive, NV 89109 Las Vegas, US; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2546-2018 
(220) 15.3.2017 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné investovanie; inves-

tičné fondy; zriaďovanie fondov; poisťovníctvo. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
 

(641) 016310542, 15.03.2017 
(731) Phoenix Investor CZ, s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 

CZ-62700 Brno - Slatina, CZ; 
 
 

(210) 2591-2018 
(220) 3.12.2018 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový software (nahraté počítačové pro-

gramy). 
35 - Analýzy nákladov; dobrovoľné dražby; vy-
pracovávanie a podávanie daňových priznaní; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchod-
ný manažment; poradenstvo pri organizovaní a ria-
dení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; 
zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových 
databáz; prieskum trhu; reklama; obchodné alebo 
podnikové audity (revízia účtov); účtovníctvo; po-
skytovanie obchodných informácií prostred-níc-
tvom telefónu; obchodné sprostredkovateľské služ-
by. 
36 - Finančné analýzy; klíring (bezhotovostné zúč-
továvanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; 
finančný lízing; kapitálové investície; kancelárie 
zaoberajúce sa inkasovaním a vymáhaním pohľa-
dávok; správa pohľadávok; nadobúdanie a postu-
povanie pohľadávok; faktoring a forfaiting; inka-
sovanie nájomného; finančné oceňovanie; finanč-
né odhady; prenájom a správa nehnuteľností; rea-
litné kancelárie; likvidácia podnikov (finančné služ-
by); pôžičky (finančné úvery); oceňovanie obchod-
ných podnikov (finančné služby); finančné infor-
mácie; poradenstvo v oblasti splácania dlhov. 
38 - Poskytovanie prístupu do počítačových databáz. 
41 - Organizovanie výcvikov, kurzov a školení. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov; in-
štalácia počítačových programov; návrh počítačo-
vých systémov; počítačové programovanie; prená-
jom počítačov; prenájom počítačového softvéru; 
prevod a konverzia počítačových programov a úda-
jov (nie fyzický); obnovovanie počítačových data-
báz; tvorba počítačových programov; poradenstvo 
v oblasti počítačových programov. 

(540) General Factoring 
(550) slovná 
(731) GENERAL FACTORING, a.s., Mostová 2, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2608-2018 
(220) 3.12.2018 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový software (nahraté počítačové pro-

gramy). 
35 - Analýzy nákladov; dobrovoľné dražby; vy-
pracovávanie a podávanie daňových priznaní; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; ob-
chodný manažment; poradenstvo pri organizovaní 
a riadení obchodnej činnosti; personálne poraden-
stvo; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačo-
vých databáz; prieskum trhu; reklama; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); účtovníc- 
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tvo; poskytovanie obchodných informácií pros- 
tredníctvom telefónu; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby. 
36 - Finančné analýzy; klíring (bezhotovostné zúč-
továvanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; 
finančný lízing; kapitálové investície; kancelárie 
zaoberajúce sa inkasovaním a vymáhaním pohľa-
dávok; správa pohľadávok; nadobúdanie a postu-
povanie pohľadávok; faktoring a forfaiting; inka-
sovanie nájomného; finančné oceňovanie; finanč-
né odhady; prenájom a správa nehnuteľností; rea-
litné kancelárie; likvidácia podnikov (finančné služ-
by); pôžičky (finančné úvery); oceňovanie obchod-
ných podnikov (finančné služby); finančné infor-
mácie; poradenstvo v oblasti splácania dlhov. 
38 - Poskytovanie prístupu do počítačových data-
báz. 
41 - Organizovanie výcvikov, kurzov a školení. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov; in-
štalácia počítačových programov; návrh počítačo-
vých systémov; počítačové programovanie; prená-
jom počítačov; prenájom počítačového softvéru; 
prevod a konverzia počítačových programov a úda-
jov (nie fyzický); obnovovanie počítačových data-
báz; tvorba počítačových programov; poradenstvo 
v oblasti počítačových programov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, biela, sivá 
(731) GENERAL FACTORING, a.s., Mostová 2, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2609-2018 
(220) 3.12.2018 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový software (nahraté počítačové pro-

gramy). 
35 - Analýzy nákladov; dobrovoľné dražby; vy-
pracovávanie a podávanie daňových priznaní; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; ob-
chodný manažment; poradenstvo pri organizovaní 
a riadení obchodnej činnosti; personálne poraden-
stvo; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačo-
vých databáz; prieskum trhu; reklama; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); účtovníc-
tvo; poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom telefónu; obchodné sprostredkova-
teľské služby. 
36 - Finančné analýzy; klíring (bezhotovostné zúč-
továvanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poraden-
stvo; finančný lízing; kapitálové investície; kance-
lárie zaoberajúce sa inkasovaním a vymáhaním 
pohľadávok; správa pohľadávok; nadobúdanie  
 

a postupovanie pohľadávok; faktoring a forfaiting; 
inkasovanie nájomného; finančné oceňovanie; fi-
nančné odhady; prenájom a správa nehnuteľností; 
realitné kancelárie; likvidácia podnikov (finančné 
služby); pôžičky (finančné úvery); oceňovanie ob-
chodných podnikov (finančné služby); finančné 
informácie; poradenstvo v oblasti splácania dlhov. 
38 - Poskytovanie prístupu do počítačových databáz. 
41 - Organizovanie výcvikov, kurzov a školení. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov; in-
štalácia počítačových programov; návrh počítačo-
vých systémov; počítačové programovanie; prená-
jom počítačov; prenájom počítačového softvéru; 
prevod a konverzia počítačových programov a úda-
jov (nie fyzický); obnovovanie počítačových data-
báz; tvorba počítačových programov; poradenstvo 
v oblasti počítačových programov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, biela, sivá 
(731) GENERAL FACTORING, a.s., Mostová 2, 811 02 

Bratislava, SK; 
 

 
(210) 2626-2018 
(220) 5.12.2018 

 11 (511) 6, 37, 39, 40 
(511) 6 - Oceľové stavebné konštrukcie; železničné 

výhybky. 
37 - Inštalácie, opravy a údržba železničných vý-
hybiek. 
39 - Železničná doprava; nákladná cestná moto-
rová doprava; vykladanie nákladov; skladovanie. 
40 - Obrusovanie; frézovanie; obrábanie kovov; 
kalenie kovov; konečná úprava povrchov (me-
chanická alebo chemická); zváranie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová (CYMK-C0,M75,Y90,K0; RAL 2001; 

Pantone 166; Macal 8359_03; Avery 514) 
(731) DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Dolní 3137/100, 

796 01 Prostějov, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
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(210) 2630-2018 
(220) 5.12.2018 

 11 (511) 6, 37, 39, 40 
(511) 6 - Oceľové stavebné konštrukcie; železničné 

výhybky. 
37 - Inštalácie, opravy a údržba železničných vý-
hybiek. 
39 - Železničná doprava; nákladná cestná moto-
rová doprava; vykladanie nákladov; skladovanie. 
40 - Obrusovanie; frézovanie; obrábanie kovov; 
kalenie kovov; konečná úprava povrchov (mecha-
nická alebo chemická); zváranie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová: (CMYK-C0,M75,Y90,K0; RAL 2001; 

Pantone 166; Macal 8359_03; Avery 514) 
(731) DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Dolní 3137/100, 

796 01 Prostějov, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2633-2018 
(220) 3.12.2018 

 11 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Elektronické databázy nahraté na počítačových 

médiách; aplikácie s možnosťou prevzatia pre mo-
bilné zariadenia; bioinformatický softvér (nahratý 
počítačový program); biometrické identifikačné 
systémy; biometrický softvér (nahratý počítačový 
program); cloudové servery; detektory; digitálne 
senzory (nie na lekárske použitie); elektronické 
monitorovacie zariadenia, iné než na lekárske po-
užitie; počítačový firmvér; počítačový softvér na 
integráciu segmentov (nahraté počítačové progra-
my); integrované softvérové balíky na automati-
zovanie laboratórií; interaktívny počítačový soft-
vér; interaktívny počítačový softvér poskytujúci 
navigačné a cestovné informácie; interaktívny po-
čítačový softvér umožňujúci výmenu informácií; 
laserové detektory; laserové senzory (nie na lekár-
ske použitie); sondy na vedecké použitie; magne-
tické senzory (nie na lekárske použitie); počítačo-
vý softvér na vytváranie máp (nahratý alebo sťa-
hovateľný); obslužné programy k vykonávaniu 
diagnostiky počítačových systémov; návod na ob-
sluhu a používanie počítačového softvéru uložený 
v digitálnej forme alebo na CD-ROM-och; ope-
račný počítačový softvér pre strediskové počítače; 
operačný počítačový softvér pre servery so sieťo-
vým prístupom; optické senzory; počítačové pro-
gramové balíky; počítačové programy; počítačové 
programy na monitorovanie; počítačové programy 
na prehľadávanie obsahu počítačov a počítačových 
sietí, ovládané na diaľku; počítačové programy na 
spracovanie údajov; počítačové programy na sprís-
tupňovanie, prezeranie a vyhľadávanie on-line da-
tabáz; počítačové programy na umožnenie kontro-
lu prístupu alebo vstupu; počítačové programy pre  
 

 diaľkové spojenie s počítačmi alebo počítačovými 
sieťami; počítačové programy pre sieťový ma-
nažment; počítačové softvérové platformy; počíta-
čové softvéry umožňujúce hľadanie dát; počítačo-
vý aplikačný softvér; počítačový aplikačný softvér 
na použitie pri implementácii tzv. internetu vecí; 
počítačový prepojovací softvér; počítačový softvér 
na automatizáciu skladovania dát; počítačový 
softvér na čistenie a optimalizovanie systémov; 
počítačový softvér na detekciu hrozieb pre počíta-
čové siete; počítačový softvér na diaľkové ovláda-
nie bezpečnostných prístrojov; počítačový softvér 
na integráciu aplikácií a databáz; počítačový soft-
vér na monitorovanie meradiel na diaľku; počíta-
čový softvér na monitorovanie počítačových sys-
témov; počítačový softvér na obchodné účely; po-
čítačový softvér na obnovu údajov; počítačový 
softvér na obsluhu a prevádzku počítačov; počíta-
čový softvér na odhadovanie nákladov; počítačový 
softvér na odhadovanie požiadaviek na zdroje; po-
čítačový softvér na prepojenie; počítačový softvér 
na schvaľovanie prístupu k databázam; počítačový 
softvér na spracovanie komunikácie; počítačový 
softvér na spracovanie údajov o polohe; počítačo-
vý softvér na spracovávanie informácií o trhu; po-
čítačový softvér na správu lan sietí; počítačový 
softvér na správu sietí; počítačový softvér na šíre-
nie údajov o polohe; počítačový softvér na testo-
vanie zraniteľnosti počítačov a počítačových sietí; 
počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania  
a získavanie dát; počítačový softvér na vytváranie 
vyhľadávateľných databáz informácií a dát; počí-
tačový softvér na vytvorenie firewall; počítačový 
softvér na zhromažďovanie údajov o polohe; počí-
tačový softvér používaný ako aplikačné progra-
movacie rozhranie; počítačový softvér pre biomet-
rické systémy umožňujúci identifikáciu a autenti-
fikáciu osôb; počítačový softvér pre ovládanie  
a riadenie prístupových serverových aplikácií; po-
čítačový softvér s možnosťou stiahnutia na diaľ-
kové monitorovanie a analýzy; počítačový softvér 
spojený s riadením finančných transakcií; počíta-
čový softvér stiahnuteľný prostredníctvom globál-
nych počítačových informačných sietí; počítačový 
softvér umožňujúci komunikáciu medzi počítačmi 
v miestnej sieti; počítačový softvér umožňujúci 
vyhľadávanie údajov; počítačový softvér pre pou-
žitie pri kontrole počítačového prístupu; počítačo-
vý softvér na manažment databáz; počítačový 
softvér, ktorý umožňuje poskytovanie informácií 
prostredníctvom komunikačných sietí; pohybové 
senzory; prístroje na meranie prachu; prístroje na 
meranie prúdu vzduchu; prístroje na monitorova-
nie a zaznamenávanie výkonu strojových zariade-
ní; počítačové programy na ukladanie údajov; pro-
gramy operačných systémov; programy sieťových 
operačných systémov; radary; senzory s biočipmi; 
senzory znečistenia; snímače (zariadenia na spra-
covanie údajov), skenery; počítačový softvér (na-
hraté počítačové programy); softvérové balíky; 
spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spraco-
vanie údajov); vstavaný operačný softvér; prístroje 
na monitorovanie spotreby elektrickej energie; za-
znamenané počítačové operačné programy. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri obchodnom plánovaní; služby ben-
chmarkingu na účely riadenia podniku; hospodár-
ske (ekonomické) predpovede; manažment a po- 
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radenstvo v oblasti obchodných procesov; pora-
denské služby súvisiace s podnikovými analýzami; 
poskytovanie informácií v oblasti podnikového 
riadenia; poskytovanie obchodných informácií  
v oblasti spracovania údajov; poskytovanie štatis-
tických informácií na obchodné účely; odborné 
posudky efektívnosti podnikov; manažment ob-
chodných rizík; strategická obchodná analýza; šta-
tistické, analytické a vykazovacie služby na ob-
chodné účely. 
42 - Analýzy počítačových systémov; diagnosti-
kovanie problémov počítačového hardvéru pomo-
cou používania softvéru; diaľkové monitorovanie 
počítačových systémov; hĺbková analýza dát (data 
mining); integrácia počítačových systémov a počí-
tačových sietí; navrhovanie a vývoj elektronického 
databázového softvéru; navrhovanie a vývoj počí-
tačového softvéru na spracovanie údajov; navrho-
vanie a vývoj počítačového softvéru na zobrazo-
vanie údajov; navrhovanie počítačového softvéru 
pre obchodné analýzy a výkazy; analýzy počítačo-
vých systémov; poradenstvo v oblasti ochrany 
údajov; poskytovanie informácií v oblasti navrho-
vania a vývoja počítačového softvéru, systémov  
a sietí; riadenie počítačových projektov v oblasti 
spracovania elektronických údajov [EDP]; počíta-
čové programovanie; vývoj zariadení na spracova-
nie dát. 

(540) MIDS 
(550) slovná 
(731) LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Ko-

šice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice, SK; 
(740) Čuprík Marián, Mgr., usadený euroadvokát, Ko-

šice, SK; 
 
 

(210) 2638-2018 
(220) 3.12.2018 

 11 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Elektronické databázy nahraté na počítačových 

médiách; aplikácie s možnosťou prevzatia pre mo-
bilné zariadenia; bioinformatický softvér (nahratý 
počítačový program); biometrické identifikačné 
systémy; biometrický softvér (nahratý počítačový 
program); cloudové servery; detektory; digitálne 
senzory (nie na lekárske použitie); elektronické 
monitorovacie zariadenia, iné než na lekárske po-
užitie; počítačový firmvér; počítačový softvér na 
integráciu segmentov (nahraté počítačové progra-
my); integrované softvérové balíky na automati-
zovanie laboratórií; interaktívny počítačový soft-
vér; interaktívny počítačový softvér poskytujúci 
navigačné a cestovné informácie; interaktívny po-
čítačový softvér umožňujúci výmenu informácií; 
laserové detektory; laserové senzory (nie na lekár-
ske použitie); sondy na vedecké použitie; magne-
tické senzory (nie na lekárske použitie); počítačo-
vý softvér na vytváranie máp (nahratý alebo sťa-
hovateľný); obslužné programy k vykonávaniu 
diagnostiky počítačových systémov; návod na ob-
sluhu a používanie počítačového softvéru uložený 
v digitálnej forme alebo na CD-ROM-och; ope-
račný počítačový softvér pre strediskové počítače; 
operačný počítačový softvér pre servery so sieťo-
vým prístupom; optické senzory; počítačové pro-
gramové balíky; počítačové programy; počítačové 
programy na monitorovanie; počítačové programy  
 

 na prehľadávanie obsahu počítačov a počítačových 
sietí, ovládané na diaľku; počítačové programy na 
spracovanie údajov; počítačové programy na sprís-
tupňovanie, prezeranie a vyhľadávanie on-line da-
tabáz; počítačové programy na umožnenie kontro-
lu prístupu alebo vstupu; počítačové programy pre 
diaľkové spojenie s počítačmi alebo počítačovými 
sieťami; počítačové programy pre sieťový ma-
nažment; počítačové softvérové platformy; počíta-
čové softvéry umožňujúce hľadanie dát; počítačo-
vý aplikačný softvér; počítačový aplikačný softvér 
na použitie pri implementácii tzv. internetu vecí; 
počítačový prepojovací softvér; počítačový softvér 
na automatizáciu skladovania dát; počítačový 
softvér na čistenie a optimalizovanie systémov; 
počítačový softvér na detekciu hrozieb pre počíta-
čové siete; počítačový softvér na diaľkové ovláda-
nie bezpečnostných prístrojov; počítačový softvér 
na integráciu aplikácií a databáz; počítačový soft-
vér na monitorovanie meradiel na diaľku; počíta-
čový softvér na monitorovanie počítačových sys-
témov; počítačový softvér na obchodné účely; po-
čítačový softvér na obnovu údajov; počítačový 
softvér na obsluhu a prevádzku počítačov; počíta-
čový softvér na odhadovanie nákladov; počítačový 
softvér na odhadovanie požiadaviek na zdroje; po-
čítačový softvér na prepojenie; počítačový softvér 
na schvaľovanie prístupu k databázam; počítačový 
softvér na spracovanie komunikácie; počítačový 
softvér na spracovanie údajov o polohe; počítačo-
vý softvér na spracovávanie informácií o trhu; po-
čítačový softvér na správu lan sietí; počítačový 
softvér na správu sietí; počítačový softvér na šíre-
nie údajov o polohe; počítačový softvér na testo-
vanie zraniteľnosti počítačov a počítačových sietí; 
počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania  
a získavanie dát; počítačový softvér na vytváranie 
vyhľadávateľných databáz informácií a dát; počí-
tačový softvér na vytvorenie firewall; počítačový 
softvér na zhromažďovanie údajov o polohe; počí-
tačový softvér používaný ako aplikačné progra-
movacie rozhranie; počítačový softvér pre biomet-
rické systémy umožňujúci identifikáciu a autenti-
fikáciu osôb; počítačový softvér pre ovládanie  
a riadenie prístupových serverových aplikácií; po-
čítačový softvér s možnosťou stiahnutia na diaľ-
kové monitorovanie a analýzy; počítačový softvér 
spojený s riadením finančných transakcií; počíta-
čový softvér stiahnuteľný prostredníctvom globál-
nych počítačových informačných sietí; počítačový 
softvér umožňujúci komunikáciu medzi počítačmi 
v miestnej sieti; počítačový softvér umožňujúci 
vyhľadávanie údajov; počítačový softvér pre po- 
užitie pri kontrole počítačového prístupu; počíta-
čový softvér na manažment databáz; počítačový 
softvér, ktorý umožňuje poskytovanie informácií 
prostredníctvom komunikačných sietí; pohybové 
senzory; prístroje na meranie prachu; prístroje na 
meranie prúdu vzduchu; prístroje na monitorova-
nie a zaznamenávanie výkonu strojových zariade-
ní; počítačové programy na ukladanie údajov; pro-
gramy operačných systémov; programy sieťových 
operačných systémov; radary; senzory s biočipmi; 
senzory znečistenia; snímače (zariadenia na spra-
covanie údajov), skenery; počítačový softvér (na-
hraté počítačové programy); softvérové balíky; 
spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spraco- 
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 vanie údajov); vstavaný operačný softvér; prístroje 
na monitorovanie spotreby elektrickej energie; za-
znamenané počítačové operačné programy. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri obchodnom plánovaní; služby ben-
chmarkingu na účely riadenia podniku; hospodár-
ske (ekonomické) predpovede; manažment a po-
radenstvo v oblasti obchodných procesov; pora-
denské služby súvisiace s podnikovými analýzami; 
poskytovanie informácií v oblasti podnikového 
riadenia; poskytovanie obchodných informácií  
v oblasti spracovania údajov; poskytovanie štatis-
tických informácií na obchodné účely; odborné 
posudky efektívnosti podnikov; manažment ob-
chodných rizík; strategická obchodná analýza; šta-
tistické, analytické a vykazovacie služby na ob-
chodné účely. 
42 - Analýzy počítačových systémov; diagnosti-
kovanie problémov počítačového hardvéru pomo-
cou používania softvéru; diaľkové monitorovanie 
počítačových systémov; hĺbková analýza dát (data 
mining); integrácia počítačových systémov a počí-
tačových sietí; navrhovanie a vývoj elektronického 
databázového softvéru; navrhovanie a vývoj počí-
tačového softvéru na spracovanie údajov; navrho-
vanie a vývoj počítačového softvéru na zobrazo-
vanie údajov; navrhovanie počítačového softvéru 
pre obchodné analýzy a výkazy; analýzy počítačo-
vých systémov; poradenstvo v oblasti ochrany 
údajov; poskytovanie informácií v oblasti navrho-
vania a vývoja počítačového softvéru, systémov  
a sietí; riadenie počítačových projektov v oblasti 
spracovania elektronických údajov [EDP]; počíta-
čové programovanie; vývoj zariadení na spraco-
vanie dát. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Ko-

šice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice, SK; 
(740) Čuprík Marián, Mgr., usadený euroadvokát, Ko-

šice, SK; 
 
 

(210) 2762-2018 
(220) 27.12.2018 

 11 (511) 16, 25, 35 
(511) 16 - Plagáty; knihy; brožúry; časopisy (periodiká); 

tlačivá (formuláre); ročenky; katalógy; kalendáre; 
príručky; prospekty; tlačené publikácie; papierové 
vlajky; papierové zástavy; pútače z papiera alebo 
lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie 
potreby; papiernický tovar; obálky (papiernický to-
var); obaly (papiernický tovar); samolepky (papier- 
 

 
 
 

 nický tovar); papierové alebo lepenkové etikety; 
kancelárske potreby okrem nábytku; adresné štítky 
do adresovacích strojov; obežníky; hárky papiera;  
listový papier; papierové pásky iné ako do vlasov 
alebo stužkárska galantéria; papierové utierky; pa-
pierové alebo plastové vrecká na balenie. 
25 - Odevy, oblečenie; odevy, oblečenie a pokrýv-
ky hlavy ako nosiče reklamných a propagačných 
textov a označení; spodná bielizeň; opasky (časti 
odevov); nohavice; cylindre (klobúky); čelenky 
(oblečenie); čiapky; klobúky; šilty (pokrývky hla-
vy); konfekcia (odevy); obleky; košele; kožušiny 
(oblečenie); kravaty; manžety (časti odevov); ná-
prsenky; pančuchy; plášte (odevy); ponožky; ru-
kavice; saká; šály, šatky; šerpy; tričká; vesty; uni-
formy; vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrchní-
ky; župany; papuče; celé topánky; sandále. 
35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations); prie-
skum vzťahov medzi občanmi, podnikmi, inštitú-
ciami a spoločenským prostredím; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; reklama; reklamné a inzert-
né služby prostredníctvom médií, telefónnych sietí 
a internetu; online reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; reklamné plagátovanie; prieskum 
verejnej mienky; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky). 

(540) PIRÁTSKA STRANA 
(550) slovná 
(731) Pírek Michal, Mgr., PhD., Pri pšeničnej bráne 495/31, 

900 43 Hamuliakovo, SK; 
 
 

(210) 2769-2018 
(220) 15.3.2017 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné investovanie; inves-

tičné fondy; zriaďovanie fondov; poisťovníctvo. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(641) 016310633, 15.03.2017 
(731) Phoenix Investor CZ, s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 

CZ-62700 Brno - Slatina, CZ; 
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(210) 8-2019 
(220) 3.1.2019 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Geografické mapy; zemské glóbusy; grafické 

reprodukcie; grafické zobrazenia; noviny; periodi-
ká; atlasy; albumy; obrazy; rytiny; umelecké lito-
grafie; brožúry; papier; plagáty; časopisy (periodi-
ká); periodiká; ročenky; kalendáre; portréty; 
prospekty; knihárske potreby; knihárske plátno; 
perá (kancelárske potreby); školské potreby (pa-
piernický tovar); blahoprajné pohľadnice; reklam-
né tabule z papiera; kartónu alebo lepenky; knižné 
zarážky; spisové obaly (papiernický tovar); ceruz-
ky; lístky; skicáre; útržkové bloky; pečate; peča-
tidlá; zošity; poznámkové zošity; katalógy; spev-
níky; obaly na doklady; chromolitografy; knihy; 
zásuvky na spisy; papierové kornúty; obaly (pa-
piernický tovar); obtlačky; grafické vzory (tlačo-
viny); rysovacie dosky; rysovacie potreby; rysova-
cie nástroje; diagramy; obálky (papiernický tovar); 
baliaci papier; písacie potreby; fotografie (tlačovi-
ny); zoznamy; tlačivá (formuláre); kancelárske po-
treby okrem nábytku; rytecké dosky; časové roz-
vrhy (tlačoviny); pohľadnice; tlačoviny; tlačené 
publikácie; príručky; listový papier; litografie; li-
tografické dosky; brožované knihy; papierové ob-
rusy; školské tabule; olejotlače; záložky do kníh; 
papiernický tovar; nákresy; šablóny na kreslenie  
a maľovanie; podložky na písanie; papierové alebo 
lepenkové krabice; oznámenia (papiernický tovar); 
písacie súpravy (papiernický tovar); grafické zna-
ky; samolepky (papiernický tovar); komiksy; hu-
dobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; letá-
ky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); tla-
čené poukážky; papierové stolové vlajky; papiero-
vé trojcípe vlajočky. 
35 - Reklamné plagátovanie; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; ko-
merčné informačné kancelárie; rozširovanie reklam-
ných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; prenájom 
reklamných materiálov; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; rozhlasová reklama; televízna re-
klama; marketingový prieskum; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; prieskum ve-
rejnej mienky; prenájom reklamných plôch; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; 
zásielkové reklamné služby; odborné obchodné 
riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri vý-
bere tovarov a služieb; obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb (pre tretie osoby); písanie re-
klamných textov; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba re-
klamných filmov; marketing; telemarketingové 
služby; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových data-
bázach; poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom webových stránok; navrhovanie re-
klamných materiálov; prenájom bilbordov; inde-
xovanie webových stránok na obchodné alebo re-
klamné účely; písanie textov scenárov na reklamné  
 

účely; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; poradenstvo v ob-
lastí komunikácie (vzťahy s verejnosťou); pora-
denstvo v oblasti komunikácie (reklama); cielený 
marketing; vonkajšia reklama. 
41 - Fotografovanie; fotografické reportáže; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; 
vzdelávanie; produkcia filmov (nie reklamných); 
vydávanie kníh; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; reportérske služby; prekladateľ-
ské služby; písanie textov; navrhovanie obalov; 
obalové dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, biela 
(731) CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynce-

ľová, SK; 
(740) KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelá-

ria, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 9-2019 
(220) 3.1.2019 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Geografické mapy; zemské glóbusy; grafické 

reprodukcie; grafické zobrazenia; noviny; periodi-
ká; atlasy; albumy; obrazy; rytiny; umelecké lito-
grafie; brožúry; papier; plagáty; časopisy (periodi-
ká); periodiká; ročenky; kalendáre; portréty; 
prospekty; knihárske potreby; knihárske plátno; 
perá (kancelárske potreby); školské potreby (pa-
piernický tovar); blahoprajné pohľadnice; reklam-
né tabule z papiera; kartónu alebo lepenky; knižné 
zarážky; spisové obaly (papiernický tovar); ceruz-
ky; lístky; skicáre; útržkové bloky; pečate; peča-
tidlá; zošity; poznámkové zošity; katalógy; spev-
níky; obaly na doklady; chromolitografy; knihy; 
zásuvky na spisy; papierové kornúty; obaly (pa-
piernický tovar); obtlačky; grafické vzory (tlačo-
viny); rysovacie dosky; rysovacie potreby; rysova-
cie nástroje; diagramy; obálky (papiernický tovar); 
baliaci papier; písacie potreby; fotografie (tlačovi-
ny); zoznamy; tlačivá (formuláre); kancelárske po-
treby okrem nábytku; rytecké dosky; časové roz-
vrhy (tlačoviny); pohľadnice; tlačoviny; tlačené 
publikácie; príručky; listový papier; litografie; li-
tografické dosky; brožované knihy; papierové ob-
rusy; školské tabule; olejotlače; záložky do kníh; 
papiernický tovar; nákresy; šablóny na kreslenie  
a maľovanie; podložky na písanie; papierové alebo 
lepenkové krabice; oznámenia (papiernický tovar); 
písacie súpravy (papiernický tovar); grafické zna-
ky; samolepky (papiernický tovar); komiksy; hu-
dobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; letá-
ky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); tla-
čené poukážky; papierové stolové vlajky; papiero-
vé trojcípe vlajočky. 
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35 - Reklamné plagátovanie; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; ko-
merčné informačné kancelárie; rozširovanie re-
klamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; pre-
nájom reklamných materiálov; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; marketingový prieskum; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; prie-
skum verejnej mienky; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spraco-
vanie textov; zásielkové reklamné služby; odborné 
obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; obchodné informácie a rady spotre-
biteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); písanie reklamných textov; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzo-
rov; tvorba reklamných filmov; marketing; tele-
marketingové služby; optimalizácia obchodovania 
na webových stránkach; obchodné sprostredkova-
teľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počí-
tačových databázach; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; 
navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bi-
lbordov; indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; písanie textov sce-
nárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov 
informácií na obchodné alebo reklamné účely; po-
radenstvo v oblastí komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama); cielený marketing; vonkajšia reklama. 
41 - Fotografovanie; fotografické reportáže; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; 
vzdelávanie; produkcia filmov (nie reklamných); 
vydávanie kníh; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; reportérske služby; prekladateľ-
ské služby; písanie textov; navrhovanie obalov; 
obalové dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, čierna, biela 
(731) CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynce-

ľová, SK; 
(740) KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelá-

ria, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 12-2019 
(220) 3.1.2019 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Geografické mapy; zemské glóbusy; grafické 

reprodukcie; grafické zobrazenia; noviny; periodi-
ká; atlasy; albumy; obrazy; rytiny; umelecké lito- 
 

 grafie; brožúry; papier; plagáty; časopisy (periodi-
ká); periodiká; ročenky; kalendáre; portréty; pros-
pekty; knihárske potreby; knihárske plátno; perá 
(kancelárske potreby); školské potreby (papiernic-
ký tovar); blahoprajné pohľadnice; reklamné tabu-
le z papiera; kartónu alebo lepenky; knižné zaráž-
ky; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; 
lístky; skicáre; útržkové bloky; pečate; pečatidlá; 
zošity; poznámkové zošity; katalógy; spevníky; 
obaly na doklady; chromolitografy; knihy; zásuv-
ky na spisy; papierové kornúty; obaly (papiernický 
tovar); obtlačky; grafické vzory (tlačoviny); ryso-
vacie dosky; rysovacie potreby; rysovacie nástro-
je; diagramy; obálky (papiernický tovar); baliaci 
papier; písacie potreby; fotografie (tlačoviny); 
zoznamy; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby 
okrem nábytku; rytecké dosky; časové rozvrhy 
(tlačoviny); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publi-
kácie; príručky; listový papier; litografie; litogra-
fické dosky; brožované knihy; papierové obrusy; 
školské tabule; olejotlače; záložky do kníh; pa-
piernický tovar; nákresy; šablóny na kreslenie  
a maľovanie; podložky na písanie; papierové alebo 
lepenkové krabice; oznámenia (papiernický tovar); 
písacie súpravy (papiernický tovar); grafické zna-
ky; samolepky (papiernický tovar); komiksy; hu-
dobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; letá-
ky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); tla-
čené poukážky; papierové stolové vlajky; papiero-
vé trojcípe vlajočky. 
35 - Reklamné plagátovanie; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; ko-
merčné informačné kancelárie; rozširovanie re-
klamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; pre-
nájom reklamných materiálov; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; marketingový prieskum; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; prie-
skum verejnej mienky; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spraco-
vanie textov; zásielkové reklamné služby; odborné 
obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; obchodné informácie a rady spotre-
biteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); písanie reklamných textov; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzo-
rov; tvorba reklamných filmov; marketing; tele-
marketingové služby; optimalizácia obchodovania 
na webových stránkach; obchodné sprostredkova-
teľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počí-
tačových databázach; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; 
navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bi-
lbordov; indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; písanie textov sce-
nárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov 
informácií na obchodné alebo reklamné účely; po-
radenstvo v oblastí komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama); cielený marketing; vonkajšia reklama. 
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41 - Fotografovanie; fotografické reportáže; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; 
vzdelávanie; produkcia filmov (nie reklamných); 
vydávanie kníh; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; reportérske služby; preklada-
teľské služby; písanie textov; navrhovanie oba-
lov; obalové dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, čierna, biela 
(731) CBS, spol. s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynce-

ľová, SK; 
(740) KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelá-

ria, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 15-2019 
(220) 3.1.2019 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Geografické mapy; zemské glóbusy; grafické 

reprodukcie; grafické zobrazenia; noviny; periodi-
ká; atlasy; albumy; obrazy; rytiny; umelecké lito-
grafie; brožúry; papier; plagáty; časopisy (periodi-
ká); periodiká; ročenky; kalendáre; portréty; pros-
pekty; knihárske potreby; knihárske plátno; perá 
(kancelárske potreby); školské potreby (papiernic-
ký tovar); blahoprajné pohľadnice; reklamné tabu-
le z papiera; kartónu alebo lepenky; knižné zaráž-
ky; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; 
lístky; skicáre; útržkové bloky; pečate; pečatidlá; 
zošity; poznámkové zošity; katalógy; spevníky; 
obaly na doklady; chromolitografy; knihy; zásuv-
ky na spisy; papierové kornúty; obaly (papiernický 
tovar); obtlačky; grafické vzory (tlačoviny); ryso-
vacie dosky; rysovacie potreby; rysovacie nástro-
je; diagramy; obálky (papiernický tovar); baliaci 
papier; písacie potreby; fotografie (tlačoviny); 
zoznamy; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby 
okrem nábytku; rytecké dosky; časové rozvrhy 
(tlačoviny); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publi-
kácie; príručky; listový papier; litografie; litogra-
fické dosky; brožované knihy; papierové obrusy; 
školské tabule; olejotlače; záložky do kníh; pa-
piernický tovar; nákresy; šablóny na kreslenie  
a maľovanie; podložky na písanie; papierové alebo 
lepenkové krabice; oznámenia (papiernický tovar); 
písacie súpravy (papiernický tovar); grafické zna-
ky; samolepky (papiernický tovar); komiksy; hu-
dobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; letá-
ky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); tla-
čené poukážky; papierové stolové vlajky; papiero-
vé trojcípe vlajočky. 
35 - Reklamné plagátovanie; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; ko-
merčné informačné kancelárie; rozširovanie re-
klamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; pre-
nájom reklamných materiálov; vydávanie reklam- 
 

ných textov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; marketingový prieskum; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; prie-
skum verejnej mienky; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spraco-
vanie textov; zásielkové reklamné služby; odborné 
obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; obchodné informácie a rady spotre-
biteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); písanie reklamných textov; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzo-
rov; tvorba reklamných filmov; marketing; tele-
marketingové služby; optimalizácia obchodovania 
na webových stránkach; obchodné sprostredkova-
teľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počí-
tačových databázach; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; 
navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bi-
lbordov; indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; písanie textov sce-
nárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov 
informácií na obchodné alebo reklamné účely; po-
radenstvo v oblastí komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama); cielený marketing; vonkajšia reklama. 
41 - Fotografovanie; fotografické reportáže; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzde-
lávanie; produkcia filmov (nie reklamných); vydá-
vanie kníh; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; reportérske služby; prekladateľské 
služby; písanie textov; navrhovanie obalov; oba-
lové dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, biela 
(731) CBS, spol. s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynce-

ľová, SK; 
(740) KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelá-

ria, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 28-2019 
(220) 9.1.2019 

 11 (511) 35, 39 
(511) 35 - Obchodná administratíva, pre letecké spoloč-

nosti, cestovné kancelárie, združenia, podnikate-
ľov a podnikateľské zoskupenia; obchodné pora-
denské a konzultačné služby; obchodné informač-
né služby. 
39 - Organizovanie ciest; vybavovanie cestovných 
víz, pasov a cestovných dokladov pre osoby cestu-
júce do zahraničia; informačné služby týkajúce sa 
organizovania ciest, vybavovania cestovných víz  
a cestovných dokladov; konzultačné služby v ob-
lasti organizovania ciest. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene modrej, čierna, biela 
(731) Beijing Qian Dai Fu Information & Technology 

Company, a Chinese Limited Corporation, 31201, 
F11, Tower 1, No. 2 Nanzhugan Alley Dong Cheng 
Dist., Beijing 100006, CN; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 46-2019 
(220) 11.1.2019 

 11 (511) 6, 19, 37 
(511) 6 - Hliníkové konštrukcie; hliník; hliníkové lišty; 

hliníkové profily; kovové pamätníky; kovové kryp-
ty; hliníkové krypty; kovové konštrukcie na urny; 
kovové náhrobné tabule; kovové pomníky; kovové 
náhrobné dosky; kovové náhrobné stély; kovové 
pamätné tabule; kovové písmená a číslice (nie tla-
čiarenské znaky); kovové uzávery na debny a skrin-
ky; kovové skrutky s maticou; kovové zámky (nie 
elektrické); kovové lišty; hliníkový drôt; pätky ko-
tiev; kovové dýzové nadstavce; kovové závory; 
kovové tyče; kovové stožiare; kovové popruhy na 
manipulovanie s nákladom; postriebrené cínové 
zliatiny; kovové vystužovacie materiály do betó-
nu; trezory (kovové alebo nekovové); kovové pod-
ložky; kovové prstence; biele kovy; pancierové 
plechy; kovové identifikačné náramky; zliatiny na 
spájky; bronzové náhrobky; visacie zámky; kovo-
vé vyrovnávacie podložky; klince; nákovy; kovo-
vé závesné háky; háčiky (železiarsky tovar); drôt; 
meď (surovina alebo polotovar); kovové rúrkové 
výstuže; kovové skrutky; železný drôt; kolíky 
(drobný železiarsky tovar); kovové zámkové zá-
strčky; západky zámok; pružiny (železiarsky to-
var); kovové nity; drobný železiarsky tovar; kovo-
vé obalové nádoby; kovové rúrkové spojky; napí-
nadlá drôtov; kovové nádrže; kovové zarážky; ko-
vové hrobky; objímky, prstence; kotevné pilóty; 
kovové držadlá, kľučky; zváracie a spájkovacie 
tyče; kovanie na rakvy; kovové pánty, závesy; ko-
vové priečky; kovové rohové lišty; kované dvero-
vé súčasti; kovové matice; kovové obruby hrobov; 
kovové altánky (stavebníctvo); kovové štítky; ko-
vové uzávery. 
19 - Náhrobné kamene; náhrobky; náhrobné po-
mníky (nekovové); náhrobné stély (nekovové); 
žiaruvzdorný kameň; ozdobné lišty (nekovové); 
obruby hrobov (nekovové); nosníky (nekovové); 
náhrobné dosky (nekovové); náhrobné tabule (ne-
kovové); pamätné tabule (nekovové); kameň; kre-
meň; tabuľové sklo (stavebný materiál); sadra (sta-
vebný materiál); pomníky (nekovové); mramor; 
preklady (nekovové); umelý kameň; kamenárske 
výrobky; sochy z kameňa, betónu a mramoru; hrob- 
 
 

ky (nekovové); nekovové náhrobné dosky; rámové 
konštrukcie (nekovové); vitrážové okná; nekovové 
kotevné pilóty; lamelové obloženie (nekovové); 
nekovové vystužovacie materiály pre stavebníc-
tvo; netrieštivé sklo; umelecké diela z kameňa, be-
tónu a mramoru; konštrukčné materiály (nekovo-
vé); busty z kameňa, betónu alebo mramoru; ne-
kovové krypty; kamenné, betónové alebo mramo-
rové figuríny; kamenné, betónové alebo mramoro-
vé sošky. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); osadzovanie 
náhrobných kameňov; stavba kovových konštruk-
cií na ukladanie urien; údržba hrobov; stavebný 
dozor; antikorózne úpravy; maľovanie a opravy 
reklamných tabúľ; murárske práce; sadrovanie, 
štukovanie; šmirgľovanie; stavebné informácie; 
informácie o opravách; pokrývačské práce; opravy 
zámok; stavebné poradenstvo; tesárske práce. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) AMV Slovakia s.r.o., Dostojevského 2849, 940 01 

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

 
 

(210) 50-2019 
(220) 14.1.2019 

 11 (511) 18, 24, 25, 40, 42 
(511) 18 - Koža a koženka; imitácie kože; kufre a ces-

tovné tašky; tašky; plecniaky; kabelky; športové 
tašky; kožené vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; 
puzdrá na kľúče; náprsné tašky; puzdrá na vizitky; 
peňaženky; konferenčné obaly na spisy; obaly na 
hudobné nástroje; oblečenie pre zvieratá chované 
v domácnosti; vôdzky a obojky pre zvieratá; pos-
troje pre zvieratá. 
24 - Textílie a ich náhradky; textílie pre odevný 
priemysel; textilné materiály. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
40 - Spracovanie a farbenie kože a imitácií kože; 
spracovanie a farbenie textílií a ich náhradiek; 
úprava textílií a tkanín; strihanie látok; tlačenie 
vzorov; sieťotlač, serigrafia; konečná úprava po-
vrchov (mechanická alebo chemická); zhotovova-
nie obuvi na objednávku (pre tretie osoby); kraj-
čírstvo; zhotovovanie cestovných tašiek, tašiek, 
plecniakov a kabeliek na objednávku (pre tretie 
osoby); zhotovovanie peňaženiek, vreciek a puz-
dier na balenie na objednávku (pre tretie osoby). 
42 - Technologické služby; dizajnérske služby; 
navrhovanie a vývoj v oblasti odevnej módy; od-
evné dizajnérstvo; dizajnérstvo v oblasti textílií  
a textilných materiálov; testovanie textílií a ich 
náhradiek; módne návrhárstvo; priemyselné di-
zajnérstvo; grafické dizajnérstvo. 

(540) PAKTA STUDIO 
(550) slovná 
(731) Pakta s.r.o., Donská 24, 841 06 Bratislava, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;  
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(210) 91-2019 
(220) 17.1.2019 

 11 (511) 16, 35, 41, 44 
(511) 16 - Knihy; vyučovacie pomôcky (okrem prístro-

jov a zariadení); tlačené publikácie; tlačoviny; 
plagáty; pohľadnice; katalógy; fotografie (tlačovi-
ny); kalendáre; tlačené informačné letáky; perio-
dické a neperiodické publikácie a tlačené vyučo-
vacie materiály súvisiace s fyzickým a duševným 
zdravím, zdravou výživou, zdravotnou starostli-
vosťou a ošetrovateľstvom a pedagogikou. 
35 - Administratívne spracovanie údajov v oblasti 
zdravotnej starostlivosti (kancelárske práce); ob-
chodná administratíva v odbore zdravotnej staros-
tlivosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s farmaceutickými, hygienickými prípravkami  
a zdravotnými potrebami; maloobchodné a veľko-
obchodné služby s prístrojmi a zariadeniami na te-
rapeutickú stimuláciu svalov (tela), s elektronic-
kými svalovými stimulátormi na lekárske účely, so 
stimulátormi svalov a nervov, s rehabilitačnými 
prístrojmi na lekárske účely, s fyzioterapeutickými 
a masážnymi prístrojmi, s lekárskymi diagnostic-
kými zariadeniami, s prístrojmi na použitie pri le-
kárskych analýzach, s ortopedickými a pohybo-
vými pomôckami, s nafukovacími matracmi, van-
kúšmi a poduškami na lekárske účely, s elektricky 
vyhrievanými pokrývkami na lekárske účely, s vy-
hrievanými vankúšmi a poduškami (podložkami) 
na liečebné účely, s ohrievacími sáčkami na účely 
prvej pomoci, s teplovzdušnými vibrátormi na le-
kárske účely, s masážnymi rukavicami, s termoe-
lektrickými kompresnými obkladmi na lekárske 
použitie, s ortopedickými bandážami, pásmi na le-
kárske účely, s tehotenskými, brušnými, pupoč-
nými, hypogastrickými pásmi, s ortopedickými pá-
sikmi, korzetmi na liečebné účely, s podbrušnými 
vložkami, s ortopedickými vložkami, s elastickými 
pančuchami a ponožkami na lekárske účely, s elas-
tickými obväzmi, s pôrodníckymi matracmi, s po-
môckami na kojenie, s cumlíkmi pre novoroden-
cov a dojčatá, s krúžkami na uľahčenie prerezáva-
nia zubov, s inhalátormi na lekárske použitie, s in-
jekčnými ihlami, s drenážami, s katétrami, s kany-
lami, so sondami, s teplomermi, s pumpami, s roz-
prašovačmi, s aerosólovými dávkovačmi na lekár-
ske účely, s urologickými a chirurgickými nástroj-
mi, s popruhmi (podpornými obväzmi), s plachta-
mi používaných počas operácie, s ortopedickými  
a chirurgickými dlahami, s hygienickými misami  
a miskami, s nádobami na moč, s rúškami a ruka-
vicami na lekárske účely, so špeciálnymi posteľa-
mi na lekárske účely, s nábytkom a lôžkovinami 
na lekárske účely, so zariadeniami na manipuláciu 
s pacientmi, so špeciálnym nábytkom na lekárske 
účely, s kreslami na lekárske zákroky, so zubár-
skymi vyšetrovacími kreslami, s hydrostatickými 
posteľami na lekárske účely, s pojazdnými lôžka-
mi a nosidlami, so zariadeniami na premiestňova-
nie invalidných osôb, s akupunktúrnymi pomôc-
kami, s lampami a lasermi na lekárske účely, s elek-
tródami na lekárske použitie, s elektrickými pásmi 
na lekárske účely, s lekárskymi dýchacími prí-
strojmi, s resuscitačnými prístrojmi, s prístrojmi na 
umelé dýchanie, s prístrojmi na meranie krvného 
tlaku a so stetoskopmi; vydávanie reklamných, in-
zertných a propagačných textov v oblasti poskyto-
vania zdravotnej starostlivosti, fyzického a dušev- 
 

ného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pe-
dagogiky; predvádzanie tovaru na reklamné účely; 
prenájom reklamných plôch; prenájom reklam-
ných materiálov; rozhlasová reklama v oblasti pos-
kytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a du-
ševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva  
a pedagogiky; televízna reklama v oblasti posky-
tovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a du-
ševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva  
a pedagogiky; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama; marketing; podpora 
predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu; vyhľa-
dávanie sponzorov; podpora predaja tovarov a slu-
žieb sponzorovaním športových a charitatívnych 
akcií; vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch pre tretie osoby; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav v oblasti poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej 
výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky. 
41 - Vzdelávacie kurzy v oblasti ošetrovateľstva  
a pedagogiky; školenia v oblasti zdravotnej staros-
tlivosti a výživy; lekárske vzdelávacie služby; or-
ganizovanie a vedenie workshopov, školení, semi-
nárov, konferencií, kolokvií a sympózií v oblasti 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického  
a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľ-
stva a pedagogiky; koučovanie (školenie); organi-
zovanie kultúrnych výstav; organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); vzdelávacie kurzy v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago-
giky; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická čin-
nosť) v oblasti poskytovania zdravotnej starostli-
vosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej vý-
živy, ošetrovateľstva a pedagogiky; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných) v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago-
giky; písanie textov (okrem reklamných); elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); on 
line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); on line vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago-
giky; požičiavanie kníh a periodík; zvuková, obra-
zová a multimediálna produkcia; fotografovanie; 
reportérske služby; tlmočenie posunkovej reči; 
služby zdravotného a kondičného cvičenia; prak-
tický výcvik (ukážky); informácie o možnostiach 
zábavy. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; služby starostli-
vosti o seniorov; terapeutické služby; akupunktú-
ra; akupresúra; homeopatia; hydroterapia; terapeu-
tické masáže; alternatívna medicína; služby chi-
ropraktikov; aromaterapeutické služby; masáže; fy-
zioterapia; paliatívna starostlivosť; pediatrické služ-
by; logopedické služby; ošetrovateľské služby; le-
kárske služby; služby pôrodných asistentiek; zdra-
votné poradenstvo; farmaceutické poradenstvo; 
zdravotné poradenstvo v oblasti diéty a výživy; 
behaviorálna analýza na lekárske účely; služby le-
kárskej analýzy týkajúce sa ošetrovania a liečenia 
osôb s ťažkým zdravotným alebo mentálnym pos- 
tihnutím; lekárske služby v oblasti liečby chronic- 
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kej bolesti; psychologické služby; poskytovanie 
informácií týkajúcich sa ošetrovateľských služieb; 
poskytovanie informácií týkajúcich sa zdravotnej 
starostlivosti a služieb uvedených v triede 44 tohto 
zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, 
internetu a SMS správ; informačné služby týkajú-
ce sa zdravotnej starostlivosti; poskytovanie cvi-
čebných priestorov na zdravotné rehabilitačné úče-
ly; prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom 
lekárskeho vybavenia; telemedicínske služby; zo-
tavovne; sanatóriá; opatrovateľské ústavy; sociálne 
útulky (hospice). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) INSTITUT Bazální stimulace s.r.o., J. Opleta- 

la 680, 738 01 Místek, Frýdek-Místek, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 102-2019 
(220) 17.1.2019 

 11 (511) 16, 35, 41, 44 
(511) 16 - Knihy; vyučovacie pomôcky (okrem prístro-

jov a zariadení); tlačené publikácie; tlačoviny; 
plagáty; pohľadnice; katalógy; fotografie (tlačovi-
ny); kalendáre; tlačené informačné letáky; perio-
dické a neperiodické publikácie a tlačené vyučo-
vacie materiály súvisiace s fyzickým a duševným 
zdravím, zdravou výživou, zdravotnou starostli-
vosťou a ošetrovateľstvom a pedagogikou. 
35 - Administratívne spracovanie údajov v oblasti 
zdravotnej starostlivosti (kancelárske práce); ob-
chodná administratíva v odbore zdravotnej staros-
tlivosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s farmaceutickými, hygienickými prípravkami a zdra-
votnými potrebami; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s prístrojmi a zariadeniami na tera-
peutickú stimuláciu svalov (tela), s elektronickými 
svalovými stimulátormi na lekárske účely, so sti-
mulátormi svalov a nervov, s rehabilitačnými prí-
strojmi na lekárske účely, s fyzioterapeutickými  
a masážnymi prístrojmi, s lekárskymi diagnostic-
kými zariadeniami, s prístrojmi na použitie pri le-
kárskych analýzach, s ortopedickými a pohybo-
vými pomôckami, s nafukovacími matracmi, van-
kúšmi a poduškami na lekárske účely, s elektricky 
vyhrievanými pokrývkami na lekárske účely, s vy-
hrievanými vankúšmi a poduškami (podložkami) 
na liečebné účely, s ohrievacími sáčkami na účely 
prvej pomoci, s teplovzdušnými vibrátormi na le-
kárske účely, s masážnymi rukavicami, s termoe-
lektrickými kompresnými obkladmi na lekárske 
použitie, s ortopedickými bandážami, pásmi na le- 
 

kárske účely, s tehotenskými, brušnými, pupoč-
nými, hypogastrickými pásmi, s ortopedickými pá-
sikmi, korzetmi na liečebné účely, s podbrušnými 
vložkami, s ortopedickými vložkami, s elastickými 
pančuchami a ponožkami na lekárske účely, s elas-
tickými obväzmi, s pôrodníckymi matracmi, s po-
môckami na kojenie, s cumlíkmi pre novoroden-
cov a dojčatá, s krúžkami na uľahčenie prerezáva-
nia zubov, s inhalátormi na lekárske použitie, s in-
jekčnými ihlami, s drenážami, s katétrami, s kany-
lami, so sondami, s teplomermi, s pumpami, s roz-
prašovačmi, s aerosólovými dávkovačmi na lekár-
ske účely, s urologickými a chirurgickými nástroj-
mi, s popruhmi (podpornými obväzmi), s plachta-
mi používaných počas operácie, s ortopedickými  
a chirurgickými dlahami, s hygienickými misami  
a miskami, s nádobami na moč, s rúškami a ruka-
vicami na lekárske účely, so špeciálnymi posteľa-
mi na lekárske účely, s nábytkom a lôžkovinami 
na lekárske účely, so zariadeniami na manipuláciu 
s pacientmi, so špeciálnym nábytkom na lekárske 
účely, s kreslami na lekárske zákroky, so zubár-
skymi vyšetrovacími kreslami, s hydrostatickými 
posteľami na lekárske účely, s pojazdnými lôžka-
mi a nosidlami, so zariadeniami na premiestňova-
nie invalidných osôb, s akupunktúrnymi pomôc-
kami, s lampami a lasermi na lekárske účely, s elek-
tródami na lekárske použitie, s elektrickými pásmi 
na lekárske účely, s lekárskymi dýchacími prí-
strojmi, s resuscitačnými prístrojmi, s prístrojmi na 
umelé dýchanie, s prístrojmi na meranie krvného 
tlaku a so stetoskopmi; vydávanie reklamných, in-
zertných a propagačných textov v oblasti poskyto-
vania zdravotnej starostlivosti, fyzického a dušev-
ného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pe-
dagogiky; predvádzanie tovaru na reklamné účely; 
prenájom reklamných plôch; prenájom reklam-
ných materiálov; rozhlasová reklama v oblasti pos-
kytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a du-
ševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva  
a pedagogiky; televízna reklama v oblasti posky-
tovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a du-
ševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva  
a pedagogiky; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama; marketing; podpora 
predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu; vyhľa-
dávanie sponzorov; podpora predaja tovarov a slu-
žieb sponzorovaním športových a charitatívnych 
akcií; vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch pre tretie osoby; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav v oblasti poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej 
výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky. 
41 - Vzdelávacie kurzy v oblasti ošetrovateľstva  
a pedagogiky; školenia v oblasti zdravotnej staros-
tlivosti a výživy; lekárske vzdelávacie služby; or-
ganizovanie a vedenie workshopov, školení, semi-
nárov, konferencií, kolokvií a sympózií v oblasti 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického  
a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľ-
stva a pedagogiky; koučovanie (školenie); organi-
zovanie kultúrnych výstav; organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); vzdelávacie kurzy v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago- 
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giky; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická čin-
nosť) v oblasti poskytovania zdravotnej starostli-
vosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej vý-
živy, ošetrovateľstva a pedagogiky; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných) v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago-
giky; písanie textov (okrem reklamných); elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); on 
line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); on line vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného 
zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedago-
giky; požičiavanie kníh a periodík; zvuková, obra-
zová a multimediálna produkcia; fotografovanie; 
reportérske služby; tlmočenie posunkovej reči; 
služby zdravotného a kondičného cvičenia; prak-
tický výcvik (ukážky); informácie o možnostiach 
zábavy. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; služby starostli-
vosti o seniorov; terapeutické služby; akupunktú-
ra; akupresúra; homeopatia; hydroterapia; terapeu-
tické masáže; alternatívna medicína; služby chi-
ropraktikov; aromaterapeutické služby; masáže; fy-
zioterapia; paliatívna starostlivosť; pediatrické služ-
by; logopedické služby; ošetrovateľské služby; le-
kárske služby; služby pôrodných asistentiek; zdra-
votné poradenstvo; farmaceutické poradenstvo; 
zdravotné poradenstvo v oblasti diéty a výživy; 
behaviorálna analýza na lekárske účely; služby le-
kárskej analýzy týkajúce sa ošetrovania a liečenia 
osôb s ťažkým zdravotným alebo mentálnym po-
stihnutím; lekárske služby v oblasti liečby chro-
nickej bolesti; psychologické služby; poskytovanie 
informácií týkajúcich sa ošetrovateľských služieb; 
poskytovanie informácií týkajúcich sa zdravotnej 
starostlivosti a služieb uvedených v triede 44 tohto 
zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, 
internetu a SMS správ; informačné služby týkajú-
ce sa zdravotnej starostlivosti; poskytovanie cvi-
čebných priestorov na zdravotné rehabilitačné úče-
ly; prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom 
lekárskeho vybavenia; telemedicínske služby; zo-
tavovne; sanatóriá; opatrovateľské ústavy; sociálne 
útulky (hospice). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá, biela 
(731) INSTITUT Bazální stimulace s.r.o., J. Opleta- 

la 680, 738 01 Místek, Frýdek-Místek, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 124-2019 
(220) 21.1.2019 

 11 (511) 16, 35, 37, 41, 42 
(511) 16 - Knihy; brožúry; časopisy (periodiká); držia-

ky na písacie potreby; tlačivá (formuláre); foto-
grafie; hárky papiera; kalendáre; kancelárske po-
treby s výnimkou nábytku; katalógy; knihy; ná-
lepky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; papierové obaly na spisy; obaly (papiernic-
ký tovar); obežníky. 
35 - Aktualizácia a údržba informácií v registroch; 
zbieranie, zoraďovanie, aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verejnos-
ťou; služby v oblasti vzťahov s médiami. 
37 - Stavebný dozor; stavebné poradenstvo; sta-
vebné informácie; informácie o opravách. 
41 - Organizovanie a vedenie kongresov, konfe-
rencií, školení a seminárov; vzdelávanie, organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou; školenia; online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; vydávanie kníh; online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez možnos-
ti kopírovania); skúšanie a preskúšavanie pre čin-
nosť stavbyvedúcich a pre oblasť stavebného do-
zoru a energetickej certifikácie (pedagogická čin-
nosť). 
42 - Expertízy (inžinierske práce); inžinierska 
činnosť; vypracovanie stavebných výkresov; ve-
decký výskum; štúdie technických projektov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, zelená, čierna a biela 
(731) Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýt-

na 29, 811 07 Bratislava, SK; 
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 125-2019 
(220) 21.1.2019 

 11 (511) 16, 35, 37, 41, 42 
(511) 16 - Knihy; brožúry; časopisy (periodiká); držiaky 

na písacie potreby; tlačivá (formuláre); fotografie; 
hárky papiera; kalendáre; kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku; katalógy; knihy; nálepky na kan-
celárske použitie alebo pre domácnosť; papierové 
obaly na spisy; obaly (papiernický tovar); obežníky. 
35 - Aktualizácia a údržba informácií v registroch; 
zbieranie, zoraďovanie, aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verejnos-
ťou; služby v oblasti vzťahov s médiami. 
37 - Stavebný dozor; stavebné poradenstvo; sta-
vebné informácie; informácie o opravách. 
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41 - Organizovanie a vedenie kongresov, konfe-
rencií, školení a seminárov; vzdelávanie, organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou; školenia; online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; vydávanie kníh; online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez možnos-
ti kopírovania); skúšanie a preskúšavanie pre čin-
nosť stavbyvedúcich a pre oblasť stavebného dozo-
ru a energetickej certifikácie (pedagogická činnosť). 
42 - Expertízy (inžinierske práce); inžinierska čin-
nosť; vypracovanie stavebných výkresov; vedecký 
výskum; štúdie technických projektov. 

(540) SKSI 
(550) slovná 
(731) Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýt- 

na 29, 811 07 Bratislava, SK; 
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 126-2019 
(220) 21.1.2019 

 11 (511) 16, 35, 37, 41, 42 
(511) 16 - Knihy; brožúry; časopisy (periodiká); držiaky 

na písacie potreby; tlačivá (formuláre); fotografie; 
hárky papiera; kalendáre; kancelárske potreby  
s výnimkou nábytku; katalógy; knihy; nálepky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papie-
rové obaly na spisy; obaly (papiernický tovar); 
obežníky. 
35 - Aktualizácia a údržba informácií v registroch; 
zbieranie, zoraďovanie, aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verejnos-
ťou; služby v oblasti vzťahov s médiami. 
37 - Stavebný dozor; stavebné poradenstvo; sta-
vebné informácie; informácie o opravách. 
41 - Organizovanie a vedenie kongresov, konfe-
rencií, školení a seminárov; vzdelávanie, organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou; školenia; online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; vydávanie kníh; online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez možnos-
ti kopírovania); skúšanie a preskúšavanie pre čin-
nosť stavbyvedúcich a pre oblasť stavebného do-
zoru a energetickej certifikácie (pedagogická čin-
nosť). 
42 - Expertízy (inžinierske práce); inžinierska čin-
nosť; vypracovanie stavebných výkresov; vedec-
ký výskum; štúdie technických projektov. 

(540) Slovenská komora stavených 
 inžinierov 
(550) slovná 
(731) Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýt- 

na 29, 811 07 Bratislava, SK; 
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 246-2019 
(220) 8.2.2019 

 11 (511) 18, 25, 28, 35, 41 
(511) 18 - Tašky na športové plavecké potreby. 

25 - Odevy a pokrývky hlavy ako nosiče reklam-
ných textov a označení; plavecké odevy; pánske 
plavky (šortky); neoprénové kombinézy (pre po-
tápačov, plavcov alebo surfistov); neoprénové 
bikiny (plavky); kúpacie čiapky; ponožky. 
 

28 - Dosky na výučbu plávania; dosky na tréning 
vo vode; dosky používané na vykonávanie vod-
ných športov (športové potreby); plavecké plutvy; 
plavecké rukavice; plávacie vesty; plávacie kolesá; 
plávacie ramenné pásy; rukávniky na plávanie; na-
fukovacie plávacie pomôcky; zariadenia na ozna-
čenie plaveckých dráh; štartovacie bloky (športové 
potreby); odporové padáky na športové účely. 
35 - Reklama; maloobchodné služby s košeľami,  
s tričkami, so šortkami, s pletenými košeľami,  
s teplákovými mikinami, s teplákovými nohavica-
mi, so svetrami, s pulóvrami, s bundami, s čiap-
kami, s klobúkmi; maloobchodné služby s plavec-
kými odevmi, s plaveckými šortkami, s neopréno-
vými kombinézami, s bikinami pre neoprénové kom-
binézy, s ponožkami a so športovými taškami. 
41 - Vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); ško-
lenia v oblasti plávania; poskytovanie kurzov plá-
vania; zábava; športové a kultúrne činnosti; orga-
nizovanie plaveckých podujatí; organizovanie pla-
veckých súťaží; vydávanie vyučovacích materiá-
lov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá, šedá, biela, čierna 
(731) ROYAL Sports Holding, s.r.o., Iľjušinova 6, 851 01 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 270-2019 
(220) 11.2.2019 

 11 (511) 32, 33, 41, 43 
(511) 32 - Pivo. 

33 - Vodka; alkoholické nápoje okrem piva; vo-
pred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie 
s pivom); víno; whisky. 
41 - Výchovnozábavné klubové služby; organi-
zovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; diskotéky (služby); organizovanie živých 
vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; reštauračné (stra-
vovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); 
bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, ob-
rusov a nápojového skla. 

(540) barnebar 
(550) slovná 
(731) PENSION SECURITY a.s., Michalská 14, 811 01 

Bratislava, SK; 
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(210) 275-2019 
(220) 9.2.2019 

 11 (511) 16, 41, 43 
(511) 16 - Noviny; časopisy (periodiká); tlačené perio-

dické publikácie; tlačoviny. 
41 - Organizovanie športových podujatí; organi-
zovanie športových súťaží; organizovanie športo-
vých turnajov; organizovanie a vedenie športo-
vých podujatí; športové aktivity; športové tábory; 
poskytovanie športových informácií; športové 
rozhodcovské služby; požičiavanie športového vý-
stroja; prenájom športového vybavenia; celebro-
vanie športových súťaží; organizovanie športové-
ho výcviku; vzdelávanie v oblasti športu; trénova-
nie v oblasti športu; športové a kultúrne činnosti; 
športové a oddychové činnosti; poskytovanie in-
formácií o športovom vzdelávaní; zábava; výcvik 
v oblasti zimných športov; poskytovanie zariadení 
na zimné športy (okrem ubytovania a stravovania); 
poskytovanie inštruktážnych kurzov v oblasti špor-
tu; trénerské služby v oblasti športových činností; 
poradenské služby v oblasti organizovania športo-
vých podujatí; rezervácie vstupeniek; organizova-
nie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie 
koncertov; vzdelávacie akadémie; organizovanie  
a vedenie konferencií na zostavovanie a rozvíjanie 
pracovného a športového tímu; organizovanie  
a vedenie kongresov na zostavovanie a rozvíjanie 
pracovného a športového tímu; organizovanie  
a vedenie seminárov na zostavovanie a rozvíjanie 
pracovného a športového tímu; organizovanie  
a vedenie sympózií na zostavovanie a rozvíjanie 
pracovného a športového tímu; organizovanie  
a vedenie školení na zostavovanie a rozvíjanie 
pracovného a športového tímu; organizovanie  
a vedenie kurzov na zostavovanie a rozvíjanie pra-
covného a športového tímu; organizovanie a vede-
nie firemných dní na zostavovanie a rozvíjanie 
pracovného a športového tímu; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích prezentácií na zostavova-
nie a rozvíjanie pracovného a športového tímu; or-
ganizovanie a vedenie vzdelávacích programov na 
zostavovanie a rozvíjanie pracovného a športové-
ho tímu; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie lotérií; organizova-
nie plesov; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); divadelné predstavenia; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizo-
vanie živých vystúpení; plánovanie a organizova-
nie večierkov; vydávanie kníh; poskytovanie in-
formácií o možnostiach vzdelávania; poskytovanie 
informácií o možnostiach rekreácie; poskytovanie 
informácií o možnostiach zábavy; vyučovanie  
a vzdelávanie; on-line vydavateľské služby okrem 
vydávania reklamných textov; vydávanie online 
multimediálnych materiálov (okrem reklamných); 
poskytovanie online elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania). 
43 - Bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služ-
by; jedálne; závodné jedálne; kaviarne; poskytova-
nie pozemkov pre kempingy; motely (služby); pen-
zióny; poskytovanie prechodného ubytovania; pre-
nájom prenosných stavieb; prenájom turistických 
stanov; reštaurácie (jedálne); samoobslužné reštau-
rácie; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie 
ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného 
ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kan-
celárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného 
ubytovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) MOUNTAIN RESORT, s.r.o., Lesnícka 1311/12, 

080 05 Prešov 5, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(210) 278-2019 
(220) 11.2.2019 

 11 (511) 9, 41, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické kontrolné a riadiace 

prístroje a zariadenia na vykurovanie, ventiláciu, 
klimatizáciu, chladenie, osvetlenie; požiarne hlási-
če; elektronické zariadenia na kontrolu vstupu; 
konektory (elektrotechnika); skriňové rozvádzače 
(elektrotechnika); elektrické vodiče; elektrické káb-
le; elektrické spojky; počítačový softvér (nahraté 
počítačové programy) pre elektrické a elektronické 
kontrolné a riadiace prístroje a zariadenia na vyku-
rovanie, ventiláciu, klimatizáciu, chladenie, osvet-
lenie; počítačový softvér (nahraté počítačové pro-
gramy) pre požiarne hlásiče, elektronické zariade-
nia na kontrolu vstupu, dochádzkové systémy. 
41 - Školenia, vzdelávanie a vyučovanie v oblasti 
požiarnych hlásičov, elektrických a elektronických 
kontrolných a riadiacich prístrojov a zariadení na 
vykurovanie, ventiláciu, klimatizáciu, chladenie, 
osvetlenie; školenia, vzdelávanie a vyučovanie  
v oblasti elektronických zariadení na kontrolu 
vstupu, dochádzkových systémov. 
42 - Projektovanie požiarnych hlásičov, elektric-
kých a elektronických kontrolných a riadiacich 
prístrojov a zariadení na vykurovanie, ventiláciu, 
klimatizáciu, chladenie, osvetlenie; projektovanie 
elektronických zariadení na kontrolu vstupu, do-
chádzkových systémov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, žltá 
(731) FIRE PREVENTION s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 

821 04 Bratislava, SK; 
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(210) 354-2019 
(220) 19.2.2019 

 11 (511) 35, 39, 41, 42 
(511) 35 - Správa registratúry, archívnictvo (adminis-

tratívne služby); obchodná administratíva; kance-
lárske práce; rozmnožovanie tlačív a písomností; 
účtovníctvo; záznam, prepis, zostavovanie, kom-
pilácia alebo systematizácia písomných oznáme-
ní a záznamov, ako aj kompilácia matematických 
alebo štatistických údajov; reklama; obchodný 
manažment, obchodná správa; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s papiernickým tova-
rom, kancelárskymi potrebami okrem nábytku, 
písacími potrebami; obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triede 35 a 41 tohoto zoz-
namu; poradenstvo v oblasti služieb uvedených  
v triede 35 tohoto zoznamu. 
39 - Skladovanie; skladovanie elektronicky ulo-
žených údajov a dokumentov; skladovanie aktov, 
dokumentov, spisov a dátových nosičov; infor-
mácie o skladovaní; prenájom skladovacích kon-
tajnerov; prenájom skladov; sprostredkovanie 
prepravy; poradenstvo v oblasti služieb uvede-
ných v triede 39 tohoto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; organizovanie a zabezpečova-
nie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová 
a kultúrna činnosť; poradenstvo v oblasti služieb 
uvedených v triede 41 tohoto zoznamu. 
42 - Vypracovanie projektov a odborné plánova-
nie spracovania archivácie dokumentov a ich 
uskladňovania (pre tretie osoby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(731) AD ACTA SR, s.r.o., Riazanská 48, 831 02 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 447-2019 
(220) 22.10.2015 

 11 (511) 1, 3, 4 
(511) 1 - Odmasťovacie prípravky na použitie vo výrob-

nom procese; odmasťovacie prípravky s možnos-
ťou riedenia a rozpustenia vo vode; chemikálie na 
použitie v priemysle ropy, palív a mazacích tukov; 
prísady do detergentov; prísady do radiátorov  
a chladičov; chemické prípravky na úpravu kanali-
začného kalu; chemické prípravky na úpravu vo-
dy; chemické prípravky na úpravu chladiacej vo-
dy; chemické prípravky na testovanie vody; pro-
striedky na odstraňovanie vodného kameňa; gal-
vanizačné prípravky; lepidlá; prípravky na odstra-
ňovanie dechtu a asfaltu; pôdne retardanty; ne-
mrznúce a chladiace prípravky; priemyselné a in-
štitucionálne chemikálie; mydlá a detergenty pre 
priemyselné procesy; rozpúšťadlá; uvoľňovacie 
činidlá; pohlcovače vlhkosti; prísady proti peneniu 
a prípravky proti speňovaniu; povrchové činidlá; 
chladiace prípravky; prísady do palív a chemické  
 

 aditíva; tmely, vytvrdzovacie prípravky pre podla-
hy; kvapaliny do prevodoviek; okrem spájkovacej 
pasty a tavidiel na tvrdé spájkovanie a spájkova-
nie; všetky uvedené výrobky sú na základe vody 
alebo vo vode rozpustnými čistiacimi alebo od-
masťovacími kompozíciami na použitie v oblasti 
prístrojov na umývanie priemyselných a komerč-
ných dielov, ultrazvukových čistiacich kúpeľov, 
systémov pre recirkuláciu vody, priemyselných / 
komerčných stien a povrchov, strojov na čistenie 
podláh, sklených povrchov a v potravinárskych 
prostrediach; žiadne z uvedených výrobkov nie sú 
na použitie s automobilovými motormi alebo vo-
zidlami, a žiadne nie sú určené na použitie pri čis-
tení alebo údržbe exteriérov vozidiel, vrátane au-
tomobilov a nákladných vozidiel. 
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie  
a brúsenie; čistiace a odmasťovacie zmesi na 
priemyselné účely a do domácnosti; čistiace a od-
masťovacie prípravky a dekarbonizačné prípravky 
v tekutej, aerosólovej a granulovanej forme; deter-
genty na použitie pre betónové alebo asfaltové po-
vrchy; detergenty na odstraňovanie mastnoty a ole-
ja z predmetov vytvorených z tvrdých materiálov 
alebo povrchov; prípravky na zotieranie alebo od-
straňovanie lakov a náterov; čistiace zmesi pre 
kotly a vykurovacie systémy; tekuté zmesi na čis-
tenie kovových častí; prípravky na čistenie rúk; 
chemické rozpúšťadlá na použitie pri čistení elek-
trických zariadení, nástrojov, motorov; prípravky 
na čistenie a úpravu palivových systémov a spaľo-
vacích komôr; prípravky na čistenie karburátora  
a sytiča; mazivá, prísady do palív, prísady do ole-
ja, odmasťovacie a čistiace prípravky; protišmy-
kové prostriedky pre podlahy; odmasťovače; leš-
tidlá na podlahy, steny, sklo a pracovné dosky; 
všetky uvedené výrobky sú na základe vody alebo 
vo vode rozpustnými čistiacimi a odmasťovacími 
kompozíciami na použitie v oblasti prístrojov na 
umývanie priemyselných a komerčných dielov, ul-
trazvukových čistiacich kúpeľov, systémov pre re-
cirkuláciu vody, priemyselných / komerčných stien 
a povrchov, strojov na čistenie podláh, sklených 
povrchov a v potravinárskych prostrediach; žiadne 
z uvedených výrobkov nie sú na použitie s auto-
mobilovými motormi alebo vozidlami, a žiadne 
nie sú určené na použitie pri čistení alebo údržbe 
exteriérov vozidiel, vrátane automobilov a náklad-
ných vozidiel. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; palivá; 
priemyselné tuky; mazivá do domácnosti; prísady 
do mazacích olejov; chemické prípravky v tekutej 
alebo aerosólovej forme na odstraňovanie a uvoľ-
ňovanie matíc a skrutiek alebo iných častí zablo-
kovaných hrdzou alebo uhlíkom; mazacie tuky pre 
prevody pre priemyselné stroje; mazacie oleje pre 
vodné čerpadlá a antikorózne prípravky; penetrač-
né oleje; gumové mazivá; mazacie oleje do do-
mácnosti; oleje alebo ropa; prísady do mazív; 
všetky uvedené výrobky sú na základe vody alebo 
vo vode rozpustnými čistiacimi a odmasťovacími 
kompozíciami na použitie v oblasti prístrojov na 
umývanie priemyselných a komerčných dielov, ul-
trazvukových čistiacich kúpeľov, systémov pre re-
cirkuláciu vody, priemyselných / komerčných stien 
a povrchov, strojov na čistenie podláh, sklených 
povrchov a v potravinárskych prostrediach; žiadne 
z uvedených výrobkov nie sú na použitie s auto- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 171 
 

mobilovými motormi alebo vozidlami, a žiadne 
nie sú určené na použitie pri čistení alebo údržbe 
exteriérov vozidiel, vrátane automobilov a náklad-
ných vozidiel. 

(540) AQUA-SOL 
(550) slovná 
(641) 014709935, 22.10.2015 
(731) NCH Corporation, 2727 Chemsearch Blvd., Irving, 

Texas 75062, US; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 449-2019 
(220) 4.3.2019 

 11 (511) 35, 39, 41, 43 
(511) 35 - Marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); 

reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum 
trhu; podnikateľský prieskum; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné 
agentúry; marketingový prieskum; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; pora-
denské služby v oblasti marketingu a reklamy; or-
ganizovanie reklamných výstav; prieskum verejnej 
mienky; podpora predaja (pre tretie osoby); vyjed-
návanie a uzatváranie obchodných transakcií pre 
tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počí-
tačových databázach; poskytovanie obchodných 
informácii prostredníctvom webových stránok; 
navrhovanie reklamných materiálov; podnikové 
riadenie refundovaných programov (pre tretie oso-
by); plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pri-
pomínanie stretnutí (kancelárske práce); aktualizá-
cia a údržba informácií v registroch; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; odborné poradenstvo v oblasti komuniká- 
cie (vzťahy s verejnosťou); odborné poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); obchodné a od-
borné informačné služby pre zákazníkov; dohodo-
vanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora 
predaja tovarov a služieb sponzorovaním športo-
vých podujatí; cielený marketing; vonkajšia re-
klama. 
39 - Sprevádzanie turistov; automobilová doprava; 
autobusová doprava; výletné lode (služby); dovoz, 
doprava; železničná doprava; organizovanie turis-
tických plavieb; turistické prehliadky (doprava); 
parkovanie automobilov (služby); prenájom doprav-
ných prostriedkov; prenájom vozidiel; doprava, 
preprava; lodná doprava; organizovanie turistickej 
dopravy; osobná doprava; skladovanie elektronic-
ky uložených údajov a dokumentov; poskytovanie 
informácií o cestovných trasách; sprostredkovanie 
osobnej dopravy pomocou online aplikácií pre tre-
tie osoby; organizovanie ciest; organizovanie výle-
tov; organizovanie prehliadok pamiatok; organi-
zovanie prehliadkových výletov; organizovanie tu-
ristických výletov; organizovanie prehliadok miest; 
organizovanie a rezervovanie exkurzií; organizo-
vanie a rezervovanie zájazdov. 
 
 
 
 

41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; foto-
grafické reportáže; fotografovanie; odborné pre-
škoľovanie; služby v oblasti vzdelávania, zábavy  
a športu; výchovné a vzdelávacie služby; školské 
služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou; turistické prehliadky so sprievod-
com; vyučovanie pomocou simulátorov; organizo-
vanie súťaží; školenia; organizovanie kultúrnych 
predstavení; organizovanie kultúrnych výstav; or-
ganizovanie rekreačných podujatí; organizovanie 
zábavných podujatí; organizovanie vzdelávacích 
sympózií; organizovanie športových súťaží; orga-
nizovanie vzdelávacích konferencií; organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie vzdelávacích pred-
nášok; organizovanie vzdelávacích slávností; or-
ganizovanie festivalov (zábava); organizovanie 
kultúrnych slávností; organizovanie vzdelávacích 
výstav; organizovanie rekreačných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych festivalov; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kolokvií; organi-
zovanie večierkov a osláv; organizovanie spolo-
čenských zábavných podujatí; organizovanie a ve-
denie zjazdov; organizovanie a vedenie prednášok; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
vzdelávacích kurzov; organizovanie kultúrnych  
a umeleckých podujatí; organizovanie prezentácií 
na kultúrne účely; organizovanie vzdelávacích 
seminárov na pokračovanie. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; prená-
jom prechodného ubytovania; penzióny; turistické 
ubytovne; hotelierske služby; reštauračné (stravo-
vacie) služby; rezervácie ubytovania v penzió-
noch; rezervácie ubytovania v hoteloch; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackba-
ry); bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie 
služby); rezervácie prechodného ubytovania; mo-
tely (služby); prenájom prednáškových sál; re-
cepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa prí-
chodov a odchodov). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tehlovo červená, čierna, biela 
(731) Slovenská železná cesta, Hlavná 88, 040 01 Ko-

šice, SK; 
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK; 
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(210) 466-2019 
(220) 5.3.2019 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa; prípravky 

na holenie; laky na vlasy; mydlá; pleťové vody na 
kozmetické použitie; pomády na kozmetické po-
užitie; šampóny; toaletné vody; vody po holení; 
voňavkárske výrobky; prípravky na čistenie zu-
bov; kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetic-
ké opaľovacie krémy; vlasové vody; kozmetické 
prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osob-
nú hygienu; čistiace toaletné mlieka; vlasové kon-
dicionéry; umývacie prípravky na intímnu hygie-
nu; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; leštia-
ce prípravky na zubné protézy. 
5 - Liečivá; výživové doplnky; vitamínové prí-
pravky; antibakteriálne prípravky na lekárske pou-
žitie; dezinfekčné prípravky; balzamy na lekárske 
použitie; dezinfekčné prípravky na hygienické po-
užitie; diétne nápoje na lekárske použitie; enzyma-
tické prípravky na lekárske použitie; enzymatické 
prípravky na zverolekárske použitie; farmaceutic-
ké prípravky; farmaceutické prípravky proti lupi-
nám; soli na lekárske použitie; čuchacie soli; čapí-
ky; chemické prípravky na farmaceutické použitie; 
chemické prípravky na lekárske použitie; chemic-
ké prípravky na zverolekárske použitie; chemic-
kofarmaceutické prípravky; kôry na farmaceutické 
použitie; liečivé cukríky; liečivé čaje; masti na sl-
nečné popáleniny; masti na farmaceutické použi-
tie; masti na lekárske použitie; chemické prípravky 
na diagnostikovanie tehotnosti; lubrikačné gély; 
lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií 
na lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo for-
me emulzií na lekárske použitie; lubrikačné prí-
pravky vo forme gélov na lekárske použitie; lubri-
kačné prípravky vo forme tixotropných gélov na 
lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme 
tekutých disperzií na intímne použitie; lubrikačné 
prípravky vo forme emulzií na intímne použitie; 
lubrikačné prípravky vo forme gélov na intímne 
použitie; lubrikačné prípravky vo forme tixotrop-
ných gélov na intímne použitie; hygienické výrob-
ky na lekárske použitie; hygienické tampóny; hy-
gienické nohavičky; hygienické obrúsky; vložky 
na ochranu bielizne (hygienické potreby); hygie-
nické vložky pre osoby postihnuté inkontinenciou; 
zverolekárske prípravky; diétne potraviny na le-
kárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; 
zubolekárske liečivá; lepidlá na zubné protézy; 
zubné laky; zubné tmely; medicinálne prípravky 
na podporu rastu vlasov; menštruačné tampóny; 
liečivé hygienické tampóny; zubné abrazíva; lieči-
vé prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu; čaj 
proti astme; bylinkové čaje na lekárske použitie; 
odtučňovacie čaje na lekárske použitie; chemické 
antikoncepčné prípravky; pastilky na farmaceutic-
ké použitie; farmaceutické prípravky na ošetrenie 
pokožky; liečivé pleťové vody; liečivé pleťové 
mlieka; prípravky na ošetrenie popálenín; hygie-
nické lubrikanty; liečivé lubrikanty; ústne vody na 
lekárske použitie; prípravky do kúpeľa na lekárske 
použitie; liečivé kúpeľové soli; liečivá bez predpi-
su; prípravky proti poteniu; lieky proti poteniu 
nôh; sušené alebo konzervované liečivé rastliny; 
želatínové kapsule na farmaceutické použitie; far-
maceutické prípravky na ošetrovanie pokožky. 
 
 

(540) TRIDOLOR 
(550) slovná 
(731) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 477-2019 
(220) 6.3.2019 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Detergenty; prípravky a látky na pranie, avi-

vážne prípravky; zmäkčovadlá tkanín; bieliace 
prípravky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; myd-
lá; mydlá na zjasnenie textílií; prípravky na ručné 
pranie odevov a textílií; škrob na bielizeň; prí-
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, zelená, modrozelená, žltá, fialová 
(731) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 537-2019 
(220) 13.3.2019 

 11 (511) 3, 5, 9, 16, 35, 41 
(511) 3 - Mydlá; vlasové vody; kozmetické prípravky; 

kozmetické krémy; krémy na kožu; prípravky na 
čistenie zubov; esenciálne (éterické) oleje; oleje na 
kozmetické použitie; kozmetické pleťové vody; 
šampóny; kozmetické prípravky na starostlivosť  
o pleť; bylinkové výťažky na kozmetické použitie. 
5 - Vitamínové prípravky; minerálne výživové do-
plnky; výživové doplnky; výživové doplnky pre 
ľudí a zvieratá; kombinované prípravky vitamí-
nov, minerálov a rastlinných výťažkov. 
9 - Nosiče zvukových nahrávok; videopásky; au-
diovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné 
disky; videokazety; elektronické publikácie (sťa-
hovateľné); prenosné multimediálne prehrávače. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; obrazy; brožúry; katalógy; knihy; 
fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); grafické 
zobrazenia; tlačoviny; tlačené publikácie; príruč-
ky; časopisy (periodiká). 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); inzertná 
činnosť; marketing; rozširovanie reklamných ozna-
mov; rozmnožovanie dokumentov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; vydávanie reklamných textov; 
reklama; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom; prezentácia výrobkov 
a služieb na internete; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s mydlami, s vlasovými vodami,  
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s kozmetickými prípravkami, s kozmetickými kré- 
mami, s krémami na kožu, s prípravkami na čiste-
nie zubov, s esenciálnymi (éterickými) olejmi,  
s olejmi na kozmetické použitie, s kozmetickými 
pleťovými vodami, so šampónmi, s kozmetickými 
prípravkami na starostlivosť o pleť, s bylinkovými 
výťažkami na kozmetické použitie, s vitamínový-
mi prípravkami, s minerálnymi výživovými do-
plnkami, s výživovými doplnkami, s výživovými 
doplnkami pre ľudí a zvieratá, s kombinovanými 
prípravkami vitamínov, minerálov a rastlinných 
výťažkov. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzde-
lávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie seminárov; online vydá-
vanie elektronických kníh a časopisov; online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); písanie textov; online poskytovanie 
videozáznamov (bez možnosti kopírovania). 

(540) Yacca 
(550) slovná 
(731) EGYM SLOVENSKO, s.r.o., Rožňavská 8, 045 01 

Moldava nad Bodvou, SK; 
 
 

(210) 573-2019 
(220) 19.3.2019 

 11 (511) 6, 19, 37 
(511) 6 - Kovové stavebné materiály; prenosné kovové 

stavby. 
19 - Nekovové stavebné materiály, nekovové pre-
nosné stavby. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, červená 
(731) Thermal+ s.r.o., Februárová 154, 958 01 Parti-

zánske, SK; 
(740) Kováč Tomáš, Mgr., Partizánske, SK; 

 
 

(210) 607-2019 
(220) 21.3.2019 

 11 (511) 39, 41, 45 
(511) 39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru. 

41 - Vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); or-
ganizovanie vzdelávacích kurzov; školenia; zá-
bava; športová a kultúrna činnosť. 
45 - Fyzická ochrana osôb a hmotného majetku 
(bezpečnostné služby). 

(540) Žilinské blatíčko 
(550) slovná 
(731) Majtán Robert, Borová 3204/30, 010 07 Žilina, SK; 

 
 
 
 
 
 

(210) 609-2019 
(220) 21.3.2019 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda-

jov; nahraté nosiče záznamov; nenahraté nosiče 
digitálnych alebo analógových záznamov; audio-
vizuálne kompaktné disky; optické disky; magne-
tické pásky; videopásky; počítačový softvér. 
16 - Tlačoviny; časopisy; noviny; knihy; prospek-
ty; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; lis-
tový papier; kalendáre; tlačené reklamné materiá-
ly; letáky; brožúry; typy (tlačové písmo), štočky; 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zozna-
mu,; maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zoznamu 
prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s CD a DVD nosičmi, s no-
sičmi optických záznamov, s nosičmi elektronic-
kých záznamov, s audiopáskami, s filmami nahra-
tými na nosičoch údajov, s hudobnými nosičmi,  
s mp3 záznamami nahratými na nosičoch údajov,  
s videopáskami, s elektronickými knihami, s hrač-
kami, so spoločenskými hrami, detskými hračka-
mi, s hlavolamami, s nahratými počítačovými 
hrami (softvérom), s nahratými počítačovými pro-
gramami; maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s CD a DVD nosičmi, s nosičmi optických zázna-
mov, s nosičmi elektronických záznamov, s audi-
opáskami, s filmami nahratými na nosičoch úda-
jov, s hudobnými nosičmi, s mp3 záznamami na-
hratými na nosičoch údajov, s videopáskami, s elek-
tronickými knihami, s hračkami, so spoločenskými 
hrami, detskými hračkami, s hlavolamami, s na-
hratými počítačovými hrami (softvérom), s nahra-
tými počítačovými programami prostredníctvom 
internetu; reklama; inzertné služby. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom počítačov; faxové prenosy; prenos 
elektronickej pošty; teletextové služby. 
41 - Publikačné služby; organizovanie zábavných 
súťaží; organizovanie spoločenských podujatí; or-
ganizovanie módnych prehliadok na zábavné úče-
ly; informačné a konzultačné služby v oblasti pub-
likačných služieb, v oblasti zábavy, kultúry a vý-
chovy. 

(540) Familium 
(550) slovná 
(731) Kopřivová Monika, PharmDr., Boleslavská 2211, 

252 28 Černošice, CZ; 
 
 

(210) 622-2019 
(220) 25.3.2019 

 11 (511) 10, 25, 26 
(511) 10 - Zdravotná obuv; ortopedická obuv. 

25 - Obuv; obuv na kúpanie; vysoká obuv; nízke 
čižmy; špičky na obuv; plátenná obuv; futbalová 
obuv (kopačky); plážová obuv; športová obuv. 
26 - Ozdoby na obuv (stužkársky tovar). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžovo-červená, čierna 
(731) Etiquette Services s.r.o., Južná 604, 900 42 Mi-

loslavov, SK; 
 
 

(210) 635-2019 
(220) 25.3.2019 

 11 (511) 35, 36, 42 
(511) 35 - Reklama; marketing; podpora predaja (pre 

tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej a pod-
nikateľskej činnosti; obchodná administratíva; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; obchod-
né analýzy; prieskum trhu; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; marketingový prieskum; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; po-
radenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; ob-
chodná pomoc v oblasti reklamy, marketingu  
a podpory predaja (pre tretie osoby); organizova-
nie obchodných alebo reklamných predvádzacích 
akcií na tovary alebo služby; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; predvádzanie 
tovaru; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
administratívna správa zákazníckych vernostných 
programov; dražby; on-line poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov; prená-
jom predajných automatov; vyjednávanie a uzat-
váranie obchodných transakcií pre tretie osoby; 
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; 
služby porovnávania cien; telemarketingové služ-
by; administratívne spracovanie nákupných objed-
návok; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; externé zabezpečenie administratívneho ria-
denia podnikov; kancelárske práce; obchodné kon-
zultačné a poradenské služby; obchodný manaž-
ment; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; obchodné sprostredkovateľské 
služby; odborné poradenské služby v oblasti pod-
nikovej efektivity; pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných kontaktných 
informácií; prenájom kancelárskych strojov; ria-
denie ľudských zdrojov a náborové služby; subdo-
dávateľské služby (obchodné služby); účtovníctvo; 
vedenie účtovných kníh; vypracovávanie daňo-
vých priznaní; obchodné alebo podnikové audity 
(revízia účtov); zostavovanie účtovných výkazov; 
analýzy nákladov; ekonomické prognózy; obchod-
né informačné kancelárie; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; obchodné odhady; poskyto-
vanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; zbieranie údajov z obchodnej  
a podnikateľskej činnosti do počítačových databáz. 
36 - Finančníctvo; peňažníctvo; bankové služby; 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); poisťovacie služby;  
 

poskytovanie predplatených kariet a kupónov; rea-
litné kancelárie; úschovné služby; úschova v bez-
pečnostných schránkach; získavanie finančných 
prostriedkov; finančné sponzorovanie; informácie 
o poistení; sprostredkovanie (maklérstvo); aktuár-
ske služby (poistno-matematické); poradenské služ-
by týkajúce sa poistenia; finančné záručné služby; 
sprostredkovanie poistenia; uzatváranie poistných 
zmlúv; finančné oceňovanie a odhady na účely po-
istenia; vyberanie nájomného; sprostredkovanie 
nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom fariem; 
prenájom kancelárskych priestorov; správcovstvo 
nehnuteľného majetku (pre tretie osoby); prenájom 
nehnuteľností; záložne; vydávanie cenín; vydáva-
nie cestovných šekov; bankovníctvo; domáce ban-
kové služby (homebanking); finančné informácie; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti finanč-
níctva, peňažníctva, bankovníctva a poisťovníctva; 
finančný manažment; investičné služby; menové 
prevody; zmenárenské služby; poskytovanie zliav 
v členských zariadeniach tretích strán prostredníc-
tvom členskej karty; pôžičky (finančné úvery); fi-
nančný lízing; služby sporiteľní; likvidácia podni-
kov (finančné služby); vymáhanie pohľadávok; 
faktoring; finančné riadenie refundovaných platieb 
(pre tretie osoby); sprostredkovanie emisných po-
voleniek; kapitálové investície; zriaďovanie fon-
dov; konzervatívne fondy (služby); investovanie 
do fondov; vydávanie cenných papierov; elektro-
nický prevod kapitálu; finančné služby týkajúce sa 
platenia daní a ciel; finančné služby týkajúce sa 
platieb v hotovosti, šekmi a platobnými príkazmi; 
finančné služby týkajúce sa platobných kariet; 
služby v oblasti vyplácania dôchodkov; spracova-
nie platieb kreditnými kartami; finančné analýzy; 
finančné poradenstvo; odhadovanie nákladov na 
opravu (finančné odhadovanie); overovanie šekov; 
poradenské služby v oblasti pohľadávok; poskyto-
vanie finančných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; rating (finančné ohodnotenie)  
a úverové správy; služby finančného plánovania; 
finančné služby v oblasti rizikového kapitálu; or-
ganizovanie zbierok; zhromažďovanie finančných 
prostriedkov na dobročinné účely; oceňovanie ne-
hnuteľností; oceňovanie obrazov; oceňovanie šper-
kov; oceňovanie starožitností; oceňovanie umelec-
kých diel; oceňovanie známok; úschova cenných 
papierov; financovanie nákupov; financovanie krát-
kodobých pôžičiek; financovanie pôžičiek, hypo-
ték a záruk; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); 
kreditový lízing; splátkové úvery; úverové agentú-
ry; vydávanie kreditných kariet; organizovanie fi-
nancovania stavebných projektov; kancelárie zao-
berajúce sa inkasovaním pohľadávok; služby sprá-
vy penzijných fondov; služby finančného colného 
odbavovania; obchodovanie na burze s cennými 
papiermi; klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov). 
42 - Kontroly kvality; vedecké a technologické 
služby; analýzy počítačových systémov; konzul-
tačné, poradenské a informačné služby v oblasti 
informačných technológií; monitorovanie počíta-
čových systémov na diaľku; prenájom počítačové-
ho hardvéru; prevod (konverzia) počítačových 
programov alebo údajov (nie fyzický); kódovanie 
údajov; ochrana počítačov proti počítačovým víru-
som; technické písanie; vývoj počítačového hard-
véru; vývoj počítačového softvéru; počítačové  
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programovanie; prevádzka webových stránok (web-
hosting); údržba počítačového softvéru; obnovo-
vanie databáz; analýza počítačového softvéru; po-
žičiavanie počítačového softvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; navrhovanie počítačového 
softvéru; inštalácia počítačového softvéru; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); 
poradenstvo v oblasti navrhovania a vývoja počí-
tačového hardvéru; poskytovanie počítačových 
technológií prostredníctvom internetu (cloud com-
puting); poskytovanie internetových vyhľadáva-
čov; prenájom počítačových serverov (serverhos-
ting); prenájom počítačového softvéru; prenájom 
webových serverov; poskytovanie softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS); uchovávanie elek-
tronických údajov; zálohovanie údajov mimo vlas-
tný priestor; prenájom zariadení na spracovanie 
údajov; konzultačné služby v oblasti počítačového 
softvéru; konzultačné služby zamerané na počíta-
čovú bezpečnosť; poskytovanie informácií o počí-
tačových technológiách a programovanie pros-
tredníctvom webových stránok; obnovovanie počí-
tačových údajov; služby v oblasti ochrany proti 
počítačovým vírusom; digitalizácia dokumentov 
(skenovanie); kopírovanie počítačových progra-
mov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzic-
kých médií na elektronické médiá; inžinierske 
služby; poradenstvo v oblasti počítačových tech-
nológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných 
technológií; štúdie technických projektov; tech-
nický prieskum; technologické poradenstvo; ve-
decký výskum; vývoj a výskum nových výrobkov 
pre tretie osoby; overovanie pravosti umeleckých 
diel; grafické dizajnérstvo; výzdoba interiérov; 
módne návrhárstvo; navrhovanie obalov; obalové 
dizajnérstvo; navrhovanie počítačových systémov; 
priemyselné dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti 
navrhovania webových stránok; štúdie stavebných 
projektov. 

(540) Šikovná karta Home Credit 
(550) slovná 
(731) Home Credit International a.s., Evropská 2690/17, 

160 00 Praha 6, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 666-2019 
(220) 28.3.2019 

 11 (511) 6, 7, 11, 37 
(511) 6 - Kovové armatúry na potrubia (nie časti stro-

jov a sanitárnych zariadení); kovové armatúry na 
potrubia na rozvod nápojov (nie časti strojov). 
7 - Čerpadlá na pivo; výčapné zariadenia; opla-
chovacie zariadenia na poháre; časti a súčasti vý-
čapových strojov. 
11 - Elektrické kávovary; chladiace prístroje a za-
riadenia; zariadenia na rozvod kvapalín; zariade-
nia na výrobu ľadu a zmrzliny; chladiace zaria-
denia na nápoje. 
37 - Inštalácia, čistenie a opravy výčapných za-
riadení, oplachovacích zariadení na poháre, elek-
trických kávovarov, chladiacich zariadení, zaria-
dení na výrobu ľadu a zmrzliny. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) VARIA - PLUS spol. s r.o., Klatovská 558/181, 

Litice, 321 00 Plzeň, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 695-2019 
(220) 2.4.2019 

 11 (511) 16, 20, 21 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-

klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
noviny; tuby z kartónu; knihy; obaly (papiernic-
ký tovar); obálky (papiernický tovar); baliaci pa-
pier; pečiatky; papierové alebo lepenkové krabi-
ce; letáky. 
20 - Bambus; pulty; drevené alebo plastové púta-
če. 
21 - Záchodové kefy; kefy na lampové sklo; kefy 
na obuv; kefy; zubné kefky; elektrické zubné 
kefky; kefky na umývanie riadu; kefky na očné 
riasy; hlavice na elektrické zubné kefky. 

(540) Motivačná kefka 
(550) slovná 
(731) Mobake EcoProducts s.r.o., Nad Medzou 3047/12, 

052 01 Spišská Nová Ves, SK; 
 
 

(210) 714-2019 
(220) 4.4.2019 

 11 (511) 28, 31, 35 
(511) 28 - Rybárske náradie. 

31 - Krmivá pre ryby. 
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s ry-
bárskym náradím a s krmivami pre ryby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) MOSS.SK, s.r.o., M.R. Štefánika 297/11, 050 01 

Revúca-Tehelňa, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 718-2019 
(220) 5.4.2019 

 11 (511) 9, 35, 37 
(511) 9 - Zvukové signálne zariadenia; mechanické znač-

ky; svetelné tabule; svetelné alebo mechanické 
signalizačné panely; svetelné alebo mechanické 
návestidlá; svetelné alebo mechanické dopravné 
značky; dopravné signalizačné zariadenia (semafo-
ry); dopravné kužele. 
35 - Maloobchodné služby s kovovými signalizač-
nými panelmi (nie svetelnými, nie mechanickými), 
s kovovými míľnikmi (nie svetelnými, nie mecha-
nickými), s kovovými značkami (nie svetelnými,  
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nie mechanickými), s kovovými cestnými zvodid-
lami, so zvukovými signálnymi zariadeniami,  
s mechanickými značkami, so svetelnými tabuľa-
mi, so svetelnými alebo mechanickými signalizač-
nými panelmi, so svetelnými alebo mechanickými 
návestidlami, so svetelnými alebo mechanickými 
dopravnými značkami, s dopravnými signalizač-
nými zariadeniami (semaformi), s dopravnými ku-
žeľmi, s nekovovými cestnými zvodidlami, s ne-
kovovými míľnikmi (nie svetelnými, nie mecha-
nickými), so stavebným materiálom; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; reklama; odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; marketing. 
37 - Asfaltovanie; prenájom stavebných strojov  
a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); sta-
vebný dozor; demolácie budov; izolovanie stavieb; 
montovanie lešení; stavebné informácie; kladenie 
povrchov komunikácií; čistenie ciest; stavebné po-
radenstvo; inštalácia, údržba a opravy dopravného 
značenia ciest. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) SAROUTE, s. r. o., Mládežnícka 326, 017 01 

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

 
 

(210) 728-2019 
(220) 5.4.2019 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; liečivá; oftalmolo-

gické farmaceutické prípravky a látky; očné kvap-
ky na lekárske použitie. 

(540) Levox 
(550) slovná 
(731) Laboratoire Chauvin S.A.S., 416 Rue Samuel 

Morse, 349 61 Montpellier Cedex 2, FR; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 730-2019 
(220) 5.4.2019 

 11 (511) 12, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 
(511) 12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vo-

de, vo vzduchu; osobné autá; automobily; autobu-
sy; autokary; automobilové obývacie prívesy (ka-
ravany); automobilové pneumatiky; automobilové 
podvozky; karosérie automobilov; karosérie do-
pravných prostriedkov; automobilové strechy; plá-
tenné strechy na automobily; autopoťahy; sedadlá 
automobilov; batožinové nosiče na vozidlá; bato-
žinové kufre na motocykle; bezpečnostné pásy na 
sedadlá automobilov; bezpečnostné sedačky pre 
deti do automobilov; bicykle; blatníky; brzdové 
diely do vozidiel; čalúnenie automobilov; čelné 
sklá vozidiel; dvere na dopravné prostriedky; elek-
tromobily; motory do pozemných vozidiel; ka- 
 

 mióny, nákladné vozidlá; kapoty na vozidlá; kara-
vany (obytné prívesy); kolesá vozidiel; motocykle; 
náboje kolies automobilov; nafukovacie vankúše 
(ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách); 
nápravy vozidiel; nárazníky vozidiel; nosiče lyží 
na autá; opierky hlavy na sedadlá automobilov; 
opravárske náradie na opravu pneumatík; zariade-
nia do automobilov proti oslneniu; ozubené kolesá 
a ozubené prevody do pozemných vozidiel; pneu-
matiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky 
automobilov; poťahy na sedadlá vozidiel; poťahy 
na volanty vozidiel; prevodovky do pozemných 
vozidiel; protišmykové reťaze, snehové reťaze; 
pružiny (tlmiace) do dopravných prostriedkov; 
ráfy kolies auto-mobilov; motocyklové rámy; pod-
vozky automobilov; sedadlá automobilov; sklopné 
zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); sme-
rovky na vozidlá; spätné zrkadlá; stierače; hydrau-
lické obvody pre vozidlá; tlmiče automobilov; lo-
žiskové čapy hriadeľov a náprav; volanty vozidiel; 
diaľkovo ovládané vozidlá iné než hračky; zabez-
pečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu 
vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcu-
dzeniu vozidiel; závažie na vyváženie kolies vozi-
diel; kryty na automobilové kolesá; disky na kole-
sá vozidiel; okenné tabule pre okná vozidiel; ťažné 
zariadenia pre vozidlá; časti a súčasti dopravných 
prostriedkov patriace do tejto triedy. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ojaz-
denými motorovými vozidlami, s vozidlami, s ná-
hradnými dielmi pre vozidlá, so súčasťami vozi-
diel, s časťami a súčasťami automobilov, s pre-
nosnými lekárničkami, výstražnými trojuholníkmi, 
zdvihákmi, s nástrojmi a náradím na opravu ko-
lies, s reflexnými vestami, s kanistrami na pohon-
né hmoty, a to aj prostredníctvom internetu a tele-
komunikačných prostriedkov; sprostredkovanie 
obchodu s novými alebo ojazdenými vozidlami; 
maloobchodné služby so softvérom; kancelárie 
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; reklama; roz-
hlasová a televízna reklama; online reklama v po-
čítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných alebo náborových materiálov; 
reklamné agentúry; obchodný manažment a od-
borné obchodné riadenie; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; marketingové služby; marketin-
gové poradenstvo a marketingové štúdie; poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
prieskum trhu; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch pre (pre tretie osoby); služby porovnáva-
nia cien; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie 
osoby; predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; sek-
retárske služby; externé administratívne riadenie 
podnikov; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; administratívna správa hotelov; 
analýzy nákladov; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); spracovanie textov; príprava miezd a výp-
latných listín; vypracovávanie daňových priznaní; 
obchodné rady a informácie spotrebiteľom pri vý-
bere tovarov a služieb; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); dohodovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; 
obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); 
fakturácia; obchodné sprostredkovateľské služby  
v oblasti výroby, obchodu, servisu a služieb v auto- 
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mobilovom priemysle; sprostredkovanie obchodu 
s tovarom; poskytovanie a sprostredkovanie uve-
dených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 35, 36, 37, 39, 41, 42 
a 43 tohto zoznamu. 
36 - Služby nehnuteľností v rámci developerskej 
činnosti; organizovanie financovania stavebných 
projektov; finančný lízing; finančný lízing do-
pravných prostriedkov; poisťovníctvo; služby tý-
kajúce sa poistenia; informácie o poistení v oblasti 
poistenia dopravných prostriedkov; uzatváranie  
a sprostredkovanie poistiek; poistenie proti neho-
dám; poistenie pri pozemnej doprave; financova-
nie (služby); peňažníctvo; finančné služby úvero-
vých ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad 
samostatné finančné spoločnosti; finančné služby 
investičných trustov a holdingových spoločností; 
finančné informácie; finančné záruky, kaucie a ga-
rancie; platenie na splátky; finančné a daňové od-
hady (služby); služby úverových kariet; zmenáren-
ské služby; finančné služby bankových ústavov 
alebo im podobných inštitúcií; organizovanie zbie-
rok; záložňa; realitné kancelárie; nehnuteľnosti 
(služby); finančné služby poskytované správcami 
nehnuteľného majetku, ako tiché spoločníctvo ale-
bo financovanie; prenájom nehnuteľností; správa 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; spros-
tredkovanie nehnuteľností; správa nájomných do-
mov; prenájom kancelárskych priestorov, bytov  
a fariem; inkasovanie nájomného; oceňovanie vo-
zidiel; poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy výrobných a opra-
várenských zariadení v automobilovom priemysle; 
poradenská činnosť v oblasti inštalácie a opráv v 
automobilovom priemysle; autoopravovne (údrž-
ba, opravy a tankovanie); umývanie dopravných 
prostriedkov; opravy, údržba a inštalačné služby 
motorových vozidiel; služby klampiarov; nastavo-
vanie dopravných prostriedkov; informácie o op-
ravách vozidiel; údržba a opravy vozidiel; ošetro-
vanie vozidiel protikoróznymi nátermi; čalúnenie 
a čalúnnické opravy interiérov v dopravných pro-
striedkoch; oprava opotrebovaných alebo poško-
dených motorov; inštalácia a opravy zabezpečova-
cích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; protekto-
rovanie pneumatík; vulkanizácia pneumatík (opra-
va); leštenie a mazanie vozidiel; čistenie vozidiel; 
čistenie interiérov vozidiel; inštalácia častí a súčas-
tí motorových vozidiel; stavebníctvo (stavebná 
činnosť); inštalácia, údržba a opravy počítačového 
hardvéru; technické poradenstvo vo vzťahu k in-
štaláciám, údržbe a opravám počítačového hardvé-
ru; diagnostika v rámci opráv, inštalácie a údržby 
hardvéru počítačových zostáv, serverov, sieťových 
systémov, tlačiarní, kopírovacích strojov, elektro-
niky a multimédií; poskytovanie informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 
39 - Prenájom automobilov; prenájom dopravných 
prostriedkov; prenájom nosičov na automobily; in-
formácie o dopravnej premávke; odťahovanie vo-
zidiel pri poruchách a nehodách; ťahanie alebo 
vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách  
 

alebo nehodách; automobilová preprava; služby 
parkovania automobilov; poskytovanie pomoci pri 
doprave; preprava výrobných a opravárenských 
zariadení v automobilovom priemysle; prenájom 
garáží; prenájom miesta na parkovanie; skladova-
nie tovaru; sprostredkovanie prepravy; služby vo-
dičov; poskytovanie informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
41 - Vzdelávanie; vyučovanie; organizovanie vý-
cvikov, kurzov a školení; informácie o výcvikoch, 
kurzoch a školeniach; pedagogické informácie; 
skúšanie a preskúšavanie ako pedagogická čin-
nosť; ukážky praktických cvičení (vzdelávanie); 
organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizo-
vanie a vedenie konferencií, seminárov, kolokvií  
a kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; zábava, obveselenie; športová  
a kultúrna činnosť; poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu; informácie o možnostiach zába-
vy; služby organizovania estrád, zábavy, hier a kul-
túrnych podujatí; organizovanie lotérií, plesov, 
športových súťaží, živých vystúpení; organizova-
nie zábavných súťaží; výchovno-zábavné klubové 
služby; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); online vydávanie kníh a časopisov 
v elektronickej forme; vydávanie časopisov, novín 
a periodických publikácií okrem vydávania re-
klamných a náborových textov; vydávanie kníh; 
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
42 - Služby vedecké a technologické včítane vý-
skumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné 
analýzy a priemyselný výskum; architektonické 
služby; vypracovanie stavebných výkresov; návrh 
a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; inži-
nierska činnosť (odhady, ohodnocovanie, výskum 
a výstupné správy v oblasti vedy a technológií); 
priemyselné dizajnérstvo; skúšky materiálov; štú-
die technických projektov; projektová činnosť  
v oblasti vedeckých a technologických služieb; tech-
nická kontrola automobilov; vytváranie a udržia-
vanie počítačových webových stránok pre zákaz-
níkov; hosťovanie na počítačových webových 
stránkach; testovanie (kontrola kvality); vedecký 
prieskum a analýzy; technická podpora, technické 
a poradenské služby vo vzťahu k softvéru a k vý-
voju počítačov a počítačových programov; tvorba 
softvérového rozhrania cez sieť s umožnením špe-
cifického zákazníckeho prístupu na globálnu, celo-
svetovú počítačovo-informačnú sieť k prenosu  
a rozširovaniu informácií; počítačové programo-
vanie; návrh softvéru; návrh počítačových systé-
mov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počí-
tačového hardvéru a softvéru; odborné poraden-
stvo v oblasti návrhu a vývoja počítačových zos-
táv, serverov, sieťových systémov, tlačiarní, kopí-
rovacích strojov, elektroniky a multimédií; diag-
nostika v rámci opráv, inštalácie a údržby softvéru 
počítačových zostáv, serverov, sieťových systé-
mov, tlačiarní, kopírovacích strojov, elektroniky  
a multimédií; výskum a vývoj softvéru, počítačov 
a počítačových komponentov; opravy a aktualizo-
vanie počítačových programov; zhotovovanie kó-
pií počítačových programov; inštalácia počítačo-
vých programov; analýza softvéru; diagnostikova- 
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nie a testovanie softvéru; prenájom počítačov  
a počítačového softvéru; prenájom počítačových 
periférnych zariadení; prevod a konverzia údajov  
a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá; vytváranie a udržiavanie počítačových 
stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačo-
vých stránkach; grafický a priemyselný dizajn; na-
vrhovanie obalov; poskytovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
alebo internetu. 
43 - Reštauračné a kaviarenské služby; dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (kete-
ring); bufety (rýchle občerstvenie); jedálne a zá-
vodné jedálne; hotelierske služby; služby barov; 
poskytovanie hotelového ubytovania; služby mo-
telov, penziónov; prenájom prechodného ubytova-
nia; rezervácia prechodného ubytovania; rezervá-
cia penziónov a hotelov; poskytovanie informácií 
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(731) AUTO - DS, s.r.o., Trhovisko 235/7, 929 01 Du-

najská Streda, SK; 
(740) ius aegis s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 750-2019 
(220) 8.4.2019 

 11 (511) 1, 19, 39 
(511) 1 - Chemické látky na prevzdušnenie betónu; prí-

pravky na konzervovanie betónu okrem farieb  
a olejov; spojivá do betónu; chemické prípravky 
na nepriepustnosť cementov s výnimkou farieb; 
cementy na metalurgické použitie; konzervačné 
prípravky na murivo okrem farieb a lakov; látky 
na ochranu muriva s výnimkou farieb a olejov. 
19 - Betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; 
betónové podpery, stĺpy; debnenie pre stavebníc-
tvo (nekovové); svetelná dlažba; dlažby nekovové; 
dlaždice nekovové; obkladačky pre stavebníctvo 
(nekovové); dlaždicové podlahy nekovové; ka-
menné, betónové alebo mramové figuríny; hrubý 
štrk (stavebný materiál); kameniny pre stavebníc-
tvo; komínové nadstavce nekovové; komínové rú-
ry (nekovové); komíny, dymovody s výnimkou 
kovových; stavebné konštrukcie nekovové; sta-
vebná malta; nosníky nekovové; stavebné obkla-
dové materiály na budovy nekovové; stavebné ob-
klady stien a priečok (nekovové); palisády neko-
vové; nekovové stavebné panely; ploty nekovové; 
žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; neko-
vové stavebné panely; nekovový stavebný mate-
riál; stropy, stropné dosky nekovové; úžľabia sta-
vieb (nekovové); nekovové strešné odkvapové 
žľaby. 
 
 
 
 

39 - Informácie o doprave; rezervácie dopravy; 
kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; in-
formácie o preprave; informácie o skladovaní; 
skladovanie tovaru; prenájom skladov; preprava; 
sprostredkovanie dopravy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, sivá 
(731) AUSTRIA BETON WERK s.r.o., Tehelňa 817, 

900 50 Kráľová pri Senci, SK; 
 
 

(210) 759-2019 
(220) 22.7.2009 

 11 (511) 9, 37 
(511) 9 - Zariadenia na zablokovanie vozidla v prípade 

obsahu alkoholu v krvi vodiča; zariadenia na za-
blokovanie vozidla v prípade nameraného množ-
stva v krvi vodiča, ktoré prekračuje stanovené 
limity; zariadenia na testovanie alkoholu v krvi. 
37 - Inštalácia a opravy zariadení na zablokova-
nie vozidla v prípade obsahu alkoholu v krvi vo-
diča; inštalácia a opravy zariadení na zablokova-
nie vozidla v prípade nameraného množstva  
v krvi vodiča, ktoré prekračuje stanovené limity; 
inštalácia a opravy zariadení na testovanie alko-
holu v krvi. 

(540) ALCOLOCK 
(550) slovná 
(646) 008443301, 22.07.2009 
(731) Alcohol Countermeasure Systems (International) 

Inc., 60 International Boulevard, Toronto, ON M9W 
6J2, CA; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 782-2019 
(220) 11.4.2019 

 11 (511) 20 
(511) 20 - Nekovové chrániče na stromy; nekovové 

chrániče na nábytok; nekovové podložky na och-
ranu nábytkových nôh. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, zelená 
(731) TreeGuard s. r. o., Prievozská 4D, Blok E, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(210) 803-2019 
(220) 15.4.2019 

 11 (511) 6, 9, 16, 37, 42 
(511) 6 - Kovové stavebné konštrukcie; kovové stožiare; 

oceľové stožiare; oceľové stavebné konštrukcie; 
kovové potrubia; drobný železiarsky tovar. 
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovlá-
danie elektrického prúdu; vedecké, fotografické, 
optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyu-
čovacie prístroje a nástroje; alarmy; elektrické  
a elektronické zariadenia na spracovanie údajov  
a informácií; elektrické zariadenia na diaľkové 
ovládanie priemyselných operácií; elektrodyna-
mické zariadenia na diaľkové ovládanie návesti-
diel; materiály na elektrické vedenie (drôty, káb-
le); elektrické akumulátory; bleskozvody; elektric-
ké káble; elektrické spojky; elektrické svorky; po-
žiarne hlásiče; elektrické kondenzátory; elektrické 
meniče; držiaky elektrických objímok; odbočnice, 
odbočné krabice (elektrotechnika); prúdové usmer-
ňovače; elektrické regulátory svetla; rozvodné 
skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); svetelné 
alebo mechanické signalizačné panely; skriňové 
rozvádzače (elektrotechnika); transformátory (elek-
trotechnika); meracie prístroje; elektrické meracie 
zariadenia; elektrické monitorovacie prístroje (nie 
na lekárske použitie); počítačový softvér (nahraté 
počítačové programy); počítačové operačné pro-
gramy (nahraté). 
16 - Tlačené firemné listiny; tlačené publikácie; 
tlačené reklamné materiály; tlačivá (formuláre); 
papierové informačné brožúry; plagáty; prospekty; 
fotografie (tlačoviny). 
37 - Inštalácie a opravy elektrických zariadení  
a prístrojov; údržba elektrických zariadení a prí-
strojov; inštalácie a opravy plynových technických 
zariadení; inštalácie a opravy kotlov; inštalácie  
a opravy horákov; inštalácie a opravy konštrukcií; 
inštalácie a opravy tlakových nádob; inštalácie  
a opravy meračov tepla; výstavba energetických  
a teplárenských diel a zariadení potrebných na ich 
prevádzku (stavebná činnosť); opravy elektrome-
rov; opravy zváracích transformátorov; opravy ro-
tačných strojov; opravy asynchrónnych motorov; 
inštalácie a údržba elektrických rozvodov; murár-
ske práce súvisiace s energetickými zariadeniami; 
natieračské práce súvisiace s energetickými zaria-
deniami; opravy a údržba hydraulických strojov; 
opravy a údržba motorových vozidiel; prenájom 
stavebných strojov a zariadení. 
42 - Projektovanie a inžinierska činnosť v inves-
tičnej výstavbe; projektovanie strojárskych výrob-
kov a vzduchotechnických zariadení; projektova-
nie elektrorozvodných sietí, transformovní, roz-
vodní, priemyselných a slaboprúdových elektroin-
štalácií; inžinierska činnosť v oblasti distribučného 
systému vysokonapäťovej siete; technický dozor  
a technická inšpekcia; odborné konzultácie v ob-
lasti techniky; elektrotechnická posudková činnosť; 
revízne skúšky materiálov prevádzkových kotlov, 
plynových zariadení a elektrických zariadení; re-
vízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení; 
ciachovanie elektromerov a meracích súprav; geo-
logický výskum; grafické dizajnérstvo; priemysel-
né dizajnérstvo; kontroly kvality; obnovovanie po-
čítačových databáz; počítačové programovanie; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; inšta- 
 

lácie počítačového softvéru; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; návrh počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačové-
ho hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Elektrovod, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, 

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

 
 

(210) 824-2019 
(220) 17.4.2019 

 11 (511) 18, 25 
(511) 18 - Peňaženky; viacúčelové tašky; tote tašky; ces-

tovné tašky; plecniaky; kabelky do ruky; batohy; 
športové tašky; náprsné tašky; peňaženky na mince. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; košele; tričká; 
teplákové bundy (mikiny); nohavice: legíny; šort-
ky; sukne; tuniky; vrchná časť odevu bez rukávov 
nosená na košeli alebo blúzke (tank top); šaty; 
svetre; pulóvre; športové uniformy; šatky, šály; 
saká a kabáty; pláštenky; módne čelenky a klobúky; 
spodná bielizeň; ponožky; rukavice; pleteniny. 

(540) MERAKI 
(550) slovná 
(731) Inherit Sol LLC, 103 Foulk Road, Suite 202,  

DE 19803 Wilmington, US; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 892-2019 
(220) 26.4.2019 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; správcovstvo 

financií; pôžičky (finančné úvery); záložné pôžič-
ky; bankové hypotéky; bankové služby priamo  
k zákazníkom (homebanking); elektronický pre-
vod kapitálu; obchodovanie na burze s cennými 
papiermi; vydávanie cenných papierov; overova-
nie šekov; služby úverových debetných kariet; 
služby úverových kreditných kariet; vydávanie 
kreditných kariet; vydávanie debetných kariet; fi-
nančné riadenie; finančný lízing; finančné záručné 
služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov); faktoring; for-
fajting; kapitálové investície; zmenárenské služby; 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; organizovanie dobročinných zbierok; orga-
nizovanie peňažných zbierok; poisťovníctvo; ži-
votné poistenie; úrazové poistenie; služby na vyu-
žívanie dôchodkových fondov; finančné analýzy; 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; 
finančné poradenstvo; finančné konzultačné služ-
by; informácie o poistení; poradenstvo v oblasti po-
istenia. 
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(540) Je prima nechať svoje 
 peniaze rásť. Prima banka. 
(550) slovná 
(731) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 893-2019 
(220) 26.4.2019 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; správcovstvo 

financií; pôžičky (finančné úvery); záložné pôžič-
ky; bankové hypotéky; bankové služby priamo  
k zákazníkom (homebanking); elektronický pre-
vod kapitálu; obchodovanie na burze s cennými 
papiermi; vydávanie cenných papierov; overova-
nie šekov; služby úverových debetných kariet; 
služby úverových kreditných kariet; vydávanie 
kreditných kariet; vydávanie debetných kariet; fi-
nančné riadenie; finančný lízing; finančné záručné 
služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov); faktoring; for-
fajting; kapitálové investície; zmenárenské služby; 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; organizovanie dobročinných zbierok; orga-
nizovanie peňažných zbierok; poisťovníctvo; ži-
votné poistenie; úrazové poistenie; služby na vyu-
žívanie dôchodkových fondov; finančné analýzy; 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; 
finančné poradenstvo; finančné konzultačné služ-
by; informácie o poistení; poradenstvo v oblasti 
poistenia. 

(540) Termínovaný vklad 
 s férovým úrokom pre 
 každého. Prima banka. 
(550) slovná 
(731) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 897-2019 
(220) 24.4.2019 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácii; analýzy nákladov; poradenstvo 
pri organizovaní obchodnej činnosti; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchod-
né sprostredkovateľské služby v oblasti priraďo-
vania potencionálnych súkromných investorov  
k podnikateľom ktorí žiadajú o financovanie. 
36 - Platenie splátok; úverové agentúry; sprostred-
kovanie nehnuteľností; pôžičky (finančné úvery); 
finančný lízing; finančné analýzy; finančné pora-
denstvo; elektronický prevod kapitálu; finančné 
informácie; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; 
finančné záruky; finančný výskum. 

(540) Gruber Finance 
(550) slovná 
 
 

(731) Ľudovka SK, s. r. o., Lackova 3, 841 04 Bratisla-
va, SK; 

(740) Dobrovič Jozef, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 908-2019 
(220) 29.4.2019 
(310) 018052259 
(320) 16.4.2019 
(330) EU 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Nápoje pre športovcov; energetické nápoje; 

izotonické nápoje. 

(540) REIGN 
(550) slovná 
(731) Reign Beverage Company LLC, 1547 N. Know-

les Ave., CA 90063 Los Angeles, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 949-2019 
(220) 6.5.2019 

 11 (511) 11, 16, 36, 37, 39, 40, 41 
(511) 11 - Zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje 

na chladenie vzduchu; filtre do klimatizácií; me-
dziprehrievače vzduchu; ohrievače vzduchu; kli-
matizačné zariadenia; zariadenia na filtrovanie 
vzduchu; teplovzdušné zariadenia; chladiarne; ho-
ráky; ventilátory (klimatizácia); vykurovacie tele-
sá; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; 
vyhrievacie telesá; klimatizačné prístroje; potrubia 
(časti sanitnej inštalácie); zariadenia na filtrovanie 
vody; zariadenia na chladenie vody; tlakové zá-
sobníky vody; výmenníky tepla (nie časti strojov); 
chladiace zariadenia a stroje; ionizátory na úpravu 
vzduchu a vody; chladiace zariadenia na kvapali-
ny; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu 
vody; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; ochla-
dzovacie zariadenia a stroje; teplovodné vykuro-
vacie prístroje; chladiace prístroje a zariadenia; 
ochladzovacie prístroje a zariadenia; sanitárne (to-
aletné) prístroje a zariadenia; ventilátory (časti vet-
racích zariadení); vetracie zariadenia; sterilizátory 
vzduchu; tepelné čerpadlá; elektricky vyhrievané 
koberce; expanzné nádrže na ústredné vykurova-
nie; kuchynské odsávače. 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
obrazy; tlače (rytiny); spisové obaly (papiernický 
tovar); noviny; zaraďovače, šanóny (na voľné lis-
ty); brožúry; pečate; poznámkové zošity; katalógy; 
zoraďovače (kancelárske potreby); knihy; obaly 
(papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); 
obálky (papiernický tovar); baliaci papier; písacie 
potreby; fotografie (tlačoviny); pečiatky; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
šablóny (kancelárske potreby); grafické reproduk-
cie; grafické zobrazenia; tlačoviny; tlačené publi-
kácie; príručky; listový papier; paragóny; papier-
nický tovar; pergamenový papier; baliace plastové 
fólie; portréty; prospekty; perá (kancelárske potre-
by); časopisy (periodiká); papierové alebo plasto-
vé vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; lepiace pás-
ky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; 
adresné štítky do adresovacích strojov; kalendáre; 
samolepky pre domácnosť a na kancelárske použi-
tie; papierové alebo lepenkové krabice; oznámenia  
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(papiernický tovar); papierové zástavy; papierové 
alebo lepenkové pútače; papierové alebo lepenko-
vé etikety; samolepky (papiernický tovar); identi-
fikačné visačky (kancelárske potreby); menovky 
(kancelárske potreby). 
36 - Prenájom nehnuteľností. 
37 - Inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; 
inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; in-
štalácie a opravy chladiacich zariadení; elektroin-
štalačné služby. 
39 - Prenájom chladiarenských zariadení. 
40 - Prenájom klimatizačných zariadení; prenájom 
vykurovacích zariadení; prenájom vykurovacích 
kotlov. 
41 - Koučovanie (školenie). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá 
(731) AIR SYSTEM s.r.o., Slatina nad Bebravou 18, 

956 53 Slatina nad Bebravou, SK; 
 
 

(210) 950-2019 
(220) 6.5.2019 

 11 (511) 11, 30 
(511) 11 - Zariadenia na praženie kávy. 

30 - Káva. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Pražiarnička, s.r.o., Soblahov 731, 913 38 Sobla-

hov, SK; 
(740) JURKY, s.r.o., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 961-2019 
(220) 7.5.2019 

 11 (511) 16, 25, 35, 36, 41 
(511) 16 - Časopisy (periodiká); periodiká; brožúry; fo-

tografie (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publiká-
cie; príručky; brožované knihy. 
25 - Odevy a pokrývky hlavy. 
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; od-
borné obchodné riadenie umeleckých činností; 
písanie reklamných textov; marketing; obchodné 
sprostredkovateľské služby; obchodný manaž-
ment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transak-
cií pre tretie osoby; navrhovanie reklamných ma-
teriálov; plánovanie stretnutí (kancelárske práce);  
 

písanie textov scenárov na reklamné účely; pora-
denstvo v oblasti komunikácie (reklama); doho-
dovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; on-
line maloobchodné služby s digitálnou sťahova-
teľnou hudbou; online maloobchodné služby so 
sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými 
filmami; cielený marketing; služby v oblasti vzťa-
hov s médiami; komerčné lobistické služby. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; organi-
zovanie peňažných zbierok; faktoring; financo-
vanie (služby); finančné informácie; finančné zá-
ruky. 
41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; prená-
jom dekorácií na predstavenia; rozhlasová zába-
va; vydávanie textov (okrem reklamných); poži-
čiavanie zvukových nahrávok; vydávanie kníh; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; televízna 
zábava; informácie o možnostiach zábavy; orga-
nizovanie živých vystúpení; nahrávacie štúdiá 
(služby); organizovanie predstavení (manažérske 
služby); písanie textov scenárov nie na reklamné 
účely; online vydávanie elektronických kníh  
a časopisov; fotografovanie; hudobná tvorba; hu-
dobné skladateľské služby; nahrávanie videopá-
sok; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia; organizovanie a vedenie kon-
certov; online poskytovanie digitálnej hudby (bez 
možnosti kopírovania); online poskytovanie vi-
deozáznamov (bez možnosti kopírovania); skla-
danie piesní; písanie televíznych a filmových 
scenárov (tvorba); organizovanie zábavných po-
dujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v diva-
delných kostýmoch (cosplay); tvorba videozáz-
namov na podujatiach. 

(540) GEDUR 
(550) slovná 
(731) Rudolf Geri - GEDUR MUSICAL PRODUCTION, 

Baníkova 473/4, 841 04 Bratislava, SK; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 965-2019 
(220) 9.5.2019 

 11 (511) 25, 35, 41, 42 
(511) 25 - Obuv; čiapky; pánska spodná bielizeň; pri-

liehavé čiapky; spodná bielizeň; šilty; svetre; pu-
lóvre; odevy; nohavice; športové tričká, dresy; 
bundy; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke 
kabáty s kapucňou); tričká; dámske nohavičky. 
35 - Reklamné plagátovanie; poradenstvo pri or-
ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prená-
jom reklamných materiálov; poradenstvo pri or-
ganizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; reklamné agentúry; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; prenájom re-
klamných plôch; podpora predaja (pre tretie oso-
by); spracovanie textov; služby predplácania no-
vín a časopisov (pre tretie osoby); online reklama  
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na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri 
výbere tovarov alebo služieb; predplatné teleko-
munikačných služieb (pre tretie osoby); adminis-
tratívne spracovanie obchodných objednávok; pí-
sanie reklamných textov; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; marketing; poskytova-
nie obchodných alebo podnikateľských kontakt-
ných informácií; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; optimalizácia 
obchodovania na webových stránkach; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; vyjednávanie 
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom webových stránok; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklam-
ných materiálov; prenájom bilbordov; vonkajšia 
reklama. 
41 - Zábava; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vydávanie kníh; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); fotografické reportáže; reportérske 
služby; písanie textov; zalamovanie textov (nie 
na reklamné účely); online poskytovanie digitál-
nej hudby (bez možnosti kopírovania); online pos-
kytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania). 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie oba-
lo, obalové dizajnérstvo; módne návrhárstvo; 
grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu vý-
robkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba a udr-
žiavanie webových stránok (pre tretie osoby); 
hosťovanie na počítačových stránkach (webo-
vých stránkach); poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; prenájom webových serverov; 
poskytovanie internetových vyhľadávačov; pora-
denstvo pri tvorbe webových stránok; poraden-
stvo v oblasti informačných technológií; uchová-
vanie elektronických údajov; poskytovanie in-
formácií o počítačových technológiách a pro-
gramovaní prostredníctvom webových stránok. 

(540) LETEM SVĚTEM APPLEM 
(550) slovná 
(731) Zavřel Roman, č.p. 475, 679 14 Ostrov u Ma-

cochy, CZ; 
 
 

(210) 966-2019 
(220) 9.5.2019 

 11 (511) 25, 35, 41, 42 
(511) 25 - Obuv; čiapky; pánska spodná bielizeň; pri-

liehavé čiapky; spodná bielizeň; šilty; svetre; pu-
lóvre; odevy; nohavice; športové tričká, dresy; 
bundy; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke 
kabáty s kapucňou); tričká; dámske nohavičky. 
35 - Reklamné plagátovanie; poradenstvo pri or-
ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá- 
 
 
 

ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prená- 
jom reklamných materiálov; poradenstvo pri or-
ganizovaní obchodnej činnosti; vydávanie re-
klamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; reklamné agentúry; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prená-
jom reklamných plôch; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); spracovanie textov; služby predpláca-
nia novín a časopisov (pre tretie osoby); online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov alebo služieb; predplatné tele-
komunikačných služieb (pre tretie osoby); admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
písanie reklamných textov; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; marketing; poskytova-
nie obchodných alebo podnikateľských kontakt-
ných informácií; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; optimalizácia 
obchodovania na webových stránkach; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; vyjednávanie 
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklam-
ných materiálov; prenájom bilbordov; vonkajšia 
reklama. 
41 - Zábava; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vydávanie kníh; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); fotografické reportáže; reportérske 
služby; písanie textov; zalamovanie textov (nie 
na reklamné účely); online poskytovanie digitál-
nej hudby (bez možnosti kopírovania); online pos-
kytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania). 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie oba-
lo, obalové dizajnérstvo; módne návrhárstvo; 
grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu vý-
robkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba a udr-
žiavanie webových stránok (pre tretie osoby); 
hosťovanie na počítačových stránkach (webo-
vých stránkach); poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; prenájom webových serverov; 
poskytovanie internetových vyhľadávačov; pora-
denstvo pri tvorbe webových stránok; poraden-
stvo v oblasti informačných technológií; uchová-
vanie elektronických údajov; poskytovanie in-
formácií o počítačových technológiách a pro-
gramovaní prostredníctvom webových stránok. 

(540) HYPETECH 
(550) slovná 
(731) Zavřel Roman, č.p. 475, 679 14 Ostrov u Ma-

cochy, CZ; 
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(210) 967-2019 
(220) 9.5.2019 

 11 (511) 25, 35, 41, 42 
(511) 25 - Obuv; čiapky; pánska spodná bielizeň; pri-

liehavé čiapky; spodná bielizeň; šilty; svetre; pu-
lóvre; odevy; nohavice; športové tričká, dresy; 
bundy; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke 
kabáty s kapucňou); tričká; dámske nohavičky. 
35 - Reklamné plagátovanie; poradenstvo pri or-
ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prená-
jom reklamných materiálov; poradenstvo pri or-
ganizovaní obchodnej činnosti; vydávanie re-
klamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; reklamné agentúry; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prená-
jom reklamných plôch; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); spracovanie textov; služby predpláca-
nia novín a časopisov (pre tretie osoby); online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov alebo služieb; predplatné tele-
komunikačných služieb (pre tretie osoby); admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
písanie reklamných textov; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; marketing; poskytova-
nie obchodných alebo podnikateľských kontakt-
ných informácií; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; optimalizácia 
obchodovania na webových stránkach; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; vyjednávanie 
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; poskytovanie obchodných informácií pros- 
tredníctvom webových stránok; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných 
materiálov; prenájom bilbordov; vonkajšia rekla-
ma. 
41 - Zábava; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vydávanie kníh; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); fotografické reportáže; reportérske 
služby; písanie textov; zalamovanie textov (nie 
na reklamné účely); online poskytovanie digitál-
nej hudby (bez možnosti kopírovania); online pos-
kytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania). 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie oba-
lo, obalové dizajnérstvo; módne návrhárstvo; 
grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu vý-
robkov (priemyselné dizajnérstvo); tvorba a udr-
žiavanie webových stránok (pre tretie osoby); 
hosťovanie na počítačových stránkach (webo-
vých stránkach); poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; prenájom webových serverov; 
poskytovanie internetových vyhľadávačov; pora-
denstvo pri tvorbe webových stránok; poraden-
stvo v oblasti informačných technológií; uchová- 
 

vanie elektronických údajov; poskytovanie in-
formácií o počítačových technológiách a pro-
gramovaní prostredníctvom webových stránok. 

(540) JABLÍČKÁŘ 
(550) slovná 
(731) Zavřel Roman, č.p. 475, 679 14 Ostrov u Ma-

cochy, CZ; 
 
 

(210) 970-2019 
(220) 9.5.2019 

 11 (511) 8, 22, 25, 28, 43 
(511) 8 - Harpúny (rybárske náradie); rybárske lanká 

(ručné nástroje). 
22 - Rybárske siete; záťahové a vlečné rybárske 
siete; sieťové sádky na chov rýb. 
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; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke 
čižmy; špičky na obuv; potné vložky; šnurovacie 
topánky; goliere (časti odevov); pletené šály; 
krátke kabátiky; ramienka na dámsku bielizeň; 
pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); pri-
liehavé čiapky; spodná bielizeň; kapucne (časti 
odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti 
odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; 
rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; pod-
väzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; 
vložky do topánok; košele; náprsenky; košele  
s krátkym rukávom; odevy; klobúky; kovové čas-
ti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné go-
liere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné 
lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bieli-
zeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; 
konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); 
chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kra-
vaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke 
nohavice; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; 
šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; 
nepremokavé odevy; legíny; sukne; zástery; 
športové tričká, dresy; rukavice bez prstov; ruká-
vniky; papuče; pyžamá; šaty; plážové oblečenie; 
plážová obuv; sandále; dreváky; uniformy; bun-
dy; saká; papierové odevy; plavky; topánky; to-
pánky na šport; kúpacie plášte; kožené odevy; 
tričká; vesty pre rybárov; opasky na doklady  
a peniaze (časti odevov); šilty (pokrývky hlavy); 
športové tielka; členkové topánky; pokrývky hla-
vy; pal. 
28 - Umelé rybárske návnady; rybárske udice; 
podberáky pre rybárov; rybárske plaváky; rybár-
ske náradie; rybárske vlasce; rybárske navijaky; 
plutvy na plávanie; koše na rybolov; materiály na 
rybárske vlasce; plaváky (rybársky výstroj); sní-
mače záberu (rybársky výstroj); poľovnícke ale-
bo rybárske pachové návnady; návnady na lov  
a rybolov. 
43 - Kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; 
samoobslužné jedálne; závodné jedálne; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackba-
ry); bary (služby); reštaurácie s japonskou kuch-
yňou (washoku); reštaurácie s japonskou kuchy-
ňou (udon a soba). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, modrá, červená 
(731) KALI 2710, s.r.o., SNP 1199/5, 926 01 Sereď, 

SK; 
(740) Lemeš Matúš, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(210) 974-2019 
(220) 10.5.2019 

 11 (511) 5, 29, 30, 35 
(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 ko-
rene; 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 - Tyčinky prevažne z ovocia („raw“ tyčinky); 
tyčinky prevažne zo sušeného ovocia („raw“ ty-
činky); tyčinky prevažne z orechov („raw“ tyčin-
ky). 
30 - Čaj; ľadový čaj; čajové nápoje; kvety a listy 
rastlín (náhradky čaju); bylinkové čaje (nie na 
lekárske použitie); káva; nepražená káva; cigória 
(kávová náhradka); kávové príchute; rastlinné 
prípravky (kávové náhradky); mliečne kávové 
nápoje; kávové nápoje; kávové náhradky; kakao; 
kakaové nápoje; cestoviny; ravioly; sucháre; su-
šienky, keksy; prípravky z obilnín; čokoláda; 
ovsené potraviny; ovsené vločky; ovsený výra-
žok (múka); cereálne tyčinky s vysokým obsa-
hom proteínov; cereálne tyčinky; instantná kuku-
ričná kaša (s vodou alebo s mliekom); mliečna 
ryžová kaša; cereálie pripravené na konzumáciu; 
raňajkové cereálie; múka; cukrovinky; mandľové 
cukrovinky; arašidové cukrovinky; tyčinky so 
sladkým drievkom (cukrovinky); obilninové vlo-
čky; müsli; slané pečivo (krekery); ryžové kolá-
če; obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; in-
stantné ovsené kaše; obilné klíčky (potraviny); 
ľanové semená na prípravu jedál (koreniny); ore-
chy v čokoláde; mliečna ryžová kaša; mleté ore-
chy; čokoládové nápoje. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ná-
pojmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triede 5 a 30 tohto zoz-
namu; obchodné sprostredkovateľské služby s to-
varmi uvedenými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; 
reklama na tovary v triede 5 a 30 tohto zoznamu;  
 

podpora predaja (pre tretie osoby) tovarov v trie-
de 5 a 30 tohto zoznamu; inzertné služby na to-
vary v triede 5 a 30 tohto zoznamu; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; predvádzanie tovaru; obchodný 
manažment; prieskum trhu; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom alebo vývozom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 975-2019 
(220) 10.5.2019 

 11 (511) 3, 5, 10, 16, 21, 35, 41 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; 

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky; pracie prostriedky; prípravky na 
čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie. 
5 - Hygienické výrobky na lekárske použitie; vý-
živové doplnky pre ľudí; náplasti. 
10 - Masážne prístroje. 
16 - Tlačoviny; fotografie. 
21 - Čistiace potreby. 
35 - Reklama; obchodný manažment. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; kultúrna čin-
nosť. 

(540) čauDe 
(550) slovná 
(731) Diamond Plus s.r.o., Farní 53, 340 12 Měčín, CZ; 
(740) Bakešová Monika, JUDr., Litoměřice, CZ; 

 
 

(210) 977-2019 
(220) 10.5.2019 

 11 (511) 5, 29, 30, 35 
(511) 5 - Liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske pou-

žitie; 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 ko- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 185 
 

 rene; 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 - Tyčinky prevažne z ovocia („raw“ tyčinky); 
tyčinky prevažne zo sušeného ovocia („raw“ ty-
činky); tyčinky prevažne z orechov („raw“ tyčin-
ky). 
30 - Čaj; ľadový čaj; čajové nápoje; kvety a listy 
rastlín (náhradky čaju); bylinkové čaje (nie na 
lekárske použitie); káva; nepražená káva; cigória 
(kávová náhradka); kávové príchute; rastlinné 
prípravky (kávové náhradky); mliečne kávové 
nápoje; 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; instantná kukuričná 
kaša (s vodou alebo s mliekom); mliečna ryžová 
kaša; cereálie pripravené na konzumáciu; ra-
ňajkové cereálie; múka; cukrovinky; mandľové 
cukrovinky; arašidové cukrovinky; tyčinky so 
sladkým drievkom (cukrovinky); obilninové vloč-
ky; müsli; slané pečivo (krekery); ryžové koláče; 
obilninové chuťovky; ryžové chuťovky; instant-
né ovsené kaše; obilné klíčky (potraviny); ľanové 
semená na prípravu jedál (koreniny); orechy  
v čokoláde; mliečna ryžová kaša; mleté orechy; 
čokoládové nápoje. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s nápojmi; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by s tovarmi uvedenými v triede 5 a 30 tohto 
zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby  
s tovarmi uvedenými v triede 5 a 30 tohto zoz-
namu; reklama na tovary v triede 5 a 30 tohto 
zoznamu; podpora predaja (pre tretie osoby) to-
varov v triede 5 a 30 tohto zoznamu; inzertné 
služby na tovary v triede 5 a 30 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; odborné obchodné alebo podnikateľ-
ské poradenstvo; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; predvádzanie tovaru; ob-
chodný manažment; prieskum trhu; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom alebo vývozom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, zlatá 
(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 
 

(210) 988-2019 
(220) 13.5.2019 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (snackba-

ry); kaviarne; cukrárne (služby); reštauračné (stra-
vovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; služby 
poskytovania jedál a nápojov s možnosťou odne-
senia si ich so sebou (takeaway); dodávanie hoto-
vých jedál a nápojov na objednávku (ketering). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená 
(731) Bonsai s.r.o., Námestie osloboditeľov 9, 031 01 

Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 999-2019 
(220) 13.5.2019 

 11 (511) 42, 43 
(511) 42 - Kontroly kvality. 

43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); samoobslužné jedálne; zá-
vodné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; 
samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snack-
bary); kaviarne; výdajne a bufety. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá 
(731) SLOVGAST, a. s., Vlčie hrdlo 2, 820 03 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1003-2019 
(220) 14.5.2019 

 11 (511) 39, 40, 42 
(511) 39 - Doprava odpadu a recyklovateľného materiá-

lu; skladovanie odpadu a recyklovateľného mate-
riálu; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
dopravy a skladovania odpadu a recyklovateľného 
materiálu. 
40 - Likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; spra-
covanie odpadu (transformácia); recyklácia odpa-
du; zhodnocovanie odpadu; triedenie odpadu a re-
cyklovateľného materiálu; prenájom strojov na li-
sovanie odpadu; prenájom strojov na drvenie od-
padu; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
likvidácie, spaľovania, spracovania, recyklácie, 
zhodnocovania a triedenia odpadu. 
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42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; výskum v oblasti 
ochrany životného prostredia; inžinierske služby  
v oblasti environmentálnych technológií; envi-
ronmentálne monitorovacie služby; environmen-
tálne testovanie; chemické analýzy; štúdie tech-
nických projektov; inžinierska činnosť; expertízy 
(inžinierske práce); poradenské a konzultačné služ-
by v oblasti vedeckých a technologických služieb 
a s nimi súvisiaceho výskumu a projektovania, 
priemyselných analýz a priemyselného výskumu, 
štúdií technických projektov, inžinierskej činnosti. 

(540) ewia 
(550) slovná 
(731) ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1007-2019 
(220) 14.5.2019 

 11 (511) 35, 37, 42 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; reklam-
né plagátovanie; komerčné informačné kancelá-
rie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných 
oznamov; sprostredkovateľne práce; prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; 
vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov  
z účtov; obchodné alebo podnikové audity (reví-
zia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riade-
ní obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; 
poradenstvo pri riadení podnikov; 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; odborné po-
sudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; po-
radenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; 
vydávanie reklamných textov; reklama; obchod-
ný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); prepisovanie správ 
(kancelárske práce); poradenské služby pri riade-
ní obchodnej činnosti; marketingový prieskum; 
správa počítačových súborov; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; príprava miezd 
a výplatných listín; nábor zamestnancov; sekre-
társke služby; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); písanie reklamných textov; 
vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarke-
tingové služby; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné 
sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uza-
tváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; 
riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; pos- 
kytovanie obchodných informácií prostredníc- 
 

 tvom 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); plánovanie stretnutí (kancelárske práce). 
37 - Stavebníctvo; opravy stavieb; inštalácie ku-
chynského nábytku; inštalácie nábytkových zos-
táv; inštalácie prístrojov a zariadení pre použitie 
v budovách; inštalácie plynových a elektrických 
zariadení; inštalácie zariadení na svietenie; inšta-
lácie vodovodných zariadení; prenájom staveb-
ných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná 
činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; stav-
ba a opravy skladov; prenájom bagrov a rýpadiel; 
inštalácie, údržba a opravy strojov; tapetovanie 
(papierové tapety); interiérové a exteriérové ma-
ľovanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; klam-
piarstvo a inštalatérstvo; murovanie, murárske 
práce; montovanie lešení; stavebné informácie; 
výstavba obchodov a obchodných stánkov. 
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; architektonic-
ké služby; architektonické poradenstvo; vypraco-
vanie stavebných výkresov; technologický vý-
skum; výzdoba interiérov; priemyselné dizajnér-
stvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; 
skúšky materiálov; štúdie technických projektov; 
inžinierska činnosť; navrhovanie vzhľadu výrob-
kov (priemyselné dizajnérstvo); expertízy (inži-
nierske práce); expertízy (inžinierske práce); vý-
skum v oblasti pozemných stavieb. 

(540) PLAAN ARCHITEKTI 
(550) slovná 
(731) PLAAN ARCHITEKTI, s.r.o., Mýtna 7643/44, 

811 05 Bratislava, SK; 
(740) Konečná & Zacha, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1009-2019 
(220) 14.5.2019 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Odevy; športové oblečenie; športové tričká, 

dresy; klobúky; čiapky; svetre; bundy; šatky, šá-
ly; spodná bielizeň; vesty; športové nohavičky; 
športové košele; tričká; plavky; topánky na šport; 
obuv; pokrývky hlavy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Spartan Race, Inc., 5th Floor, 234 Congress Street, 

Boston, Massachusetts 02110, US; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 1010-2019 
(220) 14.5.2019 

 11 (511) 35, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-

radenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, 
energetického využitia odpadu a cirkulárnej eko-
nomiky; pomoc pri riadení obchodnej činnosti  
v oblasti odpadového hospodárstva, energetické-
ho využitia odpadu a cirkulárnej ekonomiky; po-
radenstvo pri riadení podnikov v oblasti odpado-
vého hospodárstva, energetického využitia odpa-
du a cirkulárnej ekonomiky; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; analýzy 
nákladov v oblasti likvidácie, recyklovania a ma-
nipulácie s odpadom; obchodné odhady; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; obchodné spros-
tredkovateľské služby; reklama; marketing; or-
ganizovanie podujatí, výstav a veľtrhov na ob-
chodné alebo reklamné účely. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné 
poradenstvo; výstavba zariadení energetického 
využitia odpadu; výstavba zariadení cirkulárnej 
ekonomiky; inštalácie, údržba a opravy strojov. 
39 - Doprava odpadu a recyklovateľného mate-
riálu; skladovanie odpadu a recyklovateľného 
materiálu; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti dopravy a skladovania odpadu a recyklova-
teľného materiálu. 
40 - Recyklácia odpadu; zhodnocovanie odpadu; 
spracovanie odpadu (transformácia); triedenie 
odpadu a recyklovateľného materiálu (transfor-
mácia); likvidácia odpadu; prenájom strojov na 
lisovanie odpadu; prenájom strojov na drvenie 
odpadu; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti recyklácie, zhodnocovania, spracovania, trie-
denia a likvidácie odpadu. 
41 - Vzdelávanie v oblasti odpadového hospo-
dárstva, energetického využitia odpadu a cirku-
lárnej ekonomiky; školenia; organizovanie vzde-
lávacích podujatí; organizovanie a vedenie vzde-
lávacích fór s osobnou účasťou; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; 
vydávanie kníh; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania). 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie v oblasti odpado-
vého hospodárstva, energetického využitia odpa-
du a cirkulárnej ekonomiky; priemyselné analýzy 
a priemyselný výskum; výskum v oblasti ochrany 
životného prostredia; inžinierske služby v oblasti 
environmentálnych technológií; environmentálne 
monitorovacie služby; environmentálne testova-
nie; štúdie technických projektov; inžinierska 
činnosť; expertízy (inžinierske práce); poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti vedeckých  
a technologických služieb a s nimi súvisiaceho 
výskumu a projektovania, priemyselných analýz 
a priemyselného výskumu, štúdií technických 
projektov, inžinierskej činnosti. 

(540) CCE 
(550) slovná 
(731) ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 

 

(210) 1011-2019 
(220) 14.5.2019 

 11 (511) 5, 32 
(511) 5 - Liečivé nápoje. 

32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje); sýtené 
vody; minerálne vody (nápoje); limonády; neal-
koholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné 
výťažky; ovocné džúsy. 

(540) BIOACTIVE WATER 74 
(550) slovná 
(731) Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1013-2019 
(220) 14.5.2019 
(310) 554588 
(320) 18.3.2019 
(330) CZ 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Výživové prípravky s liečivými účinkami na 

terapeutické a lekárske použitie (nutraceutiká). 

(540) GamaNeurax 
(550) slovná 
(731) Neuraxpharm Bohemia s.r.o., náměstí Republi-

ky 1078/1, 110 00 Nové Město, Praha, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 1014-2019 
(220) 14.5.2019 

 11 (511) 35, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské po-

radenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, 
energetického využitia odpadu a cirkulárnej eko-
nomiky; pomoc pri riadení obchodnej činnosti  
v oblasti odpadového hospodárstva, energetické-
ho využitia odpadu a cirkulárnej ekonomiky; po-
radenstvo pri riadení podnikov v oblasti odpado-
vého hospodárstva, energetického využitia odpa-
du a cirkulárnej ekonomiky; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; analýzy 
nákladov v oblasti likvidácie, recyklovania a ma-
nipulácie s odpadom; obchodné odhady; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; obchodné 
sprostredkovateľské služby; reklama; marketing; 
organizovanie podujatí, výstav a veľtrhov na ob-
chodné alebo reklamné účely. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné 
poradenstvo; výstavba zariadení energetického 
využitia odpadu (stavebná činnosť); výstavba za-
riadení cirkulárnej ekonomiky (stavebná čin-
nosť); inštalácie, údržba a opravy strojov. 
39 - Doprava odpadu a recyklovateľného mate-
riálu; skladovanie odpadu a recyklovateľného 
materiálu; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti dopravy a skladovania odpadu a recyklova-
teľného materiálu. 
40 - Recyklácia odpadu; zhodnocovanie odpadu; 
spracovanie odpadu (transformácia); triedenie 
odpadu a recyklovateľného materiálu (transformá-
cia); likvidácia odpadu; prenájom strojov na liso-
vanie odpadu; prenájom strojov na drvenie odpa-
du; poradenské a konzultačné služby v oblasti re-
cyklácie, zhodnocovania, spracovania, triedenia  
a likvidácie odpadu. 
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41 - Vzdelávanie v oblasti odpadového hospodár-
stva, energetického využitia odpadu a cirkulárnej 
ekonomiky; školenia; organizovanie vzdelávacích 
podujatí; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór 
s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; vydávanie kníh; 
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
online poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania). 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie v oblasti odpado-
vého hospodárstva, energetického využitia odpadu 
a cirkulárnej ekonomiky; priemyselné analýzy  
a priemyselný výskum; výskum v oblasti ochrany 
životného prostredia; inžinierske služby v oblasti 
environmentálnych technológií; environmentálne 
monitorovacie služby; environmentálne testova-
nie; štúdie technických projektov; inžinierska čin-
nosť; expertízy (inžinierske práce); poradenské  
a konzultačné služby v oblasti vedeckých a tech-
nologických služieb a s nimi súvisiaceho výskumu 
a projektovania, priemyselných analýz a priemy-
selného výskumu, štúdií technických projektov, 
inžinierskej činnosti. 

(540) ewia Centrum cirkulárnej 
 ekonomiky 
(550) slovná 
(731) ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1017-2019 
(220) 15.5.2019 

 11 (511) 12, 35, 36, 37, 39, 41, 43 
(511) 12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vo-

de, vo vzduchu a po koľajniciach; nákladné do-
dávkové autá; automobily; osobné automobily; 
obytné automobily; automatické automobil (bez 
vodiča); autonómne automobily; ťahače; mopedy; 
motocykle; prívesy (vozidlá); elektromobily; bi-
cykle; elektrické bicykle. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných informácií; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; kancelárie zaoberajúce 
sa dovozom alebo vývozom; reklama; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); odborné obchod-
né alebo podnikateľské poradenstvo; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); spracovanie textov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; obchodné sprostredkovateľské služby s tovar-
mi uvedenými v triede 12 tohto zoznamu; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; zostavovanie zoznamov infor-
mácií na obchodné alebo reklamné účely; dohodo-
vanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie 
(maklérstvo); finančné riadenie; správcovstvo ma-
jetku (pre tretie osoby); finančné analýzy; finančné  
 
 

poradenstvo; organizovanie peňažných zbierok;  
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; fi-
nančné informácie; informácie o poistení; posky-
tovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostred-
níctvom členskej karty; distribúcia a predaj akredi-
tívov a karnetov. 
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; umý-
vanie dopravných prostriedkov; leštenie vozidiel; 
protektorovanie pneumatík; ošetrovanie vozidiel 
protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba atan-
kovanie); údržba vozidiel; čistenie vozidiel; opra-
vy vozidiel pri dopravných nehodách; informácie 
o opravách; vulkanizovanie pneumatík (opravy); 
nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík. 
39 - Odťahovanie vozidiel pri poruchách a neho-
dách; prenájom automobilov; automobilová do-
prava; kamiónová nákladná doprava; turistické pre-
hliadky (doprava); prenájom dopravných prostried-
kov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; osobná 
doprava; organizovanie turistickej dopravy; expe-
dičné služby; doprava cestujúcich; sprostredkova-
nie dopravy; služby vodičov; informácie o mož-
nostiach dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie 
zájazdov; informácie o dopravnej premávke; logis-
tické služby v doprave; poskytovanie informácií  
o cestovných trasách. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyučova-
nie pomocou simulátorov; vzdelávanie; školenia; 
výchovno-zábavné klubové služby; informácie  
o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie športových súťaží; in-
formácie o možnostiach rekreácie; organizovanie  
a vedenie seminárov online; vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); individuálne vyučo-
vanie; turistické prehliadky so sprievodcom; od-
borné školenia zamerané na odovzdávanie know- 
-how. 
43 - Prenájom prechodného ubytovania; penzióny; 
turistické ubytovne; reštauračné (stravovacie) služ-
by; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie; 
rezervácie prechodného ubytovania; motely (služ-
by); požičiavanie turistických stanov; prenájom 
prechodného ubytovania v kempingoch; poskyto-
vanie pozemkov pre kempingy; prázdninové tá-
bory (ubytovacie služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, čierna 
(731) Ústredný automotoklub Slovenská republika, To-

mášikova 30, 821 01 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
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(210) 1029-2019 
(220) 16.5.2019 

 11 (511) 5, 32 
(511) 5 - Liečivé nápoje. 

32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje); sýtené 
vody; minerálne vody (nápoje); limonády; neal-
koholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné 
výťažky; ovocné džúsy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) fialová 
(731) Ducko Ivan, Ing., Sibírska 7, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1039-2019 
(220) 16.5.2019 

 11 (511) 30, 32, 33 
(511) 30 - Kávové príchute; kakao; káva; rastlinné prí-

pravky (kávové náhradky); cigória (kávová ná-
hradka); čaj; čokoláda; mliečne kakaové nápoje; 
mliečne čokoládové nápoje; mliečne kávové ná-
poje; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládo-
vé nápoje; kávové náhradky; čajové nápoje. 
32 - Príchute na výrobu nápojov; nealkoholické 
nápoje; nealkoholické nápoje s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou. 
33 - Víno. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) CMYK 2, 35, 100, 9 CMYK 2, 35, 100, 9 

CMYK 0, 46, 100, 18 CMYK 0, 46, 100, 18 
CMYK 9, 51, 100, 45 CMYK 9, 51, 100, 45 
CMYK 12, 53, 100, 58 CMYK 12, 53, 100, 58 
CMYK 0, 0, 0, 0 CMYK 54, 44, 44, 34 CMYK 
11, 8, 8, 0 CMYK 100, 100, 100, 100 CMYK 22, 
17, 17, 3 CMYK 0, 69, 47, 0 CMYK 19, 14, 15, 
2 CMYK 0, 0, 0, 16 CMYK 25, 19, 20, 4 CMYK 
18, 36, 62, 4 CMYK 47, 78, 84, 64 CMYK 40, 
74, 86, 49 

(731) WINNIE s. r. o., Štefánikova 4, 990 01 Veľký 
Krtíš, SK; 

(740) Nosko & Partners s. r. o., Bratislava, SK; 

 

 
(210) 1046-2019 
(220) 17.5.2019 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 
(511) 9 - Stroje na počítanie a triedenie peňazí; mincové 

mechanizmy; lístkové automaty; počítacie stroje; 
zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na 
spracovanie údajov; počítačové pamäte; navigačné 
nástroje; počítače; nahraté počítačové programy; 
elektrické zariadenia proti krádežiam; registračné 
pokladnice; magnetické identifikačné karty; mag-
netické disky; počítačové klávesnice; čipy (mikro-
procesorové doštičky); počítačové operačné pro-
gramy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; 
počítačový softvér (nahraté počítačové programy); 
kódované magnetické karty; magnetické nosiče 
údajov; monitory (počítačový hardvér); čítacie za-
riadenia (zariadenia na spracovanie údajov); note-
booky (prenosné počítače); sťahovateľné počíta-
čové programy; bankomaty; prenosné počítače; 
tašky na notebooky; obaly na notebooky; počíta-
čové softvérové aplikácie (sťahovateľné); tablety 
(prenosné počítače); počítačový hardvér; ochranné 
fólie na obrazovky počítačov; karty s integrovaný-
mi obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové). 
16 - Nákupné karty (nie na hranie). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie úč-
tovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie 
reklamných materiálov; dražby; prieskum trhu; 
obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); televízna reklama; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
marketingový prieskum; správa počítačových sú-
borov; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zamest-
nancov; podpora predaja (pre tretie osoby); spra-
covanie textov; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; služby porovnávania cien; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; predplatné telekomunikačných slu-
žieb (pre tretie osoby); administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); faktu-
rácie; písanie reklamných textov; zostavovanie 
štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; marketing; telemarketingové služby; opti-
malizácia internetových vyhľadávačov na podporu 
predaja; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; platené reklamné služby typu „klikni 
sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vy-
jednávanie a uzatváranie obchodných transakcií 
pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; navrhovanie reklamných materiálov; indexo-
vanie webových stránok na obchodné alebo re-
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klamné účely; správa spotrebiteľských vernostných  
 
programov; písanie textov scenárov na reklamné 
účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení 
obchodných alebo priemyselných podnikov; rozši-
rovanie vzoriek tovarov; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo podni-
kateľský výskum. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistnomatematické); prenájom nehnuteľ-
ností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredko-
vanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; oce-
ňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročin-
ných zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové in-
vestície; finančné záručné služby; vydávanie ces-
tovných šekov; zmenárenské služby; klíring (bez-
hotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok 
a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpeč-
nostných schránkach; organizovanie peňažných 
zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady 
(služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; 
financovanie (služby); bankové hypotéky; služby 
sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze 
s cennými papiermi; životné poistenie; finančné 
analýzy; overovanie šekov; finančné poradenstvo; 
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; spra-
covanie platieb kreditnými kartami; spracovanie 
platieb debetnými kartami; elektronický prevod 
kapitálu; finančné informácie; informácie o pois-
tení; vydávanie cenných papierov; úschova cen-
ností; kurzové záznamy na burze; vydávanie kre-
ditných kariet; služby v oblasti vyplácania dô-
chodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby 
priamo k zákazníkom (homebanking); záložné pô-
žičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredko-
vanie na burze cenných papierov; poradenstvo  
v oblasti splácania dlhov; organizovanie financo-
vania stavebných projektov; poskytovanie finanč-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; investovanie do fondov; sprostredkovanie ob-
chodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav 
vo vybraných zariadeniach prostredníctvom člen-
skej karty; finančné záruky; finančné riadenie. 
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefo-
nická komunikácia; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; výzvy (rádiom, telefónom 
alebo inými elektronickými komunikačnými pro-
striedkami); elektronické zobrazovacie tabule (te-
lekomunikačné služby); poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do da-
tabáz; hlasová odkazová služba; online posielanie 
pohľadníc; prenos digitálnych súborov; poskyto-
vanie diskusných fór online; kontinuálny prenos 
dát (streaming); rádiová komunikácia. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; požičovne kníh (knižnice). 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového softvé-
ru; údržba počítačového softvéru; analýzy počíta-
čových systémov; návrh počítačových systémov; 
inštalácia počítačového softvéru; zálohovanie úda-
jov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie softvéru prostredníctvom in-
ternetu (SaaS). 
 

 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tyrkysová, sivá 
(731) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1049-2019 
(220) 17.5.2019 

 11 (511) 16, 35, 36 
(511) 16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 

kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; knižné za-
rážky; skicáre; útržkové bloky; brožúry; poznám-
kové zošity; katalógy; obaly na doklady; zoraďo-
vače (kancelárske potreby); obaly (papiernický to-
var); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; 
fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); kance-
lárske potreby okrem nábytku; grafické zobraze-
nia; prospekty; perá (kancelárske potreby); papie-
rové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na ba-
lenie; záložky do kníh; kalendáre; samolepky (pa-
piernický tovar); letáky; obálky na dokumenty 
(papiernický tovar). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácii; prieskum trhu; reklama; marke-
tingový prieskum; marketing; riadenie obchodnej 
činnosti v stavebníctve. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
nehnuteľností; správa nehnuteľností; prenájom 
bytov; prenájom kancelárskych priestorov; kapi-
tálové investície. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna - C:0 M:0 Y:0 K:100 R:0 G:0 B:0; magen-

ta - C:14 M:95 Y:1 K:0 R:210 G:33 B:132; 
(731) Pravé krídlo, s.r.o., Dunajská 15/A, 811 08 Brati-

slava, SK; 
 

 
(210) 1051-2019 
(220) 20.5.2019 

 11 (511) 35, 36, 37, 39 
(511) 35 - Podpora predaja tovarov a služieb sponzoro-

vaním športových podujatí. 
36 - Prenájom nehnuteľností; faktoring. 
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; opra-
vy opotrebovaných alebo poškodených motorov. 
39 - Železničná doprava; prenájom dopravných 
prostriedkov; prenájom nákladných vagónov. 
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(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, zelená, modrá biela 
(731) ZOS Zvolen s.r.o., Štúrova 24, 960 01 Zvolen, SK; 

 
 

(210) 1058-2019 
(220) 21.5.2019 

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

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zao-
berajúce sa dovozom a vývozom; komerčné in-
formačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširova-
nie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; 
sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtov-
ných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchod-
né alebo podnikové audity (revízia účtov); pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie 
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); po-
moc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzo-
riek tovarov; odborné posudky efektívnosti podni-
kov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prená-
jom reklamných materiálov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); stenografické služby; 
televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zames- 
tnancov; služby poskytované pri premiestňovaní 
podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vy-
pracovávanie daňových priznaní; odkazovacie te-
lefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
spracovanie textov; služby predplácania novín  
a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklam-
né služby; administratívna správa hotelov; odbor-
né obchodné riadenie umeleckých činností; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; pre-

nájom fotokopírovacích strojov; online reklama na  
 

 počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služ-
by pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre 
iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; pre-
hľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predaj-
ných automatov; výber zamestnancov pomocou 
psychologických testov; služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady spo-
trebiteľom pri výbere tovarov a služieb; predplatné 
telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); fakturácie; písanie reklamných 
textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzo-
rov; organizovanie módnych prehliadok na podpo-
ru predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný 
manažment pre športovcov; marketing; telemarke-
tingové služby; maloobchodné služby s farmaceu-
tickými, zverolekárskymi a hygienickými príprav-
kami a so zdravotníckymi potrebami; prenájom 
predajných stánkov; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; riadenie obchodnej 
činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; on-
line poskytovanie obchodného priestoru pre ná-
kupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie 
reklamných materiálov; externé administratívne 
riadenie podnikov; podávanie daňových priznaní; 
podnikové riadenie refundovaných programov (pre 
tretie osoby); prenájom bilbordov; písanie životo-
pisov (pre tretie osoby); indexovanie webových 
stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa 
programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej 
doprave; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); 
pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa 
spotrebiteľských vernostných programov; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; záznamy pí-
somnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údr-
žba informácií v registroch; zostavovanie zozna-
mov informácií na obchodné alebo reklamné úče-
ly; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií; optimalizácia inter-
netových vyhľadávačov na podporu predaja; op-
timalizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný ma-
nažment pre poskytovateľov služieb na voľnej no-
he; vyjednávanie a uzatváranie obchodných trans-
akcií pre tretie osoby; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby v oblasti priraďovania potenciálnych 
súkromných investorov k podnikateľom, ktorí 
žiadajú o financovanie; výroba telešopingových 
programov; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (reklama); dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja tovarov 
a služieb sponzorovaním športových podujatí; 
konkurenčné spravodajské služby; obchodné spra-
vodajské služby; finančné a účtovné audity; onli-
ne maloobchodné služby s digitálnou sťahova-
teľnou hudbou; online maloobchodné služby so 
sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; online malo-
obchodné služby so sťahovateľnou nahratou hud-
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bou alebo nahratými filmami; veľkoobchodné  
 

 služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hy-
gienickými prípravkami a so zdravotníckymi po-
trebami; služby darčekových zoznamov; cielený 
marketing; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia 
reklama; maloobchodné služby s umeleckými die-
lami poskytované galériami; administratívna asis-
tencia pri odpovediach na verejné súťaže; marke-
ting v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti 
vzťahov s médiami; podnikové komunikačné 
služby; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdie-
ľaných kancelárskych priestoroch; komerčné lo-
bistické služby. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuár-
ske služby (poistno-matematické); prenájom ne-
hnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úve-
rové agentúry; realitné kancelárie; sprostredko-
vanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa 
inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie pois-
tenia; colné deklarácie (finančné služby); pois-
ťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľ-
ností; organizovanie dobročinných zbierok; zria-
ďovanie fondov; kapitálové investície; finančné 
záručné služby; zmenárenské služby; vydávanie 
cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčto-
vávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky 
(finančné úvery); daňové odhady (služby); finan-
čné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo 
majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); 
finančné riadenie; záložne; správa nehnuteľností; 
správa nájomných domov; uzatváranie poistiek 
proti požiaru; prenájom bytov; prenájom poľno-
hospodárskych fariem; zdravotné poistenie; pois-
tenie v námornej doprave; bankové hypotéky; 
služby sporiteľní; finančný lízing; finančný lízing 
(finančný prenájom s možnosťou kúpy); obcho-
dovanie na burze s cennými papiermi; životné 
poistenie; ubytovacie kancelárie (prenájom bý-
vania); finančné analýzy; oceňovanie starožitnos-
tí; oceňovanie umeleckých diel; overovanie še-
kov; finančné poradenstvo; konzultačné služby  
v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb kre-
ditnými kartami; spracovanie platieb debetnými 
kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné 
informácie; informácie o poistení; oceňovanie šper-
kov; oceňovanie numizmatických zbierok; vybe-
ranie nájomného; oceňovanie známok; vydávanie 
cenných papierov; úschova cenností; kurzové zá-
znamy na burze; vydávanie kreditných kariet; 
prenájom kancelárskych priestorov; služby v ob-
lasti vyplácania dôchodkov; finančné sponzor-
stvo; bankové služby priamo k zákazníkom (ho-
mebanking); likvidácia podnikov (finančné služ-
by); odhadovanie nákladov na opravu (finančné 
odhadovanie); obchodovanie na burze s uhlíko-
vými emisiami; finančné ohodnocovanie nezoťa-
tého dreva; finančné ohodnocovanie vlny; zálož-
né pôžičky; konzervatívne fondy (služby); spro-
stredkovanie na burze cenných papierov; pora-
denstvo v oblasti splácania dlhov; organizovanie 
financovania stavebných projektov; poskytovanie 
finančných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; finančné riadenie refundovaných 
platieb (pre tretie osoby); investovanie do fon-
dov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obli-

gáciami; poskytovanie zliav vo vybraných zaria- 
 
deniach prostredníctvom členskej karty; finančné 
záruky; prenájom zdieľaných kancelárskych pries-
torov; finančné odhady pri odpovediach na ve-
rejné súťaže; finančné odhady nákladov na vývoj 
ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu; 
finančný výskum. 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prí-
strojov; inštalovanie a opravy elektrických spo-
trebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltova-
nie; údržba a opravy motorových vozidiel; údrž-
ba a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; 
bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údrž-
ba a opravy horákov; prenájom buldozérov; in-
štalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov  
a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlási-
čov; inštalácie a opravy poplašných systémov 
proti vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba a op-
ravy trezorov; prenájom stavebných strojov a za-
riadení; stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie  
a opravy vykurovacích zariadení; opravy obuvi; 
čistenie komínov; údržba a opravy bezpečnost-
ných schránok; inštalácie a opravy klimatizač-
ných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy 
odevov; údržba, čistenie a opravy kože; inštalá-
cie kuchynských zariadení; demolácie budov; an-
tikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a op-
ravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; 
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); pre- 
nájom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; opravy  
a údržba filmových premietačiek; inštalácie  
a opravy pecí; údržba, čistenie a opravy kožušín; 
mazanie vozidiel; čistenie odevov; opravy hodín 
a hodiniek; výstavba tovární; inštalácie a opravy 
zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umý-
vanie dopravných prostriedkov; pranie bielizne; 
pranie; inštalácie, údržba a opravy strojov; mu-
rárske práce; reštaurovanie nábytku; budovanie 
prístavných hrádzí; žehlenie odevov naparova-
ním; výstavba a údržba ropovodov; tapetovanie 
(papierové tapety); tapetovanie; opravy dáždni-
kov; opravy slnečníkov; čalúnenie nábytku; inte-
riérové a exteriérové maľovanie a natieranie; 
hladenie alebo brúsenie pemzou; sadrovanie, štu-
kovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie 
vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; budovanie 
prístavov; deratizácia; protektorovanie pneuma-
tík; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; žeh-
lenie bielizne; precínovanie (opravy); nitovanie; 
ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; au-
toservisy (údržba a tankovanie); inštalácie a opra-
vy telefónov; údržba vozidiel; lakovanie, glazo-
vanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri do-
pravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; 
ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, ryb-
nom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); 
montovanie lešení; murovanie, murárske práce; 
pranie textilných plienok; chemické čistenie; sta-
vebné informácie; informácie o opravách; ostre-
nie a brúsenie nožov; banské dobývanie; po-
vrchové dobývanie; kladenie povrchov komuni-
kácií; šmirgľovanie; podmorské opravy; čistenie 
exteriérov budov; vulkanizovanie pneumatík 
(opravy); vŕtanie studní; výstavba obchodov a ob-
chodných stánkov; inštalácie, údržba a opravy 
počítačového hardvéru; odrušovanie elektrických 
prístrojov a zariadení; opravy opotrebovaných 
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alebo poškodených motorov; opravy opotrebova- 
 
ných alebo poškodených strojov; prenájom sta-
vebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; 
pokrývačské práce; umelé zasnežovanie; čistenie 
ciest; opravy zámok; reštaurovanie umeleckých 
diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalá-
cie okien a dverí; údržba bazénov; doplňovanie 
tonerov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; 
hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; 
prenájom odvodňovacích čerpadiel; požičiavanie 
práčok; opravy elektrických vedení; nabíjanie ba-
térií vozidiel; vyvažovanie pneumatík; ladenie 
hudobných nástrojov; kladenie káblov; sterilizá-
cia lekárskych nástrojov; hydraulické štiepenie 
hornín; regulovanie výskytu škodcov (nie v po-
ľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhrad-
níctve a lesníctve); prenájom umývačiek riadu; 
prenájom sušičiek riadu; inštalácie inžinierskych 
sietí na stavenisku; elektroinštalačné služby; in-
štalácie a opravy protipovodňových zariadení; 
odpratávanie snehu; doplňovanie atramentových 
náplní. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, svetlomodrá 
(731) Habán Branislav, Ing., Tehelná 208/9, 831 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Sympatia Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1061-2019 
(220) 21.5.2019 

 11 (511) 1, 37 
(511) 1 - Priemyselné chemikálie; ochranné prípravky 

na fasády budov okrem farieb a olejov; chemické 
prípravky na izoláciu muriva proti vlhkosti okrem 
farieb. 
37 - Chemické čistenie; čistenie exteriérov budov; 
čistenie interiérov budov; čistenie plotov; čistenie 
dlažieb; čistenie sôch; čistenie striech; čistenie 
ciest; prenájom čistiacich strojov; poradenské  
a konzultačné služby v oblasti chemického čiste-
nia a čistenia exteriérov budov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, fialová 
(731) TreeGuard s. r. o., Prievozská 4D, Blok E, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

 
 

(210) 1062-2019 
(220) 21.5.2019 

 11 (511) 21, 35, 41 
(511) 21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie. 

35 - Reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
vydávanie reklamných textov; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; marketing; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných akcií tý-
kajúcich sa medoviny, medu a výrobkov z medu. 
41 - Zábava; výchova; kultúrna a športová čin-
nosť; organizovanie zábavných súťaží; organizo-
vanie spoločenských podujatí; organizovanie zá-
bavných podujatí; organizovanie festivalov; or-
ganizovanie podujatí na prezentáciu medoviny  
a výrobkov z medu (okrem obchodných alebo 
vzdelávacích). 

(540) MEDOKVAS 
(550) slovná 
(731) Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smoleni-

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

 
 

(210) 1066-2019 
(220) 21.5.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Pekárske výrobky; trvanlivé pečivo; tyčinky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) DRU a.s., Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen, 

SK; 
 
 

(210) 1070-2019 
(220) 22.5.2019 

 11 (511) 35, 41, 44 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zao-
berajúce sa dovozom a vývozom; komerčné in-
formačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširova-
nie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; 
sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtov-
ných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchod-
né alebo podnikové audity (revízia účtov); pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie 
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; rozmnožovanie dokumentov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti pod-
nikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; 
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obchodný alebo podnikateľský prieskum; prená- 
 

 jom reklamných materiálov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchod-
ný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); stenografické služby; te-
levízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zames- 
tnancov; služby poskytované pri premiestňovaní 
podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vy-
pracovávanie daňových priznaní; odkazovacie te-
lefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
spracovanie textov; služby predplácania novín  
a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklam-
né služby; administratívna správa hotelov; odbor-
né obchodné riadenie umeleckých činností; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; pre-
hľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predaj-
ných automatov; výber zamestnancov pomocou 
psychologických testov; služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady spo-
trebiteľom pri výbere tovarov a služieb; predplatné 
telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); ad-
ministratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné 
služby); fakturácie; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organi-
zovanie módnych prehliadok na podporu predaja; 
tvorba reklamných filmov; obchodný manažment 
pre športovcov; marketing; telemarketingové služ-
by; maloobchodné služby s farmaceutickými, zve-
rolekárskymi a hygienickými prípravkami a so 
zdravotníckymi potrebami; prenájom predajných 
stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských kontaktných informácií; optimalizácia in-
ternetových 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; on line poskytovanie obchodného priesto-
ru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; na-

vrhovanie reklamných materiálov; externé admi- 
 

 nistratívne riadenie podnikov; podávanie daňo-
vých priznaní; podnikové riadenie refundovaných 
programov (pre tretie osoby); prenájom bilbordov; 
písanie životopisov (pre tretie osoby); indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; správa programov pre pravidelných cestu-
júcich v leteckej doprave; plánovanie stretnutí 
(kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kance-
lárske práce); správa spotrebiteľských vernostných 
programov; písanie textov scenárov na reklamné 
účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; 
aktualizácia a údržba informácií v registroch; zos-
tavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské 
služby v oblasti priraďovania potenciálnych súk-
romných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú 
o financovanie; cielený marketing; dočasné riade-
nie podnikov; vonkajšia reklama. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; poskyto-
vanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová 
zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie 
zvukových nahrávok; požičiavanie kinematogra-
fických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); 
vydávanie kníh; požičiavanie rozhlasových a tele-
víznych prijímačov; tvorba rozhlasových a tele-
víznych programov; varietné predstavenia; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; televízna zábava; poskytovanie špor-
tovísk; služby pojazdných knižníc; výchovno- 
-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služ-
by); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, 
preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie golfo-
vých ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tá-
bormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; 
premietanie kinematografických filmov; detské 
škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových sú-
ťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; prak-
tický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, 
výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); informácie  
o možnostiach rekreácie; prenájom štadiónov; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; tábory na špor-
tové sústredenia; internátne školy; organizovanie  
a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie 
súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné 
predstavenia; organizovanie plesov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); požičiavanie au-
dioprístrojov; prenájom tenisových kurtov; poži-
čiavanie videokamier; písanie textov scenárov nie 
na reklamné účely; strihanie videopások; online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); ti-
tulkovanie; on line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); hudobné skladateľské služ-
by; online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); fotografické reportá-
že; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povola-
nia (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske 
služby; prekladateľské služby; nahrávanie video-
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pások; fotografovanie na mikrofilm; služby agen- 
 
túr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; 
písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; 
zalamovanie textov (nie na reklamné účely); orga-
nizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; 
tlmočnícke služby; služby osobných trénerov 
(fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odbor-
né preškoľovanie; hudobná tvorba; školské služby 
(vzdelávanie); on line poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); on line poskytova-
nie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou; vyučovanie pomocou simulátorov; 
poskytovanie nesťahovateľných filmov prostred-
níctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); 
poskytovanie nesťahovateľných televíznych pro-
gramov prostredníctvom služieb na prenos videí 
(na požiadanie); prenájom umeleckých diel; od-
borné školenia zamerané na odovzdávanie know-
how; vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi 
výchovnými asistentami; tvorba video-záznamov 
na podujatiach. 
44 - Zdravotné strediská (služby); služby chiro-
praktikov; zdravotnícka starostlivosť; fyzioterapia; 
aromaterapeutické služby; alternatívna medicína; 
terapeutické služby; zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, modrá, ružová, tyrkysová, fialová 
(731) Medical Yoga Institute, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 

Zábrdovice, Brno, CZ; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 1071-2019 
(220) 21.5.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Pekárske výrobky; trvanlivé pečivo; tyčinky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene hnedej, zlatej 
(731) DRU a.s., Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen, 

SK; 
 
 

 
 

(210) 1075-2019 
(220) 21.5.2019 

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

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zao-
berajúce sa dovozom a vývozom; komerčné in-
formačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširo-
vanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služ-
by; sprostredkovateľne práce; prenájom kance-
lárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vede-
nie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z úč-
tov; obchodné alebo podnikové audity (revízia 
účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; po-
radenstvo pri riadení podnikov; písanie na stroji; 
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných 
alebo priemyselných podnikov; rozmnožovanie 
dokumentov; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné po-
sudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum 
trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; prenájom reklamných mate-
riálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľ-
ský výskum; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); stenografické služby; televízna reklama; 
prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžo-
vanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; marketingový prieskum; sprá-
va počítačových súborov; odborné obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; prieskum verejnej mien-
ky; príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; služby poskytované pri premies-
tňovaní 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 komunikač-
ných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); 
prenájom predajných automatov; výber zames- 
tnancov pomocou psychologických testov; služ-
by porovnávania cien; prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom pri vý-
bere tovarov a služieb; predplatné telekomuni-
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kačných služieb (pre tretie osoby); administratív- 
 

 ne spracovanie obchodných objednávok; obchod-
ná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie 
osoby); subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); fakturácie; písanie reklamných textov; zos-
tavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; orga-
nizovanie módnych prehliadok na podporu pre-
daja; tvorba reklamných filmov; obchodný ma-
nažment pre športovcov; marketing; telemarke-
tingové služby; maloobchodné služby s farmace-
utickými, zverolekárskymi a hygienickými prí-
pravkami a so zdravotníckymi potrebami; prená-
jom predajných stánkov; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; navrhovanie reklamných materiálov; exter-
né administratívne riadenie podnikov; podávanie 
daňových priznaní; podnikové riadenie refundo-
vaných programov (pre tretie osoby); prenájom 
bilbordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); 
indexovanie webových stránok na obchodné ale-
bo reklamné účely; správa programov pre pravi-
delných cestujúcich v leteckej doprave; plánova-
nie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie 
stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej 
komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba in-
formácií v registroch; zostavovanie zoznamov in-
formácií na obchodné alebo reklamné účely; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských 
kontaktných informácií; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; obchodné sprostred-
kovateľské služby v oblasti priraďovania poten-
ciálnych súkromných investorov k podnikate-
ľom, ktorí žiadajú o financovanie; výroba tele-
šopingových programov; poradenstvo v oblasti 
komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poraden-
stvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodova-
nie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora 
predaja tovarov a služieb sponzorovaním športo-
vých podujatí; konkurenčné spravodajské služby; 
obchodné spravodajské služby; finančné a účtov-
né audity; online maloobchodné služby s digitál-
nou sťahovateľnou hudbou; online maloobchod-
né služby so sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; 
online maloobchodné služby so sťahovateľnou 
nahratou hudbou alebo nahratými filmami; veľ-
koobchodné služby s farmaceutickými, zverole-
kárskymi a hygienickými prípravkami a so zdra-
votníckymi potrebami; služby darčekových zoz-
namov; cielený marketing; dočasné riadenie pod-
nikov; vonkajšia reklama; maloobchodné služby  
s umeleckými dielami poskytované galériami; 
administratívna asistencia pri odpovediach na ve-
rejné súťaže; marketing v rámci vydávania soft-
véru; služby v oblasti vzťahov s médiami; podni-
kové komunikačné služby; prenájom kancelár-

skeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych 
priestoroch; komerčné lobistické služby. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuár-
ske služby (poistno-matematické); prenájom ne-
hnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úve-
rové agentúry; realitné kancelárie; sprostredko-
vanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa 
inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie pois-
tenia; colné deklarácie (finančné služby); pois-
ťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľ-
ností; organizovanie dobročinných zbierok; zria-
ďovanie fondov; kapitálové investície; finančné 
záručné služby; zmenárenské služby; vydávanie 
cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčto-
vávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky 
(finančné úvery); daňové odhady (služby); fi-
nančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcov-
stvo majetku (pre tretie osoby); financovanie 
(služby); finančné riadenie; záložne; správa ne-
hnuteľností; správa nájomných domov; uzatvára-
nie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; pre-
nájom poľnohospodárskych fariem; zdravotné 
poistenie; poistenie v námornej doprave; banko-
vé hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; 
finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou 
kúpy); obchodovanie na burze s cennými pa-
piermi; životné poistenie; ubytovacie kancelárie 
(prenájom bývania); finančné analýzy; oceňova-
nie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; 
overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzul-
tačné služby v oblasti poisťovníctva; spracovanie 
platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb 
debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; 
finančné informácie; informácie o poistení; oce-
ňovanie šperkov; oceňovanie numizmatických 
zbierok; vyberanie nájomného; oceňovanie zná-
mok; vydávanie cenných papierov; úschova cen-
ností; kurzové záznamy na burze; vydávanie kre-
ditných kariet; prenájom kancelárskych priesto-
rov; služby v oblasti vyplácania dôchodkov; fi-
nančné sponzorstvo; bankové služby priamo k zá-
kazníkom (homebanking); likvidácia podnikov (fi-
nančné služby); odhadovanie nákladov na opravu 
(finančné odhadovanie); obchodovanie na burze 
s uhlíkovými emisiami; finančné ohodnocovanie 
nezoťatého dreva; finančné ohodnocovanie vlny; 
záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); 
sprostredkovanie na burze cenných papierov; po-
radenstvo v oblasti splácania dlhov; organizova-
nie financovania stavebných projektov; poskyto-
vanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; finančné riadenie refundova-
ných platieb (pre tretie osoby); investovanie do 
fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami  
a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybraných 
zariadeniach prostredníctvom členskej karty; fi-
nančné záruky; prenájom zdieľaných kancelár-
skych priestorov; finančné odhady pri odpove-
diach na verejné súťaže; finančné odhady nákla-
dov na vývoj ropného, plynárenského a ťažobné-
ho priemyslu; finančný výskum. 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prí-
strojov; inštalovanie a opravy elektrických spo-
trebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltova-
nie; údržba a opravy motorových vozidiel; údrž-
ba a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; 
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bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údrž- 
 
ba a opravy horákov; prenájom buldozérov; in-
štalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov  
a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlási-
čov; inštalácie a opravy poplašných systémov 
proti vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba a op-
ravy trezorov; prenájom stavebných strojov a za-
riadení; stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie  
a opravy vykurovacích zariadení; opravy obuvi; 
čistenie komínov; údržba a opravy bezpečnost-
ných schránok; inštalácie a opravy klimatizač-
ných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy 
odevov; údržba, čistenie a opravy kože; inštalá-
cie kuchynských zariadení; demolácie budov; an-
tikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a op-
ravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; 
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prená-
jom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; opravy  
a údržba filmových premietačiek; inštalácie  
a opravy pecí; údržba, čistenie a opravy kožušín; 
mazanie vozidiel; čistenie odevov; opravy hodín 
a hodiniek; výstavba tovární; inštalácie a opravy 
zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umý-
vanie dopravných prostriedkov; pranie bielizne; 
pranie; inštalácie, údržba a opravy strojov; mu-
rárske práce; reštaurovanie nábytku; budovanie 
prístavných hrádzí; žehlenie odevov naparova-
ním; výstavba a údržba ropovodov; tapetovanie 
(papierové tapety); tapetovanie; opravy dáždni-
kov; opravy slnečníkov; čalúnenie nábytku; inte-
riérové a exteriérové maľovanie a natieranie; 
hladenie alebo brúsenie pemzou; sadrovanie, štu-
kovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie 
vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; budovanie prí-
stavov; deratizácia; protektorovanie pneumatík; 
inštalácie a opravy chladiacich zariadení; žehle-
nie bielizne; precínovanie (opravy); nitovanie; 
ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; au-
toservisy (údržba a tankovanie); inštalácie a op-
ravy telefónov; údržba vozidiel; lakovanie, gla-
zovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri 
dopravných nehodách; prenájom čistiacich stro-
jov; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, 
rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); 
montovanie lešení; murovanie, murárske práce; 
pranie textilných plienok; chemické čistenie; sta-
vebné informácie; informácie o opravách; ostre-
nie a brúsenie nožov; banské dobývanie; povr-
chové dobývanie; kladenie povrchov komuniká-
cií; šmirgľovanie; podmorské opravy; čistenie 
exteriérov budov; vulkanizovanie pneumatík (op-
ravy); vŕtanie studní; výstavba obchodov a ob-
chodných stánkov; inštalácie, údržba a opravy 
počítačového hardvéru; odrušovanie elektrických 
prístrojov a zariadení; opravy opotrebovaných 
alebo poškodených motorov; opravy opotrebova-
ných alebo poškodených strojov; prenájom sta-
vebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; 
pokrývačské práce; umelé zasnežovanie; čistenie 
ciest; opravy zámok; reštaurovanie umeleckých 
diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalá-
cie okien a dverí; údržba bazénov; doplňovanie 
tonerov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; 
hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; 
prenájom odvodňovacích čerpadiel; požičiavanie 
práčok; opravy elektrických vedení; nabíjanie ba-
térií vozidiel; vyvažovanie pneumatík; ladenie 

hudobných nástrojov; kladenie káblov; sterilizá- 
 
cia lekárskych nástrojov; hydraulické štiepenie 
hornín; regulovanie výskytu škodcov (nie v poľ-
nohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhrad-
níctve a lesníctve); prenájom umývačiek riadu; 
prenájom sušičiek riadu; inštalácie inžinierskych 
sietí na stavenisku; elektroinštalačné služby; in-
štalácie a opravy protipovodňových zariadení; 
odpratávanie snehu; doplňovanie atramentových 
náplní. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Habán Branislav, Ing., Tehelná 208/9, 831 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Sympatia Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1080-2019 
(220) 21.5.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Pekárske výrobky; trvanlivé pečivo; tyčinky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene hnedej, zlatej 
(731) DRU a.s., Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen, 

SK; 
 
 

(210) 1082-2019 
(220) 22.5.2019 

 11 (511) 3, 35, 44 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; kozmetické taštičky; 

lesky na pery; líčidlá na tvár a telo; ceruzky na 
obočie; púder (kozmetika); umelé mihalnice. 
35 - Organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; prenájom re-
klamných plôch; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; vydávanie re-
klamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; rozširovanie vzoriek tovarov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky). 
44 - Salóny krásy; služby vizážistov. 

(540) Make up by Lucid 
(550) slovná 
(731) Sládečková Lucia, Mgr., Bajkalská 5467/13A, 

821 02 Bratislava, SK; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
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(210) 1083-2019 
(220) 22.5.2019 

 11 (511) 5, 28, 32, 35, 41 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; doplnky výživy; do-

plnky výživy pre športovcov; farmaceutické do-
plnky; kreatíny (výživové doplnky); proteínové 
výživové doplnky; gainery (výživové doplnky); 
aminokyseliny; minerálne výživové doplnky. 
28 - Telocvičné a športové potreby; cvičebné ná-
radie do posilňovní a fitnescentier. 
32 - Nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; 
energetické nealkoholické nápoje; nealkoholické 
prípravky na výrobu nápojov; prášky na prípravu 
šumivých nápojov; tablety alebo pastilky na výro-
bu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápo-
jov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholický ape-
ritív; sýtená voda; sódová voda; stolové vody; 
ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); pivo; 
citronády; nealkoholické koktaily; prípravky na 
výrobu minerálnych vôd; minerálne vody (nápoje). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s do-
plnkami výživy pre športovcov; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s doplnkami výživy pre 
športovcov prostredníctvom internetu, katalógo-
vého predaja a telenákupu; kancelárie zaoberajúce 
sa dovozom a vývozom; reklama; reklamná čin-
nosť; online reklama v počítačovej komunikačnej 
sieti; vydávanie reklamných textov; aktualizova- 
nie reklamných materiálov; prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; pod-
pora predaja (pre tretie osoby). 
41 - Poskytovanie športových zariadení; poskyto-
vanie športovísk; telesné cvičenia; praktický vý-
cvik (ukážky); kluby zdravia (zdravotné a kondič-
né cvičenia); organizovanie športových podujatí; 
požičiavanie športového výstroja (okrem doprav-
ných prostriedkov); prenájom štadiónov; organi-
zovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov, 
výcvikov; organizovanie a vedenie konferencií, 
seminárov; zábavné klubové služby; organizova-
nie hier a zábavných podujatí; informácie o mož-
nostiach zábavy; športová a kultúrna činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, červená 
(731) FIT PLUS, spol. s r.o., Seberíniho 16, 821 03 

Bratislava, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

 
 

(210) 1084-2019 
(220) 22.5.2019 
(310) 88207168 
(320) 27.11.2018 
(330) US 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Nápoje pre športovcov; energetické nápoje; 

izotonické nápoje. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, žltá, modrá, čierna 
(731) Reign Beverage Company LLC, 1547 N. Know-

les Ave., CA 90063 Los Angeles, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1085-2019 
(220) 23.5.2019 

 11 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Kabelky; peňaženky; koža (surovina alebo 

polotovar); koženka; aktovky (kožená galantéria); 
školské tašky (aktovky); batohy, plecniaky; náprs-
né tašky; športové tašky; cestovné tašky; dáždni-
ky; slnečníky; kožušiny; kufre; kufríky; tašky. 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; tričká; športo-
vé tričká, dresy; tielka; mikiny; športové obleče-
nie; vrchné ošatenie; šatky, šály; čelenky (obleče-
nie); konfekcia (odevy); kabáty; bundy; kravaty; 
košele; svetre; pulóvre; opasky (časti odevov); 
čiapky; bejzbalové čiapky so šiltom; klobúky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s od-
evmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s kabelkami, 
s peňaženkami, s koženou galantériou, a s tovarmi 
uvedenými v triedach 18 a 25 tohto zoznamu; 
správa spotrebiteľských vernostných programov; 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; vydávanie reklamných textov; marketing; 
predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; organi-
zovanie módnych prehliadok na podporu predaja; 
administratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových 
databázach. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(591) červená, čierna 
 
(731) RaWeS RWS, s.r.o., Malokrasňanská 10161/10, 

831 54 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 1089-2019 
(220) 23.5.2019 

 11 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Peňaženky; kabelky; spoločenské kabelky; 

tašky. 
25 - Obuv; pančuchy; vysoká obuv; nízke čižmy; 
šnurovacie topánky; opasky (časti odevov); po-
nožky; vložky do topánok; plátenná obuv; papuče; 
sandále; topánky; športová obuv. 
35 - Predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb; online poskytovanie obchod- 
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov 
a služieb. 

(540) Robel shoes & accessories 
(550) slovná 
(731) RPL, spol. s r.o., Za riekou Nitrou 1490, 958 01 

Partizánske, SK; 
(740) ATTORNEYS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1091-2019 
(220) 22.5.2019 

 11 (511) 5, 28, 32, 35, 41 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; doplnky výživy; do-

plnky výživy pre športovcov; farmaceutické do-
plnky; kreatíny (výživové doplnky); proteínové 
výživové doplnky; gainery (výživové doplnky); 
aminokyseliny; minerálne výživové doplnky. 
28 - Telocvičné a športové potreby; cvičebné ná-
radie do posilňovní a fitnescentier. 
32 - Nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; ener-
getické nealkoholické nápoje; nealkoholické prí-
pravky na výrobu nápojov; prášky na prípravu 
šumivých nápojov; tablety alebo pastilky na výro-
bu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápo-
jov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholický ape-
ritív; sýtená voda; sódová voda; stolové vody; 
ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); pivo; 
citronády; nealkoholické koktaily; prípravky na vý-
robu minerálnych vôd; minerálne vody (nápoje). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s do-
plnkami výživy pre športovcov; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s doplnkami výživy pre 
športovcov prostredníctvom internetu, katalógo-
vého predaja a telenákupu; kancelárie zaoberajúce 
sa dovozom a vývozom; reklama; reklamná čin-
nosť; online reklama v počítačovej komunikačnej 
sieti; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; podpora 
predaja (pre tretie osoby). 
41 - Poskytovanie športových zariadení; poskyto-
vanie športovísk; telesné cvičenia; praktický vý-
cvik (ukážky); kluby zdravia (zdravotné a kondič-
né cvičenia); organizovanie športových podujatí; 
požičiavanie športového výstroja (okrem doprav-
ných prostriedkov); prenájom štadiónov; organi-
zovanie zábavných súťaží; organizovanie kurzov,  
 

 
výcvikov; organizovanie a vedenie konferencií, 
seminárov; zábavné klubové služby; organizova-
nie hier a zábavných podujatí; informácie o mož-
nostiach zábavy; športová a kultúrna činnosť. 

(540) Do formy s M&F 
(550) slovná 
(731) FIT PLUS, spol. s r.o., Seberíniho 16, 821 03 

Bratislava, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1095-2019 
(220) 22.5.2019 
(310) 88207138 
(320) 27.11.2018 
(330) US 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Nápoje pre športovcov; energetické nápoje; 

izotonické nápoje. 
(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Reign Beverage Company LLC, 1547 N. Know-

les Ave., CA 90063 Los Angeles, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1096-2019 
(220) 24.5.2019 

 11 (511) 6, 9, 12, 38, 41, 43 
(511) 6 - Koľajnice; prídržné koľajnice. 

9 - Zvukové signálne zariadenia; elektrické sig-
nalizačné zvončeky; nosiče zvukových nahrávok; 
signalizačné (návestné) zvonce; blikavé svetlá 
(svetelné signály); monitorovacie prístroje (nie 
na lekárske použitie); zariadenia na zaznamená-
vanie vzdialenosti; elektrické meracie zariadenia; 
elektrické káble; rozvodové systémy elektrického 
vedenia; bezpečnostné zariadenia pre železničnú 
dopravu; elektrické drôty; geodetické prístroje  
a nástroje; signalizačné návestné lampáše; tele-
fónne prístroje; svetelné alebo mechanické náves-
tidlá; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; 
digitálne tabule. 
12 - Železničné spriahadlá; železničný vozový 
park; železničné vozne; dopravné prostriedky na 
pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach. 
38 - Elektronické zobrazovacie tabule (teleko-
munikačné služby). 
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; informá-
cie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúša-
vanie (pedagogická činnosť); organizovanie a ve-
denie seminárov; internátne školy. 
43 - Závodné jedálne; turistické ubytovne; reš-
tauračné (stravovacie) služby. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrá-

tenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61 Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 1097-2019 
(220) 24.5.2019 

 11 (511) 6, 9, 12, 38, 41, 43 
(511) 6 - Koľajnice; prídržné koľajnice. 

9 - Zvukové signálne zariadenia; elektrické sig-
nalizačné zvončeky; nosiče zvukových nahrávok; 
signalizačné (návestné) zvonce; blikavé svetlá 
(svetelné signály); monitorovacie prístroje (nie 
na lekárske použitie); zariadenia na zaznamená-
vanie vzdialenosti; elektrické meracie zariadenia; 
elektrické káble; rozvodové systémy elektrického 
vedenia; bezpečnostné zariadenia pre železničnú 
dopravu; elektrické drôty; geodetické prístroje  
a nástroje; signalizačné návestné lampáše; tele-
fónne prístroje; svetelné alebo mechanické ná-
vestidlá; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrá-
vače; digitálne tabule. 
12 - Železničné spriahadlá; železničný vozový 
park; železničné vozne; dopravné prostriedky na 
pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajni-
ciach. 
38 - Elektronické zobrazovacie tabule (teleko-
munikačné služby). 
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; informá-
cie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúša-
vanie (pedagogická činnosť); organizovanie a ve-
denie seminárov; internátne školy. 
43 - Závodné jedálne; turistické ubytovne; reš-
tauračné (stravovacie) služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrá-

tenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61 Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 1098-2019 
(220) 24.5.2019 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Noviny; periodiká; tlačoviny; tlačené publi-

kácie; časopisy (periodiká). 
35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations); 
prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely. 
 
 

 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); fo-
tografické reportáže; fotografovanie; reportérske 
služby; písanie textov; zalamovanie textov (nie 
na reklamné účely). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrá-

tenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61 Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 1100-2019 
(220) 23.5.2019 

 11 (511) 5, 9, 35, 38, 41, 42, 44 
(511) 5 - Minerálne výživové doplnky; výživové do-

plnky; bielkovinové výživové doplnky; proteíno-
vé výživové doplnky; výživové prípravky s lieči-
vými účinkami na terapeutické a lekárske použi-
tie. 
9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-
né); nahraté počítačové programy; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačo-
vé rozhrania; počítačové programy (sťahovateľ-
né); počítačový hardvér; zariadenia na spracova-
nie údajov; informácie, dáta, údaje, databázy, ka-
talógy a programy v elektronickej podobe; in-
formácie, dáta, údaje, databázy, katalógy a pro-
gramy v elektronických, dátových a telekomuni-
kačných sieťach (sťahovateľné); elektronické 
publikácie (sťahovateľné); telekomunikačné prí-
stroje a zariadenia. 
35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve; maloob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekár-
skymi a hygienickými prípravkami a so zdravot-
níckymi potrebami; veľkoobchodné služby s far-
maceutickými, zverolekárskymi a hygienickými 
prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; sprá-
va počítačových súborov; zbieranie a zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; aktualizá-
cia a údržba údajov v počítačových databázach; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; vydávanie reklamných textov; marketing. 
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; poskytovanie prístupu do databáz; prenos 
digitálnych súborov. 
41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); organizovanie športových súťaží; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); organizova-
nie a vedenie kongresov; organizovanie a vede-
nie seminárov; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania). 
42 - Laboratórne služby; laboratórne analýzy; 
chemické analýzy; bakteriologický výskum; kon-
troly kvality; biologický výskum; vedecké labo-
ratórne služby; vedecký výskum; klinické skúš-
ky; počítačové programovanie najmä pre oblasť 
zdravotníctva; tvorba počítačového softvéru; ak-
tualizovanie počítačového softvéru; obnovovanie 
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počítačových databáz; údržba počítačového soft- 
 
véru; tvorba a inštalácie počítačového softvéru; 
chemické služby; výskum a vývoj nových výrob-
kov (pre zákazníkov). 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; laboratórny roz-
bor pre lekárske účely; laboratórny rozbor pre 
veterinárne účely; lekárska diagnostika s využi-
tím laboratórnych vzoriek; lekárske rozbory na 
diagnostické a liečebné účely poskytované lekár-
skymi laboratóriami; lekárske služby; zverole-
kárske služby; ošetrovateľské služby; zdravotné 
strediská; zdravotné poradenstvo; lekárske pora-
denstvo pre zdravotne postihnuté osoby; online 
poskytovanie informácií v oblasti poskytovania 
zdravotníckej starostlivosti; poradenská činnosť 
vo farmaceutickej oblasti a v oblasti verejného 
zdravotníctva; zdravotné strediská (služby); ne-
mocnice (služby); diagnostické strediská; krvné 
banky (služby); tkanivové banky (ľudské tkani-
vá). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) CMYK (0 74 81 5) – oranžová, CMYK (0 30 100 3) 

- žltá 
(731) Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 

Martin, SK; 
 
 

(210) 1101-2019 
(220) 23.5.2019 

 11 (511) 5, 9, 35, 38, 41, 42, 44 
(511) 5 - Minerálne výživové doplnky; výživové do-

plnky; bielkovinové výživové doplnky; proteíno-
vé výživové doplnky; výživové prípravky s lieči-
vými účinkami na terapeutické a lekárske použi-
tie. 
9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-
né); nahraté počítačové programy; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačo-
vé rozhrania; počítačové programy (sťahovateľ-
né); počítačový hardvér; zariadenia na spracova-
nie údajov; informácie, dáta, údaje, databázy, ka-
talógy a programy v elektronickej podobe; in-
formácie, dáta, údaje, databázy, katalógy a pro-
gramy v elektronických, dátových a telekomuni-
kačných sieťach (sťahovateľné); elektronické 
publikácie (sťahovateľné); telekomunikačné prí-
stroje a zariadenia. 
35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve; maloob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekár-
skymi a hygienickými prípravkami a so zdravot-
níckymi potrebami; veľkoobchodné služby s far-
maceutickými, zverolekárskymi a hygienickými 
prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; 
správa počítačových súborov; zbieranie a zora-

ďovanie údajov v počítačových databázach; ak- 
 
tualizácia a údržba údajov v počítačových data-
bázach; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; vydávanie reklamných textov; mar-
keting. 
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; poskytovanie prístupu do databáz; prenos 
digitálnych súborov. 
41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); organizovanie športových súťaží; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); organizova-
nie a vedenie kongresov; organizovanie a vede-
nie seminárov; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania). 
42 - Laboratórne služby; laboratórne analýzy; 
chemické analýzy; bakteriologický výskum; kon-
troly kvality; biologický výskum; vedecké labo-
ratórne služby; vedecký výskum; klinické skúš-
ky; počítačové programovanie najmä pre oblasť 
zdravotníctva; tvorba počítačového softvéru; ak-
tualizovanie počítačového softvéru; obnovovanie 
počítačových databáz; údržba počítačového soft-
véru; tvorba a inštalácie počítačového softvéru; 
chemické služby; výskum a vývoj nových výrob-
kov (pre zákazníkov). 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; laboratórny roz-
bor pre lekárske účely; laboratórny rozbor pre 
veterinárne účely; lekárska diagnostika s využi-
tím laboratórnych vzoriek; lekárske rozbory na 
diagnostické a liečebné účely poskytované lekár-
skymi laboratóriami; lekárske služby; zverole-
kárske služby; ošetrovateľské služby; zdravotné 
strediská; zdravotné poradenstvo; lekárske pora-
denstvo pre zdravotne postihnuté osoby; online 
poskytovanie informácií v oblasti poskytovania 
zdravotníckej starostlivosti; poradenská činnosť 
vo farmaceutickej oblasti a v oblasti verejného 
zdravotníctva; zdravotné strediská (služby); ne-
mocnice (služby); diagnostické strediská; krvné 
banky (služby); tkanivové banky (ľudské tkani-
vá). 

(540) Zdravie máte v krvi 
(550) slovná 
(731) Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 

Martin, SK; 
 
 

(210) 1103-2019 
(220) 23.5.2019 

 11 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Peňaženky; kabelky; spoločenské kabelky; 

tašky. 
25 - Obuv; pančuchy; vysoká obuv; nízke čižmy; 
šnurovacie topánky; opasky (časti odevov); po-
nožky; vložky do topánok; plátenná obuv; papu-
če; sandále; topánky; športová obuv. 
35 - Predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom pri vý-
bere tovarov a služieb; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) RPL, spol. s r.o., Za riekou Nitrou 1490, 958 01 

Partizánske, SK; 
(740) ATTORNEYS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1105-2019 
(220) 24.5.2019 

 11 (511) 28, 35, 41, 43 
(511) 28 - Žetóny na hazardné hry; hracie žetóny; hra-

cie karty; ruletové kolesá; prístroje na hry; vý-
herné hracie automaty; hracie automaty uvádzané 
do činnosti vhodením mince; hracie videoauto-
maty; hracie automaty. 
35 - Reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; 
spracovanie textov; vydávanie reklamných tex-
tov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizo-
vanie reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; príprava a realizácia reklamných pro-
jektov a koncepcií; podpora predaja (pre tretie 
osoby); predvádzanie tovaru; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné 
účely a podporu predaja; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; marke-
ting; marketingový prieskum; prieskum trhu; 
prieskum verejnej mienky; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; posky-
tovanie 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. 
41 - Zábava; informácie o možnostiach zábavy; 
služby kasín (hazardné hry); hazardné hry (her-
ne); herne s hracími automatmi (služby); organi-
zovanie lotérií; organizovanie stávkových hier; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 

a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych  
 
 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží  
krásy; organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie a vedenie koncertov; plánovanie a orga-
nizovanie večierkov; organizovanie plesov; or-
ganizovanie módnych prehliadok na zábavné 
účely; diskotéky (služby); nočné kluby (zábava); 
školenia; vydávanie textov (okrem reklamných); 
online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); prenájom vybavenia 
herní; tvorba videozáznamov na podujatiach; te-
levízna zábava. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; 
bary (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); 
hotelierske služby; prenájom prechodného uby-
tovania; rezervácie prechodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená, červená, žltá, fialová 
(731) Hurly - burly, s.r.o., Ťahanovské riadky 49, 040 13 

Košice, SK; 
(740) Buck Peter, JUDr., Chorvátsky Grob, SK; 

 
 

(210) 1106-2019 
(220) 23.5.2019 

 11 (511) 5, 9, 35, 38, 41, 42, 44 
(511) 5 - Minerálne výživové doplnky; výživové do-

plnky; bielkovinové výživové doplnky; proteíno-
vé výživové doplnky; výživové prípravky s lieči-
vými účinkami na terapeutické a lekárske použi-
tie. 
9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-
né); nahraté počítačové programy; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačo-
vé rozhrania; počítačové programy (sťahovateľ-
né); počítačový hardvér; zariadenia na spracova-
nie údajov; informácie, dáta, údaje, databázy, ka-
talógy a programy v elektronickej podobe; in-
formácie, dáta, údaje, databázy, katalógy a pro-
gramy v elektronických, dátových a telekomuni-
kačných sieťach (sťahovateľné); elektronické 
publikácie (sťahovateľné); telekomunikačné prí-
stroje a zariadenia. 
35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve; maloob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekár-
skymi a hygienickými prípravkami a so zdravot-
níckymi potrebami; veľkoobchodné služby s far-
maceutickými, zverolekárskymi a hygienickými 
prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; 
správa počítačových súborov; zbieranie a zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; ak-
tualizácia a údržba údajov v počítačových data-
bázach; online reklama na počítačovej komuni-
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kačnej sieti; vydávanie reklamných textov; mar-
keting. 
 
 
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; poskytovanie prístupu do databáz; prenos 
digitálnych súborov. 
41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); organizovanie športových súťaží; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); organizova-
nie a vedenie kongresov; organizovanie a vede-
nie seminárov; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania). 
42 - Laboratórne služby; laboratórne analýzy; che-
mické analýzy; bakteriologický výskum; kontro-
ly kvality; biologický výskum; vedecké labora-
tórne služby; vedecký výskum; klinické skúšky; 
počítačové programovanie najmä pre oblasť zdra-
votníctva; tvorba počítačového softvéru; aktuali-
zovanie počítačového softvéru; obnovovanie po-
čítačových databáz; údržba počítačového softvé-
ru; tvorba a inštalácie počítačového softvéru; 
chemické služby; výskum a vývoj nových výrob-
kov (pre zákazníkov). 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; laboratórny roz-
bor pre lekárske účely; laboratórny rozbor pre 
veterinárne účely; lekárska diagnostika s využi-
tím laboratórnych vzoriek; lekárske rozbory na 
diagnostické a liečebné účely poskytované lekár-
skymi laboratóriami; lekárske služby; zverole-
kárske služby; ošetrovateľské služby; zdravotné 
strediská; zdravotné poradenstvo; lekárske pora-
denstvo pre zdravotne postihnuté osoby; online 
poskytovanie informácií v oblasti poskytovania 
zdravotníckej starostlivosti; poradenská činnosť 
vo farmaceutickej oblasti a v oblasti verejného 
zdravotníctva; zdravotné strediská (služby); ne-
mocnice (služby); diagnostické strediská; krvné 
banky (služby); tkanivové banky (ľudské tkanivá). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) CMYK (0 74 81 5) – oranžová, CMYK (0 30 

100 3) - žltá, CMYK (0 0 0 1) - čierna 
(731) Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 

Martin, SK; 
 
 

(210) 1107-2019 
(220) 23.5.2019 

 11 (511) 36, 39, 43 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 

sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnu-
teľností; správa nájomných domov; prenájom by-
tov; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); 
prenájom kancelárskych priestorov; organizova-
nie financovania stavebných projektov; prenájom 
zdieľaných kancelárskych priestorov. 
39 - Sprevádzanie turistov; dovoz a doprava; 
prenájom koní; turistické prehliadky (doprava); 

parkovanie automobilov (služby); prenájom vo-
zidiel; rezervácie zájazdov; osobná doprava; do-
prava cestujúcich. 
 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); samoobslužné jedálne; posky-
tovanie pozemkov pre kempingy; prenájom pre-
chodného ubytovania; penzióny; turistické uby-
tovne; hotelierske služby; reštauračné (stravova-
cie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; 
rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné 
reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); ba-
ry (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služ-
by); rezervácie prechodného ubytovania; motely 
(služby); prenájom prednáškových sál; recepčné 
služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov 
a odchodov). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) zelená, oranžová 
(731) NATUR RESORT, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1108-2019 
(220) 23.5.2019 

 11 (511) 5, 9, 35, 38, 41, 42, 44 
(511) 5 - Minerálne výživové doplnky; výživové do-

plnky; bielkovinové výživové doplnky; proteíno-
vé výživové doplnky; výživové prípravky s lieči-
vými účinkami na terapeutické a lekárske použi-
tie. 
9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-
né); nahraté počítačové programy; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačo-
vé rozhrania; počítačové programy (sťahovateľ-
né); počítačový hardvér; zariadenia na spracova-
nie údajov; informácie, dáta, údaje, databázy, ka-
talógy a programy v elektronickej podobe; in-
formácie, dáta, údaje, databázy, katalógy a pro-
gramy v elektronických, dátových a telekomuni-
kačných sieťach (sťahovateľné); elektronické 
publikácie (sťahovateľné); telekomunikačné prí-
stroje a zariadenia. 
35 - Reklamná činnosť v zdravotníctve; maloob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekár-
skymi a hygienickými prípravkami a so zdravot-
níckymi potrebami; veľkoobchodné služby s far-
maceutickými, zverolekárskymi a hygienickými 
prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; 
správa počítačových súborov; zbieranie a zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; ak-
tualizácia a údržba údajov v počítačových data-
bázach; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; vydávanie reklamných textov; mar-
keting. 
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; 
komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; prenos správ a obrazových informácií 
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prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; poskytovanie prístupu do databáz; prenos 
digitálnych súborov. 
 
41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); organizovanie športových súťaží; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); organizovanie 
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie se-
minárov; online vydávanie elektronických kníh  
a časopisov; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania). 
42 - Laboratórne služby; laboratórne analýzy; che-
mické analýzy; bakteriologický výskum; kontroly 
kvality; biologický výskum; vedecké laboratórne 
služby; vedecký výskum; klinické skúšky; počíta-
čové programovanie najmä pre oblasť zdravotníc-
tva; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; obnovovanie počítačo-
vých databáz; údržba počítačového softvéru; 
tvorba a inštalácie počítačového softvéru; che-
mické služby; výskum a vývoj nových výrobkov 
(pre zákazníkov). 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; laboratórny roz-
bor pre lekárske účely; laboratórny rozbor pre 
veterinárne účely; lekárska diagnostika s využi-
tím laboratórnych vzoriek; lekárske rozbory na 
diagnostické a liečebné účely poskytované lekár-
skymi laboratóriami; lekárske služby; zverole-
kárske služby; ošetrovateľské služby; zdravotné 
strediská; zdravotné poradenstvo; lekárske pora-
denstvo pre zdravotne postihnuté osoby; online 
poskytovanie informácií v oblasti poskytovania 
zdravotníckej starostlivosti; poradenská činnosť 
vo farmaceutickej oblasti a v oblasti verejného 
zdravotníctva; zdravotné strediská (služby); ne-
mocnice (služby); diagnostické strediská; krvné 
banky (služby); tkanivové banky (ľudské tkani-
vá). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) CMYK (0 74 81 5) – oranžová, CMYK (0 30 

100 3) - žltá, CMYK (0 0 0 1) - čierna 
(731) Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 

Martin, SK; 
 
 

(210) 1109-2019 
(220) 24.5.2019 

 11 (511) 12, 37, 39, 41 
(511) 12 - Železničný vozový park; železničné vozne; 

dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo 
vzduchu a po koľajniciach. 
37 - Ošetrovanie vozidiel protikoróznymi náter-
mi; údržba vozidiel; opravy opotrebovaných ale-
bo poškodených strojov. 
39 - Sprevádzanie turistov. 
41 - Služby múzeí (prehliadky, výstavy); písanie 
textov; turistické prehliadky so sprievodcom. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, modrá 
(731) Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava v skrá-

tenej forme “ŽSR“, Klemensova 8, 813 61 Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 1110-2019 
(220) 24.5.2019 

 11 (511) 12, 37, 39, 41 
(511) 12 - Železničný vozový park; železničné vozne; 

dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo 
vzduchu a po koľajniciach. 
37 - Ošetrovanie vozidiel protikoróznymi náter-
mi; údržba vozidiel; opravy opotrebovaných ale-
bo poškodených strojov. 
39 - Sprevádzanie turistov. 
41 - Služby múzeí (prehliadky, výstavy); písanie 
textov; turistické prehliadky so sprievodcom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, modrá 
(731) Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava v skrá-

tenej forme “ŽSR“, Klemensova 8, 813 61 Brati-
slava, SK; 

 
 

(210) 1111-2019 
(220) 24.5.2019 

 11 (511) 16, 35, 36, 41 
(511) 16 - Plagáty; noviny; periodiká; brožúry; kataló-

gy; knihy; kancelárske potreby okrem nábytku; 
tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožova-
né knihy; prospekty; časopisy (periodiká); kalen-
dáre; obežníky. 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vy-
dávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarke-
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tingové služby; cielený marketing; vonkajšia re-
klama. 
 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; orga-
nizovanie peňažných zbierok. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov 
(okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; vy-
dávanie kníh; organizovanie a vedenie konferen-
cii; organizovanie a vedenie kongresov; informá-
cie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie  
a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukáž-
ky); organizovanie a vedenie seminárov; organi-
zovanie a vedenie sympózií; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná Činnosť v malom (DTP služby); online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); písanie textov; koučovanie 
(školenie); odborné preškoľovanie; školské služ-
by (vzdelávanie); online poskytovanie videozáz-
namov (bez možnosti kopírovania); organizova-
nie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účas-
ťou; vzdelávacie služby poskytované špeciálny-
mi výchovnými asistentami; tvorba videozázna-
mov na podujatiach. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá (C:85, M:50, Y:0, K:0); žltá (C:0, M:20, 

Y:100, K:0) 
(731) Nadácia Rozum a Cit, M. Rázusa 23A, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1112-2019 
(220) 24.5.2019 

 11 (511) 35, 41, 43, 44 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-

níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vy-
dávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); marketing; cielený 
marketing; vonkajšia reklama; administratívna 
správa hotelov. 
41 - Zábava, poskytovanie zariadení na oddych  
a rekreáciu; informácie o možnostiach zábavy; 
poskytovanie golfových ihrísk; služby poskyto-
vané prázdninovými tábormi (zábava); organizo-
vanie Živých vystúpení; organizovanie športo-
vých súťaží; plánovanie a organizovanie večier-
kov; informácie o možnostiach rekreácie; poži-
čiavanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie kongresov; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizova-
nie a vedenie sympózií; tábory na športové sús-
tredenia; prenájom športových plôch; poskytova-
nie zariadení na oddych a rekreáciu; vzdelávanie; 
školenia. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); kaviarne, samoobslužné jedál-

ne; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; 
hotelierské služby; reštauračné (stravovacie) služ- 
 
by; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervá-
cie ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštau-
rácie; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytova-
nie pre zvieratá; bary (služby); prázdninové tábo-
ry (ubytovacie služby); rezervácie prechodného 
ubytovania; prenájom prednáškových sál; recep-
čné služby pre dočasné ubytovanie (správa prí-
chodov a odchodov). 
44 - Sauny (služby). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) hnedá (C: 17, M: 74, Y: 100, K: 15); čierna (C: 

0, M: 0, Y: 0. K: 100) 
(731) Juraj Málik - JÁNOŠÍKOV DVOR, Martina Rá-

zusa 23A/8336, 010 01 Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1117-2019 
(220) 27.5.2019 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); 

stolové vody; sýtené vody. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela (CYAN - 0, MAGENTA- 0, YELLOW-0, 

BLACK - 0); tmavomodrá (PANTONE BLUE 
072); svetlomodrá (CYAN-66, MAGENTA-0, 
YELLOW-0, BLACK-0) 

(731) CBA Slovakia, a.s., Dukelských hrdinov 2, 984 01 
Lučenec, SK; 

 
 

(210) 1119-2019 
(220) 27.5.2019 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Víno; vodnár (matolinové víno). 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(591) Biela (cyan - 0,magenta - 0, yellow - 0, black – 0); ru-

žová (cyan - 0,magenta - 5, yellow - 15, black – 5); 
čierna (cyan - 0,magenta - 0, yellow - 0, black – 100) 

(731) CBA Slovakia, a.s., Dukelských hrdinov 2, 984 01 
Lučenec, SK; 

 
 

(210) 1120-2019 
(220) 25.5.2019 

 11 (511) 29, 30, 32, 35, 43 
(511) 29 - Mlieko; sušené mlieko; sójové mlieko (ná-

hradka mlieka); ryžové mlieko (náhradka mlie-
ka); náhradky mlieka; mliečne výrobky; mliečne 
koktaily; mliečne nápoje (s vysokým obsahom 
mlieka); smotana (mliečne výrobky); šľahačka; 
mrazené ovocie; kandizované ovocie; konzervo-
vané ovocie; ovocné šaláty. 
30 - Cestá na jedlá; cesto na koláče; slané pečivo 
(krekry); lístkové cesto; mandľové cesto; cukrí-
ky; pastilky (cukrovinky); cukrovinky; fondán 
(cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky); záku-
sky, koláče; penové zákusky (cukrovinky); jemné 
pečivo; karamelky (cukríky); čokoláda; čokolá-
dová pena; káva; kávové nápoje; čokoládové ná-
poje; kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; 
mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové 
nápoje; čaj; ľadový čaj; čajové nápoje; koláče  
s plnkou; mandľové cukrovinky; arašidové cuk-
rovinky; marcipán; oblátky; palacinky; perníky, 
medovníky; pirohy a pirôžky; sucháre, sušienky; 
torty; jedlé ozdoby na zákusky; biskvity; suché 
pečivo; pralinky; puding; keksy; zálievky na ša-
láty; dresingy na šaláty; sendviče; šerbety (zmr-
zlinové nápoje); cukrovinky na zdobenie vianoč-
ných stromčekov; zmrzliny; zmrzlinové krémy; 
cukrárske výrobky. 
32 - Nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi; 
mrazené ovocné nápoje; paradajkový džús (ná-
poj); citronády; ovocné džúsy; ovocné nektáre; 
zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické koktai-
ly; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; 
mandľové mlieko; arašidové mlieko; nealkoho-
lické nápoje; medové nealkoholické nápoje; ne-
alkoholické ovocné nápoje; nealkoholické mušty; 
nealkoholické nápoje obsahujúce ovocie; mine-
rálne vody (nápoje); sóda; stolová voda; sýtené 
vody; pivo; zázvorové pivo; sirupy na výrobu 
nápojov. 
35 - Marketing; reklama; podpora predaja (pre 
tretie osoby); podpora predaja (pre tretie osoby) 
prostredníctvom elektronických médií; inzertná 
činnosť; pomoc pri riadení obchodnej činnosti  
v oblasti obchodu s potravinami a v oblasti mly-
nárstva, sladovníctva, pekárstva, výroby cesta  
i cukrárstva; rozširovanie reklamných oznamov 
prostredníctvom elektronických médií; inzertná 
činnosť prostredníctvom elektronických médií; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triedach 29, 30 a 32 tohto zoznamu; obchodné 
sprostredkovanie služieb v triede 35 tohto zoz-
namu; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30 a 32 tohto 
zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchod- 
 

 
 
 
né služby s pekárenskými výrobkami; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,  
prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; uverejňovanie re-
klamných textov; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch pre zákazníkov; poskytova-
nie a sprostredkovanie uvedených služieb pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu. 
43 - Kaviarne; samoobslužné reštaurácie; rýchle 
občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových je-
dál a nápojov na objednávku (ketering). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, čierna, hnedá, ružová, žltá, modrá, fialová 
(731) Thera Group s.r.o., SNP 1143/22, 941 01 Bánov, 

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

 
 

(210) 1122-2019 
(220) 27.5.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Cestoviny; makaróny; rezance; ravioly; špa-

gety; zvitky (cestoviny); pečivo s mäsovou nápl-
ňou; cestá na jedlá; krutóny. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená (cyan - 25, magenta - 100, yelow - 100, black - 

20);svetločervená (cyan - 0, magenta - 100, yelow - 
100, black - 0); biela (cyan - 0, magenta - 0, yelow - 0, 
black - 0) 

(731) CBA Slovakia, a.s., Dukelských hrdinov 2, 984 01 
Lučenec, SK; 

 
 

(210) 1123-2019 
(220) 27.5.2019 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Vlasové vody; farby na vlasy; farebné tóno-

vače na vlasy; prípravky na vlasovú onduláciu; 
šampóny; laky na vlasy; suché šampóny; vlasové 
kondicionéry; prípravky na vyrovnávanie vlasov. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Biela (cyan - 0, magenta - 0, yellow - 0, black – 0); 

žltá (cyan - 0, magenta - 7, yellow - 51, black – 8); 
svetlo žltá (cyan - 0, magenta - 0, yellow - 25, black 
– 0); tmavo žltá (cyan - 20, magenta - 40, yellow – 
100, black – 7); modrá (panton 669) 

(731) CBA Slovakia, a.s., Dukelských hrdinov 2, 984 01 
Lučenec, SK; 

 
 

(210) 1125-2019 
(220) 24.5.2019 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Plagáty; noviny; periodiká; brožúry; poznám-

kové zošity; katalógy; knihy; obaly (papiernický 
tovar); grafické vzory (tlačoviny); písacie potreby; 
fotografie (tlačoviny); pečiatky; kancelárske po-
treby okrem nábytku; tlačoviny; tlačené publiká-
cie; príručky; listový papier; brožované knihy; pl-
niace perá; prospekty; knihárske potreby; perá 
(kancelárske potreby); časopisy (periodika); zá-
ložky do kníh; kalendáre; oznámenia (papiernický 
tovar); knihárske stroje a prístroje (kancelárske po-
treby); kopírovací papier (papiernický tovar); 
obežníky; písacie nástroje; značkovacie perá (pa-
piernický tovar); letáky; obálky na dokumenty 
(papiernický tovar). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácii; reklamné plagátovanie; rozširo-
vanie reklamných oznamov; poradenstvo pri orga-
nizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne 
poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; 
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
priestorov; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; vydávanie reklamných textov; reklama; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); poraden-
ské služby pri riadení obchodnej činnosti; marke-
tingový prieskum; odborné obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prenájom reklamných plôch; 
spracovanie textov; služby predplácania novín  
a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklam-
né služby; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 

maloobchod; obchodné informácie a rady spotre-
biteľom pri výbere tovarov a služieb; administra- 
 
tívne spracovanie obchodných objednávok; ob-
chodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tre-
tie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); fakturácie; písanie reklamných textov; grafic-
ká úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadáva-
nie sponzorov; marketing; telemarketingové služ-
by; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácii; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácii prostredníctvom webo-
vých stránok; navrhovanie reklamných materiálov; 
správa spotrebiteľských vernostných programov; 
služby darčekových zoznamov; cielený marketing; 
vonkajšia reklama. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov 
(okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; vydá-
vanie kníh; organizovanie a vedenie konferencii; 
organizovanie a vedenie kongresov; informácie  
o výchove a vzdelávaní; praktický výcvik (ukáž-
ky); organizovanie a vedenie seminárov; organizo-
vanie a vedenie sympózií; online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); online poskytova-
nie elektronických publikácií (bez možnosti kopí-
rovania); písanie textov; zalamovanie textov (nie 
na reklamné účely); koučovanie (školenie); odbor-
né preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); 
online poskytovanie videozáznamov (bez možnos-
ti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdeláva-
cích fór s osobnou účasťou; odborné školenia za-
merané na odovzdávanie know-how; vzdelávacie 
služby poskytované špeciálnymi výchovnými asis-
tentami; tvorba videozáznamov na podujatiach. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená - C:0, M:100, Y:80, K:10; čierna - C:0, 

M:0, Y:0, K:100 
(731) S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8836, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1143-2019 
(220) 27.5.2019 

 11 (511) 18, 25, 31 
(511) 18 - Obojky, vôdzky a oblečenie pre zvieratá. 

25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá. 

(540) 

  
(550) obrazová 
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(731) Skarleta Virágová - úprava odevov, Mostová 3, 
927 01 Šaľa, SK; 

 
 

(210) 1144-2019 
(220) 28.5.2019 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Víno. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, zlatá 
(731) Wajda a.s., Šteruská 27/780, 922 03 Vrbové, SK; 

 
 

(210) 1147-2019 
(220) 28.5.2019 

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

časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; 
brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadni-
ce; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia 
(tlačené publikácie); ročenky; firemné tlačivá; fi-
remné vizitky; knihárske potreby; tlačené reklam-
né materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti re-
klamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; marketing; marke-
tingové analýzy; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum tr-
hu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; personálne pora-
denstvo; predvádzanie tovaru; lepenie plagátov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; 
reklama; on line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných 

telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; 
reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek 
média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej  
 
siete, informačnej siete, elektronickej siete, komu-
nikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytova-
nie informácii obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; poskytovanie multimediálnych informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie 
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné infor-
mačné kancelárie. 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zbiera-
nie peňazí na dobročinné účely. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov 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 loté-
rií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizo-
vanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových 
stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry 
(herne); poskytovanie športových zariadení a za-
riadení na cvičenie; tvorba televíznych programov; 
tvorba publicistických, spravodajských, zábavných 
a vzdelávacích programov; nahrávanie videofil-
mov; televízna zábava; divadelné predstavenia; 
tvorba divadelných alebo iných predstavení; pre-
nájom kinematografických prístrojov; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a tele-
víznych štúdií; prenájom dekorácií na predstave-
nia; požičiavanie kinematografických filmov; po-
žičiavanie videopások; produkcia filmov (nie re-
klamných); filmové štúdiá; poskytovanie informá-
cií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; 
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie 
a vedenie koncertov; organizovanie plesov; orga-
nizovanie súťaží krásy; organizovanie športových 
súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; orga-
nizovanie zábavných súťaží; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánova-
nie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; on-line poskytovanie počítačových hier  
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a ve-
denie konferencií poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počítačo-
vej siete; organizovanie a vedenie seminárov pos-
kytované on-line prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia alebo počítačovej siete; organizova-
nie a vedenie tvorivých dielní (výučba) poskyto-
vané on-line prostredníctvom telekomunikačného 
spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskyto-
vanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírova-
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nia); informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, 
výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počí-
tačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlaso- 
 
vých programov; fotografické reportáže; nahráva-
nie videopások; vydávanie kníh; organizovanie 
kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na re-
klamné účely); organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo 
telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zá-
bava; prekladateľské služby; televízna zábava  
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divá-
kov; interaktívne zábavné služby s použitím mo-
bilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; rezervovanie vystúpení umel-
cov pre podujatia (promotérske služby). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, hnedá 
(731) MONARCH, a.s., Drotárska cesta 56, 811 02 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1153-2019 
(220) 30.5.2019 

 11 (511) 25, 28, 35 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 

(540) GOEKKI 
(550) slovná 
(731) YADO s.r.o., Pstruhárska 5, 972 51 Handlová, SK; 

 
 

(210) 1154-2019 
(220) 31.5.2019 

 11 (511) 5, 9, 35 
(511) 5 - Roztoky na kontaktné šošovky; prípravky na 

čistenie kontaktných šošoviek. 
9 - Výrobky očnej optiky; okuliare; okuliarové 
šošovky; šošovky (optika); slnečné okuliare; 3D 
okuliare; okuliare na športovanie; inteligentné 
okuliare; rámy na okuliare; puzdrá na okuliare; 
retiazky na okuliare; šnúrky na okuliare; zvukové 
prehrávacie zariadenia, prehrávače. 
35 - Reklama; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti. 

(540) DUOS 
(550) slovná 
(731) Luxury Eyewear SK, s.r.o., Pri Suchom mlyne 

3900/31, 811 04 Bratislava, SK; 
(740) JUDr. Róbert Madej, PhD., Bratislava, SK; 

 
 
 

 
 
 
 

(210) 1157-2019 
(220) 31.5.2019 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

(540) SOAPHORIA 
(550) slovná 
(731) AENEA s.r.o., Zelená 273/36, 079 01 Veľké Ka-

pušany, SK; 
 
 

(210) 1158-2019 
(220) 31.5.2019 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

(540) BOTANICA SLAVICA 
(550) slovná 
(731) AENEA s.r.o., Zelená 273/36, 079 01 Veľké Ka-

pušany, SK; 
 
 

(210) 1159-2019 
(220) 30.5.2019 

 11 (511) 35, 36, 39, 42 
(511) 35 - Reklama; marketing; prenájom reklamných 

plôch; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky). 
36 - Nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľ-
ností; sprostredkovanie nehnuteľností; správa ne-
hnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; 
prenájom obchodných priestorov. 
39 - Prenájom skladovacích priestorov; prenájom 
garáží; prenájom miest na parkovanie. 
42 - Architektonické poradenstvo; výzdoba inte-
riérov; poradenstvo v oblasti dizajnu interiéru; 
poradenstvo v oblasti dizajnu exteriéru okrem 
záhrad. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavomodrá 
(731) ArchiC Spilka s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Brati-

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

 
 

(210) 1163-2019 
(220) 30.5.2019 

 11 (511) 16, 17, 25, 35, 41, 45 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-

klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
brožúry; kartón, lepenka; grafické vzory (tlačovi-
ny); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); tlačivá 
(formuláre); tlačoviny; prospekty; perá (kancelár-
ske potreby); časopisy (periodiká); oznámenia 
(papiernický tovar); papierové zástavy; grafické 
znaky; papierové alebo lepenkové pútače; papie-
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rové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky 
(papiernický tovar); letáky. 

 
 
 

17 - Plastové fólie, nie na balenie. 
25 - Čiapky; šilty; svetre; košele; odevy; tričká; 
pokrývky hlavy. 
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; posky-
tovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie seminárov; fotografické reportáže. 
45 - Organizovanie politických zhromaždení. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Červená; Biela. 
(731) Oravcová Alžbeta, Haniska 254, 044 57 Haniska, 

SK; 
(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 1165-2019 
(220) 30.5.2019 

 11 (511) 33, 35, 41 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 

35 - Obchodná administratíva; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triede 33 tohto zoznamu; obchodné sprostred-
kovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoz-
namu; podpora predaja (pre tretie osoby); online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav, veľtrhov vín, miestnych vínoték, viech a vý-
stav umeleckých a ľudových remesiel. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); or-
ganizovanie výchovných, kultúrnych a športo-
vých podujatí; organizovanie spoločenských po-
dujatí a záujmových klubov; organizovanie kul-
túrnych a vzdelávacích výstav, veľtrhov vín, mies-
tnych vínoték, viech a výstav umeleckých a ľu-
dových remesiel; organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, rúžová 
(731) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1171-2019 
(220) 30.5.2019 

 11 (511) 10, 20, 24, 35 
(511) 10 - Vankúše na lekárske použitie; matrace na 

lekárske použitie; masážne rukavice; cumle; det-
ské fľaše; uzávery na detské fľaše. 
20 - Detské chodúľky; detské postieľky; detské 
vysoké stoličky; ohrádky pre deti; kolísky; ko-
mody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; náby-
tok; hlavové opierky (časti nábytku); podhlavní-
ky. 
24 - Posteľné pokrývky; obliečky na vankúše; 
posteľná bielizeň; plachty; textilné uteráky. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s lôž-
kovinami, s posteľnou bielizňou, s vankúšmi,  
s posteľnými pokrývkami, s textilnými uterákmi, 
s nábytkom; predvádzanie tovaru; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav prostredníctvom 
svetovej počítačovej siete; sprostredkovanie a uza-
tváranie obchodných transakcií pre tretie osoby 
prostredníctvom svetovej počítačovej siete. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá 
(731) CEBA SPÓŁKA Z OGRANlCZONĄ ODPOW-

lEDZIALNOŚCIĄ, ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleś-
nica, PL; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-
ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(210) 1173-2019 
(220) 31.5.2019 

 11 (511) 25, 26 
(511) 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; nízke 
čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na 
dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (čas-
ti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske 
spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spod-
ná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti ode-
vov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti ode-
vov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rú-
cha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväz-
ky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do 
topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym ru-
kávom; odevy; klobúky; pokrývky hlavy; kovové 
časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné 
goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vod-
né lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bie-
lizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; 
konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); chrá-
niče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; 
zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavi-
ce; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošate-
nie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šat-
ky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové 
sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová 
obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové 
plášte; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; ga-
loše; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, čepce 
(časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; 
kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (ob-
lečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; špor-
tové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; 
rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); pal-
čiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; 
kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová 
obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; san-
dále; podprsenky; zvrchníky; podpätky na obuv; 
tógy; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; 
bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie 
čiapky; plavky (pánske); plavky; plavky; kúpacie 
plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na 
obuv; topánky; podpätky; topánky na šport; ná-
nožníky, nie elektricky vyhrievané; štuple na ko-
pačky; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky 
(teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; ly-
žiarska 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 uvia-
zané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre ry-
bárov; opasky na doklady a peniaze (časti ode-
vov); vreckovky do saka; papierové klobúky (ob-
lečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; 
pončá; sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiar-
ske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrýv-
ky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; va-
lenky (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rú-
cha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; 

kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na 
džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; pod-
bradníky s rukávmi okrem papierových. 

 
 

26 - Pracky na obuv; ihly; obuvnícke ihly; šijacie 
ihly; ihly do strojov na česanie vlny; knihárske ih-
ly; plátacie ihly; sedlárske ihly; pletacie ihlice; od-
evné zipsy; pštrosie perá (odevné doplnky); kosti-
ce do korzetov; stuhy do vlasov; umelé brady; 
sponky do vlasov; klobúkové ozdoby (stužkársky 
tovar); bordúry, lemy, obruby (na odevy); lemov-
ky; hríbiky na štopkanie; gombíky; patentné gom-
bíky; elastické pásky na pridržiavanie rukávov; ná-
ramenné pásky; spony na traky; brošne (doplnky 
oblečenia); výšivky (galantéria); pracky na opas-
ky; monogramy (značky na bielizeň); háčiky na 
obuv; šnúrky do topánok; ozdoby na obuv (stuž-
kársky tovar); krúžky na dierky na obuv; ženilko-
vé šnúry (stužkársky tovar); ozdoby do vlasov; 
vlásenky na tvarovanie účesov; štipce do vlasov; 
ihlice do vlasov; sieťky na vlasy; umelé vlasy; vr-
koče (zapletené vlasy); značky na bielizeň; výstu-
že golierov; šnúry na odevy; háčiky na živôtiky; 
schránky na šijacie potreby; šijacie náprstky; háči-
ky na ručné práce (háčkovanie); háčiky (galanté-
ria); zipsy; vankúšiky na špendlíky; nepravý lem; 
girlandy; člnky na pletenie rybárskych sietí; umelé 
kvety; strapce; umelé ovocie; pletené šnúry; 
strapce (stužkársky tovar); čipky, krajky; umelé 
girlandy; žabó; vlnené šnúrky; čipkársky tovar; 
čipky; značky na bielizeň (písmená); galantérny 
tovar okrem nití a priadzí; ozdobné flitre; umelé 
fúzy; očká na odevy; vtáčie perie (odevné dopln-
ky); pásky (stužkársky tovar); flitre na odevy; 
ihelníky (vankúšiky na ihly); parochne; zúbkované 
lemovky; nažehľovacie záplaty na opravu textil-
ných výrobkov; perie (odevné doplnky); brmbol-
ce; volány na sukne a šaty; rozety (stužkársky to-
var); volániky na odevy; zipsy na tašky; pracky na 
obuv; príčesky; navliekacie ihly; puzdrá na ihly; 
škatuľky na ihly; strieborné výšivky (galantéria); 
zlaté výšivky (galantéria); elastické pásky; lemo-
vacie šnúry; pracky (odevné doplnky); háčiky na 
korzety; vence z umelých kvetov; špendlíky, ihlice 
okrem šperkov; odznaky na odevy, nie z drahých 
kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky 
(galantéria); štartové čísla; ozdobné brošne; mašle 
do vlasov; čiapky na melírovanie vlasov; suché 
zipsy (galantéria); pásky, stuhy na vyznamenania; 
ramenné vypchávky na odevy; sponky na nohavi-
ce pre cyklistov; lemovacie pásky na záclony; pa-
pierové natáčky; háčiky na koberce; korálky, nie 
na výrobu šperkov; cievky na výšivkárske nite  
a pletacie priadze (nie časti strojov); pramienky na 
predlžovanie vlasov; ľudské vlasy; natáčky na vla-
sy (elektrické alebo neelektrické); nášivky, apliká-
cie (galantéria); umelé rastliny okrem vianočných 
stromčekov; súpravy šijacích potrieb; entomolo-
gické špendlíky; vyšívacie ihly; prívesky okrem 
klenotníckych výrobkov a príveskov na kľúče; na-
vliekače nití; umelé vianočné girlandy; umelé via-
nočné girlandy s integrovaným osvetlením; umelé 
vianočné vence; umelé vianočné vence s integro-
vaným osvetlením; stuhy na klobúky; stužky do 
vlasov; stuhy a uviazané mašle, nie papierové, na 
balenie darčekov; uviazané mašle (galantéria). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bra-

tislava, SK; 
(740) REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1180-2019 
(220) 30.5.2019 

 11 (511) 29, 30, 31, 35, 39, 40, 43 
(511) 29 - Ryby (neživé); morské plody (neživé); mäk-

kýše (neživé); mäsové výťažky z rýb; konzervo-
vané, mrazené, sušené, varené a pečené ryby; ry-
bacie nátierky; hotové jedlá pripravené prevažne 
z rýb, morských plodov; spracované mäsové vý-
robky z rýb; predpripravené hotové jedlá vyrobe-
né z rýb; rybacie šaláty; rybacie polievky. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; náhrad-
ky čaju; kakaové náhradky; kávové nápoje; ka-
kaové nápoje; čokoládové nápoje; čajové nápoje; 
ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; 
ovsené vločky; obilninové vločky; spracované 
obilniny; cereálne tyčinky (müsli tyčinky); chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; torty; zákusky, 
koláče; čokoláda; cukrovinky; cestoviny; zmesi 
na prípravu zemiakovej kaše; zmesi na prípravu 
obilninovej kaše; zmesi na prípravu cesta; cestá 
na jedlá; cestá na koláče; cestá na zákusky; ľano-
vé semená (potraviny); zmrzliny; cukor; prírodné 
sladidlá; sladké polevy a plnky; med; ochutený 
med; medové náhradky; medové polevy; propo-
lis; včelia kašička (požívatiny); droždie; prášky 
do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové 
prísady); koreniny; konzumný ľad; mrazené jo-
gurty (mrazené potraviny); šerbety (zmrzlinové 
nápoje). 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
výrobky; surové a nespracované zrná a semená; 
živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; škrupi-
nové ovocie; živé rastliny; živé kvety; krmivo 
pre zvieratá; slad. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s potravinami, s poľnohospodárskymi plodinami 
a so živočíšnymi produktmi poskytované pros-
tredníctvom kamenných predajní; maloobchodné 
a veľkoobchodné služby s potravinami, s poľno-
hospodárskymi plodinami a so živočíšnymi pro-
duktmi poskytované prostredníctvom katalógo-
vého predaja; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s potravinami, s poľnohospodárskymi plo-
dinami a so živočíšnymi produktmi poskytované 
prostredníctvom internetu; reklama; obchodný 
manažment; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; analýzy nákladov; obchodné alebo pod-
nikové audity (revízia účtov); obchodný alebo 

podnikateľský prieskum; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; poskytovanie poradenstva, 
konzultácií a informácií v oblasti služieb uvede-
ných v triede 35 tohto zoznamu. 
 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; pre-
nájom skladísk; prenájom dopravných prostried-
kov; prenájom chladiarenských zariadení; spros-
tredkovanie dopravy; organizovanie ciest; posky-
tovanie poradenstva, konzultácií a informácií  
v oblasti služieb uvedených v triede 39 tohto zoz-
namu. 
40 - Spracovanie a úprava ovocia a zeleniny, 
mlieka, mäsa, obilnín a iných poľnohospodár-
skych plodín a živočíšnych surovín pre tretie 
osoby podľa ich objednávok a požiadaviek; mä-
siarstvo a údenárstvo; poskytovanie poradenstva, 
konzultácií a informácií v oblasti služieb uvede-
ných v triede 40 tohto zoznamu. 
43 - Stravovacie služby; reštauračné (stravova-
cie) služby; bary (služby); vinárne (služby); rých-
le občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových 
jedál a nápojov na objednávku (ketering); rezer-
vovanie miest v reštauráciách; prechodné ubyto-
vanie; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervá-
cie prechodného ubytovania v ubytovniach; po-
žičiavanie stolov, stoličiek, obrusov a nápojové-
ho skla; poskytovanie poradenstva, konzultácií  
a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 
43 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna 
(731) Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žili-

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

SK; 
 

 
(210) 1181-2019 
(220) 31.5.2019 

 11 (511) 30, 35, 43 
(511) 30 - Káva; kávové nápoje. 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ká-
vou a s kávovými nápojmi; obchodné sprostred-
kovateľské služby. 
43 - Kaviarne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(591) modrá, béžovošedá, šedá, hnedošedá 
(731) VISIO, s. r. o., Pri Habánskom Mlyne 16, 811 04 

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

 

 
(210) 1183-2019 
(220) 31.5.2019 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Vodka. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, sivá, zelená, žltá 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 1184-2019 
(220) 2.6.2019 

 11 (511) 9, 16, 18, 25, 28, 32, 35, 41, 44 
(511) 9 - Výstražné píšťalky; počítače; zariadenia na 

spracovanie údajov; optické disky; slnečné oku-
liare; elektronické publikácie (sťahovateľné); 
sťahovateľné počítačové programy; dekoratívne 
magnety; sťahovateľné hudobné súbory; sťaho-
vateľné obrazové súbory. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; ceruzky; noviny; periodiká; skicá-
re; útržkové bloky; zošity; katalógy; písacie po-
treby; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; 
perá (kancelárske potreby); záložky do kníh; ka-
lendáre; stojany na perá a ceruzky; papierové zá-
stavy; papierové alebo lepenkové pútače; písacie 
nástroje. 
18 - Dáždniky; slnečníky; kufre. 
25 - Obuv; odevy; pokrývky hlavy; športové 
tričká; dresy; tričká; topánky na šport; športová 
obuv; čelenky (oblečenie); šály uviazané pod kr-
kom; športové tielka. 
28 - Lopty na hranie; balóny na hranie; hračky; 
siete (športové potreby); hracie rukavice; hry; 
puky; stolové hry; hracie karty; lietajúce taniere 
(hračky). 
32 - Pivo; nealkoholické ovocné nápoje; vody 
(nápoje); ovocné džúsy; minerálne vody (nápo-
je); limonády; sýtené vody. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných 
materiálov; vydávanie reklamných textov; rekla-

ma; vzťahy s verejnosťou (public relations); or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; prenájom reklamných plôch; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služ-
by; zbieranie údajov do počítačových databáz;  
 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách; obchodná správa licencií vý-
robkov a služieb (pre tretie osoby); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie spon-
zorov; tvorba reklamných filmov; obchodný ma-
nažment pre športovcov; marketing; prenájom 
predajných stánkov; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií; 
optimalizácia obchodovania na webových strán-
kach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
obchodné sprostredkovateľské služby; vyjedná-
vanie a uzatváranie obchodných transakcií pre 
tretie osoby; online poskytovanie obchodné- 
ho priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov  
a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; 
zostavovanie zoznamov informácií na obchodné 
alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); podpora preda-
ja tovarov a služieb sponzorovaním športových 
podujatí; cielený marketing; marketing v rámci 
vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov  
s médiami. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie a vedenie sympózií. 
44 - Zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela, červená 
(731) Slovenská olympijská marketingová, a.s., Kuku-

čínova 26, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) Lacko Pavel, JUDr., LL.M., Liptovský Mikuláš, SK; 

 
 

(210) 1185-2019 
(220) 3.6.2019 

 11 (511) 44 
(511) 44 - Zubné lekárstvo. 
(540) 
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(550) obrazová 
 
(591) PANTONE 2378 C; PANTONE 2995 C 
(731) Kováč Matej, MDDr., Bazová 12, 821 08 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1187-2019 
(220) 31.5.2019 

 11 (511) 30, 32, 43 
(511) 30 - Káva; nepražená káva; zákusky, koláče; čaj; 

čokoláda; cukrovinky; cukrárske výrobky; kuku-
ričné pukance; palacinky; mliečne kávové nápo-
je; jemné pečivárske výrobky; pizza; zmrzliny; 
kávové nápoje; ľadový čaj; čajové nápoje. 
32 - Pivo; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné 
džúsy; vody (nápoje); minerálne vody; stolové 
vody; limonády; šerbety (nápoje); nealkoholické 
nápoje; sýtené vody; izotonické nápoje; proteí-
nové nápoje pre športovcov; nealkoholické nápo-
je s kávovou príchuťou; energetické nápoje. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
kaviarne; samoobslužné jedálne; prenájom pre-
chodného ubytovania; penzióny; reštauračné (stra-
vovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rých-
le občerstvenie (snackbary); bary (služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) CMYK: čierna (K=100), biela (K=0), modrá 

(100,95,30,50), zlatá (20,30,95,0) 
(731) Ivanisko Ladislav, Komenského 24, 040 01 Ko-

šice, SK; 
 

 
(210) 1188-2019 
(220) 31.5.2019 

 11 (511) 1, 16, 17 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel a stavebníctvo; le-

pidlá, spojivá, tmely a silikóny pre priemysel; oh-
ňovzdorné tmely a silikóny; lepidlá pre priemysel 
a stavebníctvo; spojivá do betónu. 
16 - Lepidlá na kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť. 
17 - Tesniace tmely na báze polyuretánov, akrylá-
tu a silikónu; tesniace polyuretánové peny; lepiace 
pásky nie na lekárske účely, na kancelárske použi-

tie a pre domácnosti; tesniace, výplňové a izolačné 
materiály; tesniace pásky. 

(540) Tú silu nejde opísať, tú si 
 musíš prežiť! 
(550) slovná 
(731) Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 353, 

793 91 Úvalno, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1190-2019 
(220) 3.6.2019 

 11 (511) 24, 25 
(511) 24 - Kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); tex-

tilné materiály; textílie; konopné tkaniny; konopné 
plátno; textilné podšívky do topánok; textílie na 
obuv; zamat; plsť; bavlnené textílie; posteľné po-
krývky; prešívané posteľné pokrývky; obliečky na 
matrace; textílie na bielizeň; plachty; prikrývky; 
elastické textílie; flanel (textílie); gáza (textílie); 
pogumované plátno, nie pre papierníctvo; jutové 
textílie; vlnené textílie; ľanové textílie; posteľná 
bielizeň; stolová bielizeň (nie papierová); textilné 
uteráky; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); 
moleskin (textílie); textilné vreckovky; obliečky 
na vankúše; textilné uteráky na tvár; bavlnené 
plátno; netkané textílie; vložky do spacích vakov; 
textilné odličovacie obrúsky; textílie do tlačiarní 
na textil; ženilkové textílie; posteľné pokrývky  
a prikrývky; textílie pre odevný priemysel; poťahy 
na poklopy záchodov; dojčenské spacie vaky; 
dojčenské zavinovačky; mantinely do detských 
postieľok (posteľná bielizeň); mušelín (textílie). 
25 - Pančuchy absorbujúce pot; spodné časti 
pančúch; baretky; pracovné plášte; čiapky; plete-
niny; potné vložky; goliere (časti odevov); pán-
ske spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety 
(spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (čas-
ti odevov); župany; svetre; pulóvre; ponožky; 
podväzky; podväzky na pančuchy; vložky do to-
pánok; košele; náprsenky; košele s krátkym ru-
kávom; odevy; pokrývky hlavy; kombinézy (ob-
lečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korze-
ty; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské 
nohavičky (bielizeň); zvršky topánok; nohavice; 
cyklistické oblečenie; šatky, šály; pleteniny (ob-
lečenie); futbalová obuv (kopačky); korzety (spod-
ná bielizeň); vesty; legíny; pyžamá; podprsenky; 
podpätky na obuv; bundy; saká; závoje; kúpacie 
plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na 
obuv; topánky na šport; športová obuv; spodnič-
ky; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná 
bielizeň); šatky na krk; tričká; pončá; šatové suk-
ne; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; po-
nožky pohlcujúce pot; úbory na karate; trikoty 
(cvičebné úbory); kimoná; podbradníky s ru-
kávmi okrem papierových. 

(540) ANTIPLESS 
(550) slovná 
(731) InfoMarketing, s.r.o., Tešedíkovo 1118, 925 82 

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

šov, SK; 
 
 

(210) 1191-2019 
(220) 4.6.2019 
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 11 (511) 37, 39 
(511) 37 - Ostrenie a brúsenie nožov. 

39 - Doručovanie balíkov. 

(540) MESSERBRIEF 
(550) slovná 
(731) Klinge s.r.o., Slovnaftská cesta 17091/8, 821 05 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 

(210) 1193-2019 
(220) 5.6.2019 

 11 (511) 14, 18, 25 
(511) 14 - Manžetové gombíky. 

18 - Peňaženky. 
25 - Pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); 
tričká; župany; spodná bielizeň; opasky (časti 
odevov); pulóvre. 

(540) Uncle Dorot 
(550) slovná 
(731) Pénzešová Jana, Ing., Martinengova 4, 811 02 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1194-2019 
(220) 31.5.2019 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Vodka. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zelená, modrá, žltá, sivá 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 1196-2019 
(220) 4.6.2019 

 11 (511) 16, 41 
(511) 16 - Brožúry; časopisy (periodiká); odborné ča-

sopisy; knihy; tlačené publikácie; príručky; vzde-
lávacie publikácie (tlačené); vyučovacie pomôc-
ky okrem prístrojov a zariadení. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kon-
gresov a sympózií; organizovanie a vedenie se-
minárov a prednášok; elektronické vydavateľské 
služby; multimediálne vydávanie odborných ča-
sopisov; online poskytovanie elektronických pub-

likácií (bez možnosti kopírovania); online posky-
tovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); písanie a vydávanie textov, s výnimkou re-
klamných textov; vydávanie vzdelávacích textov; 
produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie 
brožúr; vydávanie informačných letákov; vydá-
vanie časopisov; vydávanie kníh; vydávanie tla-
čených materiálov (okrem reklamných); premie-
tanie dokumentárnych filmov; vydávanie tlačo-
vín v elektronickej forme; informácie o výchove 
a vzdelávaní; akadémie (vzdelávanie); online vy- 
 
dávanie elektronických kníh a časopisov; online 
poskytovanie vzdelávacích seminárov; písanie te-
levíznych a filmových scenárov (tvorba); vzdelá-
vanie; vyučovanie; školenia; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; foto-
grafovanie; fotografické reportáže. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) svetlomodrá, tmavomodrá, biela, svetlohnedá 
(731) dive 2000 production, s.r.o., Farská 22, 949 01 

Nitra, SK; 
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1197-2019 
(220) 4.6.2019 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Albumy; baliaci papier; držiaky na písacie 

potreby; emblémy (papierové pečate); kancelár-
ske štipce; knižné zarážky; obaly (papiernický 
tovar); pečiatky; sošky z papierovej drviny; tuby 
z kartónu; záložky do kníh; zaraďovače, šanóny 
(na voľné listy). 
35 - Navrhovanie reklamných materiálov; odbor-
né obchodné riadenie umeleckých činností; op-
timalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; plánovanie stretnutí (kancelárske 
práce); podnikové komunikačné služby; prezen-
tácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; reklama; služby darčekových zoz-
namov; služby predplácania novín a časopisov 
(pre tretie osoby); zostavovanie zoznamov in-
formácií na obchodné alebo reklamné účely. 
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; poži-
čovne kníh (knižnice); organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; školenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; vydávanie 
kníh; výchovno-zábavné klubové služby; zábava. 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) modrá, čierna, biela 
(731) Macková Jana, Mgr., Demjata 136, 082 13 De-

mjata, SK; 
(740) JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., Košice, SK; 

 
 

(210) 1198-2019 
(220) 5.6.2019 

 11 (511) 4, 9, 19, 35, 37, 39, 40 
(511) 4 - Uhoľné brikety; drevené brikety; palivové 

brikety. 
9 - Bleskozvody; prepäťové poistky. 
19 - Baraky, búdy; betón; dielce, výrobky alebo 
prefabrikáty z betónu; cement; stavebné materiá-
ly (nekovové); materiály na stavbu a povrchy 
ciest; vápno; stavebná malta; sadra; ohňovzdorné 
cementové omietky; betónové podpery, stĺpy; 
priečky (nekovové); konštrukcie (nekovové); 
nosníky (nekovové); kameň; štrk; kameniny pre 
stavebníctvo; sadra (stavebný materiál); troska 
(stavebný materiál); makadam; omietky (staveb-
ný materiál); stavebný kameň; dosky, latky. 
35 - Reklama; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; obchodné sprostredkovateľské služby; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transak-
cií pre tretie osoby; riadenie obchodných činností 
v stavebníctve. 
37 - Asfaltovanie; údržba a opravy motorových 
vozidiel; čistenie interiérov budov; prenájom sta-
vebných strojov a zariadení; stavebníctvo (sta-
vebná činnosť); stavebný dozor; demolácie bu-
dov; izolovanie stavieb; murárske práce; interié-
rové a exteriérové maľovanie a natieranie; auto-
servisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; 
montovanie lešení; stavebné informácie; banské 
dobývanie; povrchové dobývanie; stavebné pora-
denstvo; tesárske práce; opravy elektrických ve-
dení; elektroinštalačné služby. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; dovoz, do-
prava; skladovanie tovarov (úschova); skladova-
nie; prenájom dopravných prostriedkov; doprava, 
preprava; doprava a skladovanie odpadu; spro-
stredkovanie nákladnej dopravy. 
40 - Opracovávanie dreva; stínanie, pílenie a ká-
lanie dreva; likvidácia odpadu; zváranie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená 
(731) ENZA, s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca, SK; 

(740) JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o., 
Nová Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1199-2019 
(220) 3.6.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Sušienky, keksy; sušienky; oblátky; keksy; su-

šienky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, biela (CMYB 0 0 25 0, CMYB 0 

100 100 0, CMYB 0 20 94 0, CMYB 20 40 96 7, 
CMYB 0 0 0 0, CMYB 0 32 100 23) 

(731) CBA Slovakia, a.s., Dukelských hrdinov 2, 984 01 
Lučenec, SK; 

 
 

(210) 1200-2019 
(220) 5.6.2019 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Marketingové poradenstvo; tvorba marketin-

gových kampaní; marketingové prieskumy; mar-
ketingové analýzy; marketingové prognózy; re-
klama a marketing; plánovanie a tvorba reklam-
ných stratégií; prieskumy marketingových straté-
gií; príprava marketingových plánov; služby mar-
ketingových agentúr; odborné poradenstvo v ob-
lasti marketingu; Služby v oblasti riadenia vzťa-
hov s verejnosťou (public relations). 
41 - Vzdelávanie v oblasti marketingu; prednášky 
zamerané na marketingové zručnosti; vzdelávanie 
v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relations); 
organizovanie a vedenie kurzov, seminárov a work-
shopov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Business Inspirations, s.r.o., Rubínová 19, 831 52 

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

 
 

(210) 1201-2019 
(220) 5.6.2019 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Čajové nápoje. 
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32 - Nealkoholické nápoje; šumivé nealkoholické 
nápoje; vody (nápoje); sýtené vody. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, strieborná 
(731) Kofola a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(210) 1203-2019 
(220) 4.6.2019 

 11 (511) 35, 41, 43, 44 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; 
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služ-
by. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, zelená 
(731) Sanom s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1205-2019 
(220) 5.6.2019 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo. 

(540) Pivovar URSUS 
(550) slovná 
(731) DREVOVIA, s.r.o., Dončova 1449/17, 034 01 

Ružomberok, SK; 
 
 

(210) 1206-2019 
(220) 5.6.2019 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Čajové nápoje. 

32 - Nealkoholické nápoje; šumivé nealkoholické 
nápoje; vody (nápoje); sýtené vody. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, strieborná 
(731) Kofola a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 
 

(210) 1207-2019 
(220) 5.6.2019 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Čajové nápoje. 

32 - Nealkoholické nápoje; šumivé nealkoholické 
nápoje; vody (nápoje); sýtené vody. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, strieborná 
(731) Kofola a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(210) 1209-2019 
(220) 5.6.2019 

 11 (511) 12, 25, 35, 37 
(511) 12 - Bicykle; bicyklové rámy; elektrické bicykle; 

stojany na bicykle (súčasti bicyklov); riadidlá na 
bicykle; smerovky na bicykle; bicyklové duše; bi-
cyklové reťaze; plášte na bicyklové kolesá; ozube-
né kolesá, súkolesia na bicykle; bicyklové brzdy; 
bicyklové blatníky; ráfiky bicyklových kolies; bi-
cyklové kľuky; bicyklové motory; náboje bicyklo-
vých kolies; bicyklové pedále; pumpy na bicyklo-
vé pneumatiky; špice na bicyklové kolesá; kolesá 
na bicykle; sedadlá na bicykle; chrániče odevov na 
bicykle; poťahy na bicyklové sedadlá; galusky na 
bicykle; koše na bicykle (nosiče batožiny); tašky 
na bicykle (nosiče batožiny); tašky na bicykle; 
zvončeky na bicykle. 
25 - Cyklistické oblečenie; športové tričká, dresy; 
bundy; topánky na šport; športová obuv; obuv na 
cyklistiku; čiapky; rukavice; spodná bielizeň; po-
nožky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s bi-
cyklami, s elektrickými bicyklami, s časťami a sú-
časťami bicyklov, s cyklistickým oblečením, s obu-
vou na cyklistiku a so športovým oblečením; ma-
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loobchodné a veľkoobchodné služby s bicyklami, 
s elektrickými bicyklami, s časťami a súčasťami 
bicyklov, s cyklistickým oblečením, s obuvou na 
cyklistiku a so športovým oblečením poskytované 
prostredníctvom internetu; vydávanie reklamných 
textov; reklama; reklamné agentúry; prieskum tr-
hu; prenájom reklamných plôch; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; služby porovnávania 
cien; marketing; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; optimalizácia ob-
chodovania na webových stránkach; obchodné 
sprostredkovateľské služby; online poskytovanie 
obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb. 
37 - Opravy a údržba bicyklov. 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) DB REAL, s.r.o., Hlavné námestie 22/56, 060 01 

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

šov, SK; 
 
 

(210) 1210-2019 
(220) 6.6.2019 

 11 (511) 9, 16, 35, 39, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné). 

16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; časo-
pisy; noviny; periodiká; knihy; katalógy; prospek-
ty; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; fotografie; pohľadnice; listový pa-
pier; ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický 
tovar); obálky (papiernický tovar); tlačivá (formu-
láre); tlačené reklamné materiály. 
35 - Vydávanie reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; rozširova-
nie vzoriek tovarov; prenájom reklamných mate-
riálov; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; spracova-
nie textov; služby predplácania novín a časopisov; 
zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstriž-
kové služby); písanie reklamných textov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; platené re-
klamné služby typu „klikni sem“; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; navrhovanie reklamných mate-
riálov; prenájom bilbordov; cielený marketing; 
vonkajšia reklama; marketing v rámci vydávania 
softvéru. 
39 - Doručovanie novín a časopisov. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vy-
dávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych 

programov; náboženská výchova; online vydáva-
nie elektronických kníh a časopisov; online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez mož-
nosti kopírovania); fotografické reportáže; foto-
grafovanie; reportérske služby; písanie textov; ka-
ligrafické služby; zalamovanie textov (nie na re-
klamné účely); poskytovanie nesťahovateľných 
filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na 
požiadanie); tvorba videozáznamov na poduja-
tiach. 

(540) Evanjelický posol spod Tatier 
(550) slovná 
(731) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na 

Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(210) 1212-2019 
(220) 5.6.2019 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko; mliečne výrobky a ich náhrady; su-

šené mlieko; zahustené, ochutené a vyšľahané 
mlieko; mliečne dezerty; jogurty; jogurtové ná-
poje; tvaroh; neochutené alebo ochutené nápoje 
zložené hlavne z mlieka alebo mliečnych výrob-
kov; mliečne nápoje zložené prevažne z mlieka; 
mliečne nápoje obsahujúce ovocie; fermentované 
– kvasené neochutené alebo ochutené mliečne 
výrobky; mliečne náhrady rastlinného pôvodu; 
náhrady mliečnych výrobkov vyrobené z rastlín 
alebo orechov; ovocné alebo zeleninové nápoje 
zložené prevažne z mliečnych výrobkov. 

(540) OIKOS TEMPTATION 
(550) slovná 
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 Boule-

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

 
 

(210) 1214-2019 
(220) 6.6.2019 

 11 (511) 9, 10, 16, 35, 41, 42, 44, 45 
(511) 9 - Audiovizuálne vyučovacie prístroje; nosiče 

zvukových nahrávok; kreslené filmy; počítačové 
pamäte; počítače; nahraté počítačové programy; 
vyučovacie prístroje; čítacie zariadenia (pre účin-
kujúcich); videopásky; čipy (mikroprocesorové 
doštičky); exponované kinematografické filmy; čí-
tačky čiarových kódov; audiovizuálne kompaktné 
disky; optické kompaktné disky; počítačové ope-
račné programy (nahraté); počítačový softvér (na-
hraté počítačové programy); čítacie zariadenia (za-
riadenia na spracovanie údajov); skenery (zariade-
nia na spracovanie údajov); elektronické diáre; 
diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); 
notebooky (prenosné počítače); elektronické in-
formačné tabule; videokazety; kazety na videohry; 
elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové 
programy (sťahovateľné); nahratý alebo sťahova-
teľný softvér na počítačové hry; sťahovateľné hu-
dobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; 
USB kľúče; tašky na notebooky; obaly na notebo-
oky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľ-
né); čítačky elektronických kníh; tablety (prenosné 
počítače); smartfóny; mobilné telefóny; digitálne 
tabule; obaly na elektronické tablety; biočipy; 
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elektronické interaktívne tabule; humanoidné ro-
boty s umelou inteligenciou; laboratórne roboty; 
vzdelávacie roboty; bezpečnostné monitorovacie 
roboty; vreckové počítače (PDA); platformy počí-
tačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; 
počítače typu tenký „klient“; vreckové elektronic-
ké slovníky; sťahovateľné grafické prvky do mo-
bilných telefónov; telekomunikačné prístroje za-
budované v bižutérii; počítače na nosenie na tele 
alebo na odeve; displeje na nosenie na tele alebo 
na odeve; sťahovateľné emotikony do mobilných 
telefónov; teleprezentačné roboty; sťahovateľný 
softvér na počítačové hry. 
10 - Galvanické terapeutické zariadenia; masážne 
rukavice; vankúše proti nespavosti; vibromasáž-
ne prístroje; telocvičné prístroje na liečebné pou-
žitie; prístroje a zariadenia na lekárske analýzy;  
 
fyzioterapeutické zariadenia; diagnostické prí-
stroje na lekárske použitie; rehabilitačné prístroje 
na lekárske použitie; náramky na lekárske použi-
tie; zobrazovacie zariadenia magnetickej rezo-
nancie (MRI) na lekárske použitie; biomagnetic-
ké prstene (zdravotnícke pomôcky). 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
albumy; obrazy; spisové obaly (papiernický to-
var); obrazy (maľby) zarámované alebo nezará-
mované; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; za-
raďovače, šanóny (na voľné listy); karisbloky; 
podložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; 
útržkové bloky; brožúry; pečate; pečatidlá; zoši-
ty; poznámkové zošity; mapy; vyučovacie po-
môcky okrem prístrojov a zariadení; kartotékové 
lístky; tuby z kartónu; katalógy; obaly na dokla-
dy; knihy; obaly (papiernický tovar); kancelárske 
štipce; obtlačky; grafické vzory (tlačoviny); obál-
ky (papiernický tovar); baliaci papier; puzdrá na 
perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (pa-
pierové pečate); fotografie (tlačoviny); pečiatky; 
knihárske textílie; tlačivá (formuláre); šablóny 
(kancelárske potreby); geografické mapy; zem-
ské glóbusy; grafické reprodukcie; grafické zob-
razenia; časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; 
tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový 
papier; ťažidlo na papiere; brožované knihy; zá-
ložky do kníh; papierové pečate; papiernický to-
var; nákresy; dosky na spisy; plniace perá; šabló-
ny na kreslenie a maľovanie; portréty; prospekty; 
knihárske potreby; perá (kancelárske potreby); 
časopisy (periodiká); blahoprajné pohľadnice; 
puzdrá na pečiatky; poštové známky; ročenky; 
kalendáre; samolepky (papiernický tovar); ozná-
menia (papiernický tovar); papierové zástavy; 
odličovacie papierové obrúsky; papierové servít-
ky; papierové obrúsky (prestieranie); grafické 
znaky; samolepky; komiksy; puzdrá na šekové 
knižky; hudobné blahoželania (pohľadnice); obež-
níky; puzdrá na pasy; ozdobné papierové mašle 
iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; 
nákupné karty (nie na hranie); značkovacie perá 
(papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty 
(papiernický tovar); papierové alebo lepenkové 
baliace materiály (výplňové, tlmiace); tlačené 
poukážky; japonský ozdobný papier (washi); pa-
pierové stolové vlajky; papierové trojcípe vla-
jočky; identifikačné visačky (kancelárske potre-
by); menovky (kancelárske potreby); čistiace pa-
pierové obrúsky. 

35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; po-
skytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie 
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; rozširova-
nie reklamných oznamov; poradenstvo pri orga-
nizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení 
obchodných alebo priemyselných podnikov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodné odha-
dy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; vydávanie re-
klamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; aranžovanie výkladov; predvádzanie to-
varu; 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; služby poskytované pri premiestňo-
vaní podnikov; prenájom reklamných plôch; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); spracovanie tex-
tov; zásielkové reklamné služby; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zá-
sobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom pri výbere tovarov a služieb; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie 
osoby); subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); fakturácie; písanie reklamných textov; zos-
tavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; orga-
nizovanie módnych prehliadok na podporu pre-
daja; tvorba reklamných filmov; marketing; te-
lemarketingové služby; maloobchodné alebo 
veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zvero-
lekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s le-
kárskymi potrebami; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby 
typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov  
a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; 
externé administratívne riadenie podnikov; pre-
nájom bilbordov; indexovanie webových stránok 
na obchodné alebo reklamné účely; správa spo-
trebiteľských vernostných programov; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; záznamy  
písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia  
a údržba informácií v registroch; zostavovanie 
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zoznamov informácií na obchodné alebo reklam-
né účely; výroba telešopingových programov; 
dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výcho-
va; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem 
reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; 
produkcia filmov (nie reklamných); gymnastický 
výcvik; vydávanie kníh; tvorba rozhlasových  
a televíznych programov; divadelné predstave-
nia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
televízna zábava; výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie a vedenie kolokvií; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; diskotéky (služby); informácie 
o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie  
 
(pedagogická činnosť); informácie o možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tá-
bormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; 
premietanie kinematografických filmov; detské 
škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; 
praktický výcvik (ukážky); informácie o možnos-
tiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminá-
rov; tábory na športové sústredenia; organizova-
nie a vedenie sympózií; internátne školy; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); or-
ganizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; organizovanie plesov; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
písanie textov scenárov nie na reklamné účely; 
online vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); online poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); fotografické 
reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe 
povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); fo-
tografovanie na mikrofilm; služby agentúr ponú-
kajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie 
textov; organizovanie a vedenie koncertov; orga-
nizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
koučovanie (školenie); služby osobných trénerov 
(fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; od-
borné preškoľovanie; školské služby (vzdeláva-
nie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez 
možnosti kopírovania); online poskytovanie vi-
deozáznamov (bez možnosti kopírovania); indivi-
duálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzde-
lávacích fór s osobnou účasťou; písanie televíz-
nych a filmových scenárov (tvorba); turistické 
prehliadky so sprievodcom; vyučovanie pomo-
cou simulátorov; poskytovanie nesťahovateľných 
filmov prostredníctvom služieb na prenos videí 
(na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných 
televíznych programov prostredníctvom služieb 
na prenos videí (na požiadanie); odborné škole-
nia zamerané na odovzdávanie know-how; vzde-
lávacie služby poskytované špeciálnymi výchov-
nými asistentami; tvorba videozáznamov na pod-
ujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných). 
42 - Technologický výskum; počítačové progra-
movanie; tvorba počítačového softvéru; aktuali-
zovanie počítačového softvéru; poradenstvo v ob-
lasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; po-
žičiavanie počítačového softvéru; výskum a vý-

voj nových výrobkov (pre zákazníkov); obnovo-
vanie počítačových databáz; údržba počítačového 
softvéru; analýzy počítačových systémov; biolo-
gický výskum; návrh počítačových systémov; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; tvorba a udržiava-
nie webových stránok (pre tretie osoby); hosťo-
vanie na počítačových stránkach (webových 
stránkach); inštalácie počítačového softvéru; pre-
vod (konverzia) počítačových programov alebo 
údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počí-
tačových programov; vedecké laboratórne služ-
by; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; 
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); poradenstvo v oblasti informačných tech-
nológií; vedecký výskum; technologické pora- 
 
denstvo; poradenstvo v oblasti počítačových 
technológií; poradenstvo v oblasti telekomuni-
kačných technológií; vývoj softvéru na softvéro-
vé publikácie; výskum v oblasti telekomunikač-
ných technológií; lekársky výskum. 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); turec-
ké kúpele; salóny krásy; zdravotné strediská; 
služby chiropraktikov; kadernícke salóny; zota-
vovne pre rekonvalescentov; nemocnice (služby); 
zdravotnícka starostlivosť; masáže; lekárske služ-
by; služby optikov; fyzioterapia; sanatóriá; zubné 
lekárstvo; manikúra; psychologické služby; far-
maceutické poradenstvo; plastická chirurgia; im-
plantovanie vlasov; aromaterapeutické služby; te-
tovanie; telemedicínske služby; sauny (služby); 
soláriá (služby); termálne kúpele; služby vizážis-
tov; lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); terapeutické služby; zdravotné strediská; 
alternatívna medicína; zdravotné poradenstvo; 
depilácia voskom; ortodontické služby; lekárske 
poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; te-
lový pírsing; zotavovne; lekárske rozbory na 
diagnostické a liečebné účely poskytované lekár-
skymi laboratóriami. 
45 - Organizovanie náboženských obradov; me-
diačné služby; spravovanie autorských práv; ude-
ľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; 
online služby sociálnych sietí; špiritistické pora-
denstvo; vedenie náboženských obradov; prená-
jom názvov internetových domén. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, fialová, ružová, červená, žltá, mod-

rá, sivá, hnedá 
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(731) Dolná Kamila, Ing., Bajkalská 29/D, 821 01 Bra-
tislava, SK; 

(740) Hmírová Lenka, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1217-2019 
(220) 7.6.2019 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Audiovizuálne prijímače; audiovizuálne kom-

paktné disky; diapozitívy (fotografia); diaprojek-
tory; magnetické disky; optické kompaktné dis-
ky; exponované filmy; exponované kinematogra-
fické filmy; kreslené filmy; gramofóny; magne-
tofóny; magnetické nosiče údajov; magnetické 
pásky; optické disky; optické nosiče údajov; pás-
ky na záznam zvuku; počítače; nahraté počítačo-
vé programy; počítačový hardvér; sťahovateľné 
hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory;  
 

 premietacie prístroje; pružné disky; elektronické 
publikácie (sťahovateľné); videokazety; video-
pásky; videokamery; vysielače (telekomunikácie); 
vysielače elektronických signálov; televízne pri-
jímače; nosiče zvukových nahrávok; zvukové 
nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie za-
riadenia, prehrávače. 
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; pohľadni-
ce; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); 
grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; 
komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; 
tlačené publikácie; grafické reprodukcie; ročen-
ky; tlačivá (formuláre); tlačoviny. 
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; komerčné informačné kance-
lárie; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; podpora predaja (pre 
tretie osoby); prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; prenájom reklamných ma-
teriálov; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; prenájom reklamných plôch; zásiel-
kové reklamné služby; rozhlasová reklama; roz-
širovanie reklamných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; te-
levízna reklama; vydávanie reklamných textov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; ak-
tualizácia a údržba údajov v počítačových data-
bázach. 
38 - Prenos signálu prostredníctvom satelitu; vy-
sielanie káblovej televízie; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; bezdrôtové vysielanie; pos-
kytovanie prístupu do databáz; poskytovanie pries-
toru na diskusiu na internete; kontinuálny prenos 
dát (streaming); prenos digitálnych súborov; po-
skytovanie diskusných fór online; rádiová komu-
nikácia. 
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); produkcia filmov (nie reklamných); na-
hrávanie videopások; organizovanie vedomost-
ných alebo zábavných súťaží; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; pre-
nájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdii; tvorba rozhlasových a te-
levíznych programov; televízna zábava; zábava; 
rozhlasová zábava; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie zvukových nahrávok; 
nahrávacie štúdia (služby); požičiavanie videopá-

sok; postsynchronizácia, dabing; titulkovanie; 
strihanie videopások; reportérske služby; fotogra-
fické reportáže; organizovanie a vedenie koncer-
tov; online poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); vydávanie textov (okrem re-
klamných); vydávanie kníh; varietné predstavenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela, žltá 
(731) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 811 03 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1219-2019 
(220) 7.6.2019 

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

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky, esenciálne oleje; bieliace prípravky 
a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, lešte-
nie, odmasťovanie a brúsenie. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-
pravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; dezinfekč-
né prípravky; pastilky na farmaceutické použitie. 

(540) Elonik 
(550) slovná 
(731) ARDEZ Pharma, spol. s r.o., V Borovičkách 278, 

252 26 Kosoř, CZ; 
(740) Trnka Jiří, Mgr., VMT Pharma, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 1220-2019 
(220) 7.6.2019 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Lieky pre humánnu medicínu. 

(540) Welard 
(550) slovná 
(731) ARDEZ Pharma, spol. s r.o., V Borovičkách 278, 

252 26 Kosoř, CZ; 
(740) Trnka Jiří, Mgr., VMT Pharma, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 1223-2019 
(220) 6.6.2019 

 11 (511) 9, 16, 35, 39, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné). 

16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; časo-
pisy; noviny; periodiká; knihy; katalógy; prospek-
ty; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
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alebo lepenky; fotografie; pohľadnice; listový pa-
pier; ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický 
tovar); obálky (papiernický tovar); tlačivá (formu-
láre); tlačené reklamné materiály. 
35 - Vydávanie reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; rozširova-
nie vzoriek tovarov; prenájom reklamných mate-
riálov; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; spracova-
nie textov; služby predplácania novín a časopisov; 
zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstriž- 
 
kové služby); písanie reklamných textov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; platené re-
klamné služby typu „klikni sem“; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; navrhovanie reklamných mate-
riálov; prenájom bilbordov; cielený marketing; von-
kajšia reklama; marketing v rámci vydávania soft-
véru. 
39 - Doručovanie novín a časopisov. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vydá-
vanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych pro-
gramov; náboženská výchova; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti ko-
pírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; 
reportérske služby; písanie textov; kaligrafické 
služby; zalamovanie textov (nie na reklamné úče-
ly); poskytovanie nesťahovateľných filmov pros-
tredníctvom služieb na prenos videí (na požiada-
nie); tvorba videozáznamov na podujatiach. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(731) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na 

Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislavao, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1225-2019 
(220) 7.6.2019 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; parafarmaceutické 

prípravky; lieky pre ľudí a zvieratá obsahujúce 
minerály a stopové prvky; diétne a nutričné prí-
pravky na liečebné účely; medicinálne sirupy; 
kombinované prípravky vitamínov, minerálov, 
stopových prvkov a bylinných výťažkov; potra-
vinové doplnky; vitamínové potravinové dopln-
ky; minerálne potravinové doplnky; potravinové 
doplnky so stopovými prvkami; vitamínové prí-
pravky; multivitamínové preparáty; minerálne 
preparáty s liečebnými účinkami; multiminerálo-
vé preparáty s liečebnými účinkami; liečivé by-

linné čaje; liečivé rastliny; diétne látky na lekár-
ske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske 
použite; bielkovinové potraviny na lekárske pou-
žitie; liečivé bylinné výťažky; liečivé sirupy; lie-
čivé vitamínové výživové doplnky (koncentráty); 
liečivé cukrovinky; výživové doplnky s obsahom 
biologických katalyzátorov pre športovcov a re-
konvalescentov; posilňujúce prípravky (toniká); 
diétne potraviny pre diabetikov; diétne nápoje 
pre diabetikov na liečebné použite; prírodné pra-
menité a dojčenské vody na liečebné účely; obo-
hatené vitamínové nápoje a koncentráty na lie-
čebné účely. 

(540) LeniensFarm 
(550) slovná 
 
 
 
(731) FAGRON a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olo-

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

 
 

(210) 1226-2019 
(220) 8.6.2019 

 11 (511) 24, 25, 35, 36, 39, 40, 41 
(511) 24 - Textilné materiály; textílie; obrusy (okrem 

papierových); cestovné deky; prikrývky; elastic-
ké textílie; bytový textil; textilné obrúsky na sto-
lovanie; pleteniny (textílie); textilné podložky 
pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné 
podložky na stôl (anglické prestieranie); textilné 
etikety; ozdobné obliečky na vankúše; textilné 
prestieranie na stolovanie; obliečky na vankúše; 
textílie pre odevný priemysel; deky pre zvieratá 
chované v domácnosti; dojčenské spacie vaky; 
dojčenské zavinovačky; spacie vaky. 
25 - Čiapky; pleteniny; goliere (časti odevov); 
pletené šály; krátke kabátiky; priliehavé čiapky; 
kapucne (časti odevov); pletené šatky; svetre; pu-
lóvre; odevy; pokrývky hlavy; snímateľné golie-
re; konfekcia (odevy); zvršky topánok; vrchné 
ošatenie; rukavice; šatky, šály; šerpy; pleteniny 
(oblečenie); vesty; kabáty; pleteniny; oblečenie 
pre bábätká; manžety (časti odevov); rukávniky; 
palčiaky; peleríny; vrecká na odevy; šaty; pod-
bradníky, nie papierové; nánožníky, nie elektric-
ky vyhrievané; čelenky (oblečenie); šály uviaza-
né pod krkom; opasky na doklady a peniaze (časti 
odevov); pončá; sarongy (veľké šatky na odieva-
nie); šatové sukne; podbradníky s rukávmi okrem 
papierových. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácii; rozširovanie reklamných oznamov; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; aktua-
lizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; reklama; obchodný alebo podnika-
teľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); aranžovanie výkladov; poradenské služ-
by pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie 
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu 
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predaja; marketingový prieskum; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; spracovanie tex-
tov; zásielkové reklamné služby; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; fakturácie; písanie reklamných textov; vy-
hľadávanie sponzorov; organizovanie módnych 
prehliadok na podporu predaja; tvorba reklam-
ných filmov; marketing; platené reklamné služby 
typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovate-
ľov služieb na voľnej nohe; poskytovanie ob- 
 
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; navrhovanie reklamných materiálov; 
plánovanie stretnutí (kancelárske práce); písanie 
textov scenárov na reklamné účely; záznamy pí-
somnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údrž-
ba informácií v registroch; zostavovanie zozna-
mov informácií na obchodné alebo reklamné úče-
ly; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy  
s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komuniká-
cie (reklama). 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
nehnuteľností; správa nehnuteľností; finančné 
poradenstvo; poskytovanie finančných informácií 
prostredníctvom webových stránok; prenájom 
zdieľaných kancelárskych priestorov. 
39 - Prenájom automobilov; automobilová do-
prava; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; ba-
lenie tovarov; prenájom dopravných prostried-
kov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; osob-
ná doprava; sprostredkovanie dopravy; služby 
vodičov; doručovacie služby (správy alebo tovar); 
distribúcia tovarov na dobierku; logistické služby 
v doprave; balenie darčekov; prenájom elektric-
kých vínoték; zdieľanie automobilov. 
40 - Dámske krajčírstvo, šitie; strihanie látok 
(strihová služba); krajčírstvo; vyšívanie. 
41 - Korešpondenčné vzdelávacie kurzy; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; škole-
nia; písanie textov. 

(540) TATTJA 
(550) slovná 
(731) TATTJA s.r.o., Záskalie 1817/56, 020 01 Púchov, 

SK; 
 
 

(210) 1227-2019 
(220) 9.6.2019 

 11 (511) 25, 32, 41 
(511) 25 - Odevy obsahujúce látky na chudnutie; triko-

ty (cvičebné úbory); telocvičné úbory; športová 
obuv; plavky; športové tričká, dresy; spodná bie-
lizeň pohlcujúca pot; čelenky (oblečenie); tričká; 
športové tielka; ponožky pohlcujúce pot. 
32 - Energetické nápoje; nealkoholické nápoje; 
proteínové nápoje pre športovcov; izotonické ná-
poje; vody (nápoje); mixované ovocné alebo zele-
ninové nápoje; zeleninové džúsy (nápoje); ovocné 
džúsy; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholic-
ké ovocné výťažky. 

41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); 
kurzy telesného cvičenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Opravilová Viktória, Nezvalova 30, 821 06 Bra-

tislava, SK; 
(740) Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1229-2019 
(220) 10.6.2019 

 11 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákladov; 
rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; 
zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo 
podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tova-
ru; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc 
pri riadení obchodných alebo priemyselných pod-
nikov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizova-
nie reklamných materiálov; odborné posudky efek-
tívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchod-
né odhady; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prenájom reklamných materiálov; poraden-
stvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydáva-
nia reklamných textov; reklama; rozhlasovaná re-
klama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; reklamné agentúry; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prie-
skum; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných 
plôch; spracovanie textov; zásielkové reklamné 
služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
organizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; online reklama na počítačovej sieti; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch; pre-
nájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; služby porovnávania cien; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; fakturácie; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; marketing; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných informá-
cií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
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podporu predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; navrhovanie reklamných materiálov; 
prenájom bilbordov; indexovanie webových strá-
nok na obchodné alebo reklamné účely; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; záznamy pí-
somnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údrž-
ba informácií v registroch; zostavovanie zozna-
mov informácií na obchodné alebo reklamné úče-
ly; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
obchodné spravodajské služby; cielený marketing; 
vonkajšia reklama; podnikové komunikačné služ-
by. 
36 - Platenie splátok; úverové agentúry; sprostred-
kovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; 
oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fondov; ka-
pitálové investície; finančné záručné služby; klí-
ring; úschovné služby; úschova v bezpečnostných 
schránkach; pôžičky (finančné úvery); finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníc-
tvo, nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služ-
by); bankové hypotéky; finančné analýzy; finanč-
né poradenstvo; spracovanie platieb kreditnými 
kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; 
finančné informácie; informácie o poistení; vydá-
vanie kreditných kariet; bankové služby priamo  
k zákazníkom (homebanking); poskytovanie fi-
nančných informácií prostredníctvom webových 
stránok; finančný výskum. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
telefonické služby; telefonická komunikácia; ko-
munikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos elektronickej pošty; informácie 
v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefó-
nom alebo inými elektronickými komunikačnými 
prostriedkami); komunikácia prostredníctvom op-
tických sietí; prenos signálu prostredníctvom sate-
litu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomu-
nikačné služby); telekonferenčné služby; poskyto-
vanie prístupu do databáz; prenos digitálnych sú-
borov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné 
služby; poskytovanie diskusných fór online; kon-
tinuálny prenos dát (streaming); rádiová komuni-
kácia; prenos videonahrávok na objednávku. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1230-2019 
(220) 7.6.2019 

 11 (511) 16, 35, 36, 41 
(511) 16 - Papier a lepenka; tlačoviny; plagáty; fotogra-

fie; papiernický tovar, písacie a kancelárske potre-
by (okrem nábytku); učebné a vyučovacie pomôc-

ky; plastové fólie a vrecká na balenie; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; 
obrazy; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; skicá-
re; brožúry; zošity; katalógy; obaly na doklady; 
zoraďovače (kancelárske potreby); knihy; obaly 
(papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); 
puzdrá na perá; perečníky; časové rozvrhy (tlačo-
viny); pohľadnice; tlačené publikácie; príručky; 
brožované knihy; záložky do kníh; pastelky; perá 
(kancelárske potreby); časopisy (periodiká); ro-
čenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na 
kancelárske použitie; papierové alebo lepenkové 
krabice; stojany na perá a ceruzky; papierové ale-
bo lepenkové obaly na fľaše; papierové podložky 
pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papie-
rové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); pí-
sacie súpravy (papiernický tovar); papierové alebo  
 

 lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; samolepky (papiernický tovar); zoší-
vačky (kancelárske potreby); letáky; tlačené po-
ukážky; papierové alebo lepenkové pútače. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; fakturácie; účtovníctvo; vydávanie 
reklamných textov; prepisovanie správ (kancelár-
ske práce); správa počítačových súborov; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; spra-
covanie textov; spracovanie textov online; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; písanie re-
klamných textov; tvorba reklamných filmov (vi-
deí); personálne poradenstvo; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; vedenie účtov-
ných kníh; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; prieskum trhu; obchodné od-
hady; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; rozširovanie reklamných materiálov; pí-
sanie textov scenárov na reklamné účely; reklama 
formou ďakovných listov; cielený marketing; mar-
keting; vonkajšia reklama; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; obchodný alebo pod-
nikateľský výskum; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných informá-
cií; obchodné sprostredkovateľské služby; marke-
ting v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti 
vzťahov s médiami; komerčné lobistické služby; 
dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností; sprostredko-
vanie (maklérstvo); realitné kancelárie; správa ne-
hnuteľností; správa nájomných domov; prenájom 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníc-
tvo, nehnuteľnosti); finančné analýzy; správcov-
stvo majetku (pre tretie osoby); prenájom bytov; 
prenájom kancelárskych priestorov; odhadovanie 
nákladov na opravu (finančné odhadovanie); orga-
nizovanie financovania stavebných projektov; pre-
nájom zdieľaných kancelárskych priestorov. 
41 - Zábava; vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie); 
vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vydávanie kníh; vydávanie brožúr (okrem re-
klamných); online vydávanie blogových príspev-
kov; školenia; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); onli-
ne poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
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kopírovania); online koučovanie (školenie); orga-
nizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; vyučovanie; výchovnozábavné klubové služ-
by; organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie kongresov; informácie o výchove a vzdelá-
vaní; informácie o možnostiach zábavy; plánova-
nie a organizovanie večierkov; organizovanie ple-
sov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na 
odovzdávanie know-how. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, sivá, zelená 
(731) Marek Kusý, Trieda Andreja Hlinku 616/36, 949 01 

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

 
 

(210) 1231-2019 
(220) 10.6.2019 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Tričká; pokrývky hlavy; športové tielka. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Szabo Roman, Váhovce 459, 925 62 Váhovce, SK; 

 
 

(210) 1236-2019 
(220) 11.6.2019 

 11 (511) 35, 36, 37, 38 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaobera-
júce sa dovozom a vývozom; komerčné informač-
né kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie re-
klamných 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 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 tova-
rov; odborné posudky efektívnosti podnikov; 
dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; prenájom re-
klamných 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 agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja; marketingový prieskum; správa  
 

 počítačových súborov; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zamest-
nancov; služby poskytované pri premiestňovaní 
podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vy-
pracovávanie daňových priznaní; spracovanie tex-
tov; odkazovacie telefónne služby (pre neprítom-
ných predplatiteľov); služby predplácania novín  
a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklam-
né služby; administratívna správa hotelov; odbor-
né obchodné riadenie umeleckých činností; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
prenájom fotokopírovacích strojov; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v po-
čítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; pre-
hľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predaj-
ných automatov; výber zamestnancov pomocou 
psychologických testov; služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady spo-
trebiteľom pri výbere tovarov a služieb; predplatné 
telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); fakturácie; písanie reklamných 
textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzo-
rov; organizovanie módnych prehliadok na podpo-
ru predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný 
manažment pre športovcov; marketing; telemarke-
tingové služby; maloobchodné služby s farmaceu-
tickými, zverolekárskymi a hygienickými príprav-
kami a so zdravotníckymi potrebami; poskytova-
nie obchodných alebo podnikateľských kontakt-
ných informácií; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; optimalizácia ob-
chodovania na webových stránkach; platené re-
klamné služby typu „klikni sem“; obchodné spro-
stredkovateľské služby; obchodný manažment pre 
poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjedná-
vanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tre-
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tie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; riadenie obchodnej činnosti  
v stavebníctve; poskytovanie obchodných informá-
cií prostredníctvom webových stránok; online pos-
kytovanie obchodného priestoru pre nákupcov  
a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklam-
ných materiálov; externé administratívne riadenie 
podnikov; podávanie daňových priznaní; podniko-
vé riadenie refundovaných programov (pre tretie 
osoby); prenájom bilbordov; písanie životopisov 
(pre tretie osoby); indexovanie webových stránok 
na obchodné alebo reklamné účely; správa pro-
gramov pre pravidelných cestujúcich v leteckej 
doprave; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); 
pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa 
spotrebiteľských vernostných programov; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; záznamy pí- 
 

 somnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údrž-
ba informácií v registroch; zostavovanie zozna-
mov informácií na obchodné alebo reklamné úče-
ly; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti 
priraďovania potenciálnych súkromných investo-
rov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; 
výroba telešopingových programov; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); doho-
dovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; pod-
pora predaja tovarov a služieb sponzorovaním špor-
tových podujatí; konkurenčné spravodajské služ-
by; obchodné spravodajské služby; finančné a úč-
tovné audity; online maloobchodné služby s digi-
tálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchod-
né služ-by so sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; 
online maloobchodné služby so sťahovateľnou na-
hratou hudbou alebo nahratými filmami; veľkoob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekársky-
mi a hygienickými prípravkami a so zdravotníc-
kymi potrebami; služby darčekových zoznamov; 
cielený marketing; dočasné riadenie podnikov; von-
kajšia reklama; maloobchodné služby s umelec-
kými dielami poskytované galériami; administra-
tívna asistencia pri odpovediach na verejné súťaže; 
marketing v rámci vydávania softvéru; služby  
v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komuni-
kačné služby; prenájom kancelárskeho vybavenia 
v zdieľaných kancelárskych priestoroch; komerčné 
lobistické služby. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistno-matematické); prenájom nehnuteľ-
ností; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agen-
túry; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnu-
teľností; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním 
pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; colné dek-
larácie (finančné služby); poisťovníctvo; bankov-
níctvo; oceňovanie nehnuteľností; organizovanie 
dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; kapi-
tálové investície; finančné záručné služby; zmená-
renské služby; vydávanie cestovných šekov; klí-
ring (bezhotovostné zaúčtovávanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úscho-
va v bezpečnostných schránkach; organizovanie 
peňažných zbierok; pôžičky (finančné úvery); da-
ňové odhady (služby); finančné odhady a oceňo-
vanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnos-
ti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie oso-
by); financovanie (služby); finančné riadenie; zá-
ložne; správa nehnuteľností; správa nájomných 
domov; uzatváranie poistiek proti požiaru; prená-

jom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; 
zdravotné poistenie; poistenie v námornej dopra-
ve; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný 
lízing; finančný lízing (finančný prenájom s mož-
nosťou kúpy); obchodovanie na burze s cennými 
papiermi; životné poistenie; ubytovacie kancelárie 
(prenájom bývania); finančné analýzy; oceňovanie 
starožitností; oceňovanie umeleckých diel; overo-
vanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné 
služby v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb 
kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými 
kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné in-
formácie; informácie o poistení; oceňovanie šper-
kov; oceňovanie numizmatických zbierok; vybe-
ranie nájomného; oceňovanie známok; vydávanie 
cenných papierov; úschova cenností; kurzové záz- 
namy na burze; vydávanie kreditných kariet; pre- 
 
nájom kancelárskych priestorov; služby v oblasti 
vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; 
bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); likvidácia podnikov (finančné služby); od-
hadovanie nákladov na opravu (finančné odhado-
vanie); obchodovanie na burze s uhlíkovými emi-
siami; finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; 
finančné ohodnocovanie vlny; záložné pôžičky; 
konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na 
burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti 
splácania dlhov; organizovanie financovania sta-
vebných projektov; poskytovanie finančných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; fi-
nančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie 
osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie 
obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie 
zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty; finančné záruky; prenájom zdieľa-
ných kancelárskych priestorov; finančné odhady 
pri odpovediach na verejné súťaže; finančné odha-
dy nákladov na vývoj ropného, plynárenského  
a ťažobného priemyslu; finančný výskum. 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prí-
strojov; inštalovanie a opravy elektrických spotre-
bičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; 
údržba a opravy motorových vozidiel; údržba  
a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; biele-
nie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údržba  
a opravy horákov; prenájom buldozérov; inštalá-
cie, údržba a opravy kancelárskych strojov a za-
riadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; 
inštalácie a opravy poplašných systémov proti 
vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba a opravy tre-
zorov; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie a opravy vy-
kurovacích zariadení; opravy obuvi; čistenie ko-
mínov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; 
inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; sta-
vebníctvo (stavebná činnosť); podmorské staviteľ-
stvo; stavebný dozor; opravy odevov; údržba, čis-
tenie a opravy kože; inštalácie, údržba a opravy 
kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie ku-
chynských zariadení; demolácie budov; antikoróz-
ne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a opravy re-
klamných tabúľ; stavba a opravy skladov; izolo-
vanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bag-
rov a rýpadiel; čistenie okien; opravy a údržba 
filmových premietačiek; inštalácie a opravy pecí; 
údržba, čistenie a opravy kožušín; mazanie vozi-
diel; čistenie odevov; opravy hodín a hodiniek; 
výstavba tovární; inštalácie a opravy zavlažova-
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cích zariadení; izolovanie stavieb; umývanie do-
pravných prostriedkov; pranie bielizne; pranie; in-
štalácie, údržba a opravy strojov; murárske práce; 
reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných 
hrádzí; žehlenie odevov naparovaním; výstavba  
a údržba ropovodov; tapetovanie (papierové tape-
ty); tapetovanie; opravy dáždnikov; opravy slneč-
níkov; čalúnenie nábytku; interiérové a exteriérové 
maľovanie a natieranie; hladenie alebo brúse- 
nie pemzou; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo  
a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp  
a čerpadiel; budovanie prístavov; deratizácia; pro-
tektorovanie pneumatík; inštalácie a opravy chla-
diacich zariadení; žehlenie bielizne; precínovanie 
(opravy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel protiko-
róznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankova-
nie); inštalácie a opravy telefónov; údržba vozidiel;  
 
lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy 
vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom čis-
tiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľnohos-
podárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve  
a lesníctve); montovanie lešení; murovanie, mu-
rárske práce; pranie textilných plienok; chemické 
čistenie; stavebné informácie; informácie o opra-
vách; ostrenie a brúsenie nožov; banské dobýva-
nie; povrchové dobývanie; kladenie povrchov ko-
munikácií; šmirgľovanie; podmorské opravy; čis-
tenie exteriérov budov; vulkanizovanie pneumatík 
(opravy); vŕtanie studní; výstavba obchodov a ob-
chodných stánkov; inštalácie, údržba a opravy po-
čítačového hardvéru; odrušovanie elektrických 
prístrojov a zariadení; vyvažovanie pneumatík; 
opravy opotrebovaných alebo poškodených moto-
rov; opravy opotrebovaných alebo poškodených 
strojov; prenájom stavebných žeriavov; prenájom 
zametacích vozidiel; pokrývačské práce; umelé 
zasnežovanie; čistenie ciest; opravy zámok; reš-
taurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudob-
ných nástrojov; inštalácie okien a dverí; údržba 
bazénov; doplňovanie tonerov; stavebné poraden-
stvo; tesárske práce; hĺbkové vŕtanie ropných lo-
žísk a ložísk plynu; prenájom odvodňovacích čer-
padiel; požičiavanie práčok; opravy elektrických 
vedení; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie 
pneumatík; ladenie hudobných nástrojov; kladenie 
káblov; sterilizácia lekárskych nástrojov; hydrau-
lické štiepenie hornín; regulovanie výskytu škod-
cov (nie v poľnohospodárstve, rybnom hospodár-
stve, záhradníctve a lesníctve); prenájom umýva-
čiek riadu; prenájom sušičiek riadu; inštalácie in-
žinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalačné 
služby; inštalácie a opravy protipovodňových za-
riadení; odpratávanie snehu; doplňovanie atramen-
tových náplní. 
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; tele-
vízne vysielanie; posielanie telegramov; telegrafné 
služby; telegrafická komunikácia; telefonické služ-
by; telefonická komunikácia; telexové služby; spra-
vodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové pre-
nosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy 
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými 
komunikačnými prostriedkami); prenájom prístro-
jov na prenos správ; komunikácia prostredníctvom 
optických sietí; prenájom faxových prístrojov; pre-

nájom modemov; prenájom telekomunikačných 
prístrojov; prenájom telefónov; prenos signálu 
prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazova-
cie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete; služby vstupu do telekomunikačných 
sietí (smerovanie a pripájanie); telekonferenčné 
služby; poskytovanie užívateľského prístupu do 
svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového 
času do svetových počítačových sietí; poskytova-
nie telekomunikačných kanálov na telenákupy; 
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; 
poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odka-
zová služba; online posielanie pohľadníc; prenos 
digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; vide-
okonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór  
 
online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádio-
vá komunikácia; prenos videonahrávok na objed-
návku. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) Fialová, žltá, biela 
(731) Kantor Martin, M. R. Štefánika 1013/4, 036 01 

Martin, SK; Kantor Michal, Horná Lehota 649, 
976 51 Podbrezová, SK; 

(740) Forgáčová Andrea, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1237-2019 
(220) 11.6.2019 

 11 (511) 35, 36, 37, 38 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zao-
berajúce sa dovozom a vývozom; komerčné in-
formačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširo-
vanie reklamných oznamov; fotokopírovacie 
služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kan-
celárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; ve-
denie účtovných kníh; zostavovanie výpisov  
z účtov; obchodné alebo podnikové audity (reví-
zia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riade-
ní obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; 
poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na 
stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; rozmnožo-
vanie dokumentov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odbor-
né posudky efektívnosti podnikov; dražby; prie-
skum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; vydávanie reklamných textov; re-
klama; rozhlasová reklama; obchodný alebo pod-
nikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); stenografické služby; televízna rekla-
ma; prepisovanie správ (kancelárske práce); aran-
žovanie výkladov; reklamné agentúry; poraden-
ské služby pri riadení obchodnej činnosti; pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
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a podporu predaja; marketingový prieskum; 
správa počítačových súborov; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske 
(ekonomické) predpovede; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; prieskum verejnej mien-
ky; príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; služby poskytované pri premies-
tňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske 
služby; vypracovávanie daňových priznaní; spra-
covanie textov; odkazovacie telefónne služby 
(pre neprítomných predplatiteľov); 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; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky); online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; prehľad tlače (výstrižko-
vé služby); prenájom predajných automatov; vý-
ber zamestnancov pomocou psychologických tes-
tov; služby porovnávania cien; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; predplatné teleko-
munikačných služieb (pre tretie osoby); adminis-
tratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné 
služby); fakturácie; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; or-
ganizovanie módnych prehliadok na podporu 
predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný 
manažment pre športovcov; marketing; telemar-
ketingové služby; maloobchodné služby s farma-
ceutickými, zverolekárskymi a hygienickými 
prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; po-
skytovanie obchodných alebo podnikateľských 
kontaktných informácií; optimalizácia interneto-
vých vyhľadávačov na podporu predaja; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov  
a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; 
externé administratívne riadenie podnikov; podá-
vanie daňových priznaní; podnikové riadenie re-
fundovaných programov (pre tretie osoby); pre-
nájom bilbordov; písanie životopisov (pre tretie 
osoby); indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; správa programov 
pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; 
plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripo-

mínanie stretnutí (kancelárske práce); správa 
spotrebiteľských vernostných programov; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; záznamy  
písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia  
a údržba informácií v registroch; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklam-
né účely; obchodné sprostredkovateľské služby  
v oblasti priraďovania potenciálnych súkrom-
ných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú  
o financovanie; výroba telešopingových progra-
mov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy 
s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komuniká-
cie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv 
pre tretie osoby; podpora predaja tovarov a slu-
žieb sponzorovaním športových podujatí; konku-
renčné spravodajské služby; obchodné spravo- 
 

 dajské služby; finančné a účtovné audity; online 
maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou 
hudbou; online maloobchodné služby so sťaho-
vateľnými vyzváňacími tónmi; online maloob-
chodné služby so sťahovateľnou nahratou hud-
bou alebo nahratými filmami; veľkoobchodné 
služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hy-
gienickými prípravkami a so zdravotníckymi po-
trebami; služby darčekových zoznamov; cielený 
marketing; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia 
reklama; maloobchodné služby s umeleckými 
dielami poskytované galériami; administratívna 
asistencia pri odpovediach na verejné súťaže; 
marketing v rámci vydávania softvéru; služby  
v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komu-
nikačné služby; prenájom kancelárskeho vybave-
nia v zdieľaných kancelárskych priestoroch; ko-
merčné lobistické služby. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuár-
ske služby (poistno-matematické); prenájom ne-
hnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úve-
rové agentúry; realitné kancelárie; sprostredko-
vanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa 
inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie pois-
tenia; colné deklarácie (finančné služby); pois-
ťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľ-
ností; organizovanie dobročinných zbierok; zria-
ďovanie fondov; kapitálové investície; finančné 
záručné služby; zmenárenské služby; vydávanie 
cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zaúč-
továvanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); 
úschovné služby, úschova v bezpečnostných 
schránkach; organizovanie peňažných zbierok; 
pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služ-
by); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie 
(služby); finančné riadenie; záložne; správa ne-
hnuteľností; správa nájomných domov; uzatvára-
nie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; pre-
nájom poľnohospodárskych fariem; zdravotné 
poistenie; poistenie v námornej doprave; banko-
vé hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; 
finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou 
kúpy); obchodovanie na burze s cennými pa-
piermi; životné poistenie; ubytovacie kancelárie 
(prenájom bývania); finančné analýzy; oceňova-
nie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; 
overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzul-
tačné služby v oblasti poisťovníctva; spracovanie 
platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb 
debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; 
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finančné informácie; informácie o poistení; oce-
ňovanie šperkov; oceňovanie numizmatických 
zbierok; vyberanie nájomného; oceňovanie zná-
mok; vydávanie cenných papierov; úschova cen-
ností; kurzové záznamy na burze; vydávanie kre-
ditných kariet; prenájom kancelárskych priesto-
rov; služby v oblasti vyplácania dôchodkov;  
finančné sponzorstvo; bankové služby priamo  
k zákazníkom (homebanking); likvidácia podni-
kov (finančné služby); odhadovanie nákladov na 
opravu (finančné odhadovanie); obchodovanie na 
burze s uhlíkovými emisiami; finančné ohodno-
covanie nezoťatého dreva; finančné ohodnoco-
vanie vlny; záložné pôžičky; konzervatívne fon-
dy (služby); sprostredkovanie na burze cenných 
papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov;  
 
organizovanie financovania stavebných projek-
tov; poskytovanie finančných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; finančné riadenie 
refundovaných platieb (pre tretie osoby); inves-
tovanie do fondov; sprostredkovanie obchodu  
s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo 
vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej 
karty; finančné záruky; prenájom zdieľaných kan-
celárskych priestorov; finančné odhady pri odpo-
vediach na verejné súťaže; finančné odhady ná-
kladov na vývoj ropného, plynárenského a ťa-
žobného priemyslu; finančný výskum. 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prí-
strojov; inštalovanie a opravy elektrických spo-
trebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltova-
nie; údržba a opravy motorových vozidiel; údrž-
ba a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; 
bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údrž-
ba a opravy horákov; prenájom buldozérov; in-
štalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov  
a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlási-
čov; inštalácie a opravy poplašných systémov 
proti vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba a op-
ravy trezorov; prenájom stavebných strojov a za-
riadení; stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie  
a opravy vykurovacích zariadení; opravy obuvi; 
čistenie komínov; údržba a opravy bezpečnos- 
tných schránok; inštalácie a opravy klimatizač-
ných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy 
odevov; údržba, čistenie a opravy kože; inštalá-
cie, údržba a opravy kancelárskych strojov a za-
riadení; inštalácie kuchynských zariadení; demo-
lácie budov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; 
maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba  
a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (sta-
vebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie 
okien; opravy a údržba filmových premietačiek; 
inštalácie a opravy pecí; údržba, čistenie a opra-
vy kožušín; mazanie vozidiel; čistenie odevov; 
opravy hodín a hodiniek; výstavba tovární; inšta-
lácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolova-
nie stavieb; umývanie dopravných prostriedkov; 
pranie bielizne; pranie; inštalácie, údržba a opra-
vy strojov; murárske práce; reštaurovanie nábyt-
ku; budovanie prístavných hrádzí; žehlenie ode-
vov naparovaním; výstavba a údržba ropovodov; 
tapetovanie (papierové tapety); tapetovanie; op-
ravy dáždnikov; opravy slnečníkov; čalúnenie ná-
bytku; interiérové a exteriérové maľovanie a na-
tieranie; hladenie alebo brúsenie pemzou; sadro-
vanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; 

leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; bu-
dovanie prístavov; deratizácia; protektorovanie 
pneumatík; inštalácie a opravy chladiacich zaria-
dení; žehlenie bielizne; precínovanie (opravy); 
nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi 
nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); inšta-
lácie a opravy telefónov; údržba vozidiel; lako-
vanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozi-
diel pri dopravných nehodách; prenájom čistia-
cich strojov; ničenie škodcov (nie v poľnohospo-
dárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a les-
níctve); montovanie lešení; murovanie, murárske 
práce; pranie textilných plienok; chemické čiste-
nie; stavebné informácie; informácie o opravách; 
ostrenie a brúsenie nožov; banské dobývanie; 
povrchové dobývanie; kladenie povrchov komu- 
 
nikácií; šmirgľovanie; podmorské opravy; čiste-
nie exteriérov budov; vulkanizovanie pneumatík 
(opravy); vŕtanie studní; výstavba obchodov  
a obchodných stánkov; inštalácie, údržba a opra-
vy počítačového hardvéru; odrušovanie elektric-
kých prístrojov a zariadení; vyvažovanie pneu-
matík; opravy opotrebovaných alebo poškode-
ných motorov; opravy opotrebovaných alebo po-
škodených strojov; prenájom stavebných žeria-
vov; prenájom zametacích vozidiel; pokrývačské 
práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; opravy 
zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštauro-
vanie hudobných nástrojov; inštalácie okien  
a dverí; údržba bazénov; doplňovanie tonerov; 
stavebné poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové 
vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; prenájom 
odvodňovacích čerpadiel; požičiavanie práčok; 
opravy elektrických vedení; nabíjanie batérií vo-
zidiel; vyvažovanie pneumatík; ladenie hudob-
ných nástrojov; kladenie káblov; sterilizácia le-
kárskych nástrojov; hydraulické štiepenie hornín; 
regulovanie výskytu škodcov (nie v poľnohos- 
podárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve  
a lesníctve); prenájom umývačiek riadu; prená-
jom sušičiek riadu; inštalácie inžinierskych sietí 
na stavenisku; elektroinštalačné služby; inštalácie 
a opravy protipovodňových zariadení; odpratá-
vanie snehu; doplňovanie atramentových náplní. 
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; te-
levízne vysielanie; posielanie telegramov; tele-
grafné služby; telegrafická komunikácia; telefo-
nické služby; telefonická komunikácia; telexové 
služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káb-
lovej televízie; komunikácia mobilnými telefón-
mi; komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítačov; prenos elektronic-
kej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti 
telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo 
inými elektronickými komunikačnými prostried-
kami); prenájom prístrojov na prenos správ; ko-
munikácia prostredníctvom optických sietí; pre-
nájom faxových prístrojov; prenájom modemov; 
prenájom telekomunikačných prístrojov; prená-
jom telefónov; prenos signálu prostredníctvom 
satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (tele-
komunikačné služby); poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
služby vstupu do telekomunikačných sietí (sme-
rovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; 
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej 
počítačovej siete; prenájom prístupového času do 



230 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

svetových počítačových sietí; poskytovanie tele-
komunikačných kanálov na telenákupy; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete; poskyto-
vanie prístupu do databáz; hlasová odkazová 
služba; online posielanie pohľadníc; prenos digi-
tálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; video-
konferenčné služby; poskytovanie diskusných fór 
online; kontinuálny prenos dát (streaming); rá-
diová komunikácia; prenos videonahrávok na ob-
jednávku. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) fialová, žltá, biela 
(731) Kantor Martin, M. R. Štefánika 1013/4, 036 01 

Martin, SK; Kantor Michal, Mgr., Horná Lehota 
649, 976 51 Podbrezová, SK; 

(740) JUDr. Andrea Forgáčová, Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1238-2019 
(220) 10.6.2019 

 11 (511) 24, 25, 35, 36, 39, 40, 41 
(511) 24 - Textilné materiály; textílie; obrusy (okrem 

papierových); cestovné deky; prikrývky; elastické 
textílie; bytový textil; textilné obrúsky na stolova-
nie; pleteniny (textílie); textilné podložky pod po-
háre alebo taniere (prestieranie); textilné podložky 
na stôl (anglické prestieranie); textilné etikety; 
ozdobné obliečky na vankúše; textilné prestieranie 
na stolovanie; obliečky na vankúše; textílie pre 
odevný priemysel; deky pre zvieratá chované  
v domácnosti; dojčenské spacie vaky; dojčenské 
zavinovačky; spacie vaky. 
25 - Čiapky; pleteniny; goliere (časti odevov); ple-
tené šály; krátke kabátiky; priliehavé čiapky; ka-
pucne (časti odevov); pletené šatky; svetre; puló-
vre; odevy; pokrývky hlavy; snímateľné goliere; 
konfekcia (odevy); zvršky topánok; vrchné ošate-
nie; rukavice; šatky, šály; šerpy; pleteniny (oble-
čenie); vesty; kabáty; pleteniny; oblečenie pre bá-
bätká; manžety (časti odevov); rukávniky; palčia-
ky; peleríny; vrecká na odevy; šaty; podbradníky, 
nie papierové; nánožníky, nie elektricky vyhrieva-
né; čelenky (oblečenie); šály uviazané pod krkom; 
opasky na doklady a peniaze (časti odevov); pon-
čá; sarongy (veľké šatky na odievanie); šatové 
sukne; podbradníky s rukávmi okrem papierových. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácii; rozširovanie reklamných oznamov; pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných 
alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie re-
klamných materiálov; rozširovanie vzoriek tova-
rov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; re-
klama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); aranžova-
nie výkladov; poradenské služby pri riadení ob-
chodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; marketingo-
vý prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľ-

ské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) pred-
povede; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; spracovanie textov; zásielkové reklamné 
služby; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (ná-
kup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; fakturácie; písanie reklamných 
textov; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie mód-
nych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklam-
ných filmov; marketing; platené reklamné služby 
typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; poskytovanie obchodných  
 
informácií prostredníctvom webových stránok; na-
vrhovanie reklamných materiálov; plánovanie stret-
nutí (kancelárske práce); písanie textov scenárov 
na reklamné účely; záznamy písomnej komuniká-
cie a údajov; aktualizácia a údržba informácií  
v registroch; zostavovanie zoznamov informácií 
na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama). 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie ne-
hnuteľností; správa nehnuteľností; finančné pora-
denstvo; poskytovanie finančných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; prenájom zdieľa-
ných kancelárskych priestorov. 
39 - Prenájom automobilov; automobilová dopra-
va; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; balenie 
tovarov; prenájom dopravných prostriedkov; pre-
nájom vozidiel; doprava, preprava; osobná dopra-
va; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; do-
ručovacie služby (správy alebo tovar); distribúcia 
tovarov na dobierku; logistické služby v doprave; 
balenie darčekov; prenájom elektrických vínoték; 
zdieľanie automobilov. 
40 - Dámske krajčírstvo, šitie; strihanie látok (stri-
hová služba); krajčírstvo; vyšívanie. 
41 - Korešpondenčné vzdelávacie kurzy; poskyto-
vanie zariadení na oddych a rekreáciu; školenia; 
písanie textov. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) cyklamenová, zlatá 
(731) TATTJA s.r.o., Záskalie 1817/56, 020 01 Pú-

chov, SK; 
 
 

(210) 1239-2019 
(220) 11.6.2019 

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

(softvér). 
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28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; 
žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na lotéri-
ové hry; výherné hracie automaty; hracie auto-
maty uvádzané do činnosti vhodením mince; hra-
cie videoautomaty. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné 
služby uskutočňované prostredníctvom spotrebi-
teľských lotérií; vydávanie reklamných textov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); marketing. 
41 - Zábava; organizovanie lotérií a stávkových 
hier; organizovanie lotérií a stávkových hier pros- 
 
tredníctvom internetu; organizovanie hier o penia-
ze; organizovanie elektronických žrebových loté-
rií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; orga-
nizovanie žrebových lotérií; organizovanie kur-
zových stávok; organizovanie kurzových stávok 
prostredníctvom internetu; organizovanie dopln-
kových hier, pričom doplnková hra je číselná lo-
téria, ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou čí-
selnou lotériou; tvorba televíznych programov. 

(540) Lovci peňazí 
(550) slovná 
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1241-2019 
(220) 12.6.2019 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Prenájom kancelárskeho vybavenia v zdie-

ľaných kancelárskych priestoroch, podnikové 
komunikačné služby, služby v oblasti vzťahov  
s médiami, dohadovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby, poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama), obchodné sprostredkovateľské služby 
v oblasti priraďovania potenciálnych súkrom-
ných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú  
o financovanie, zostavovanie zoznamov informá-
cií na obchodné alebo reklamné účely, indexova-
nie webových stránok na obchodné alebo reklam-
né účely, plánovanie stretnutí (kancelárske prá-
ce), navrhovanie reklamných materiálov, online 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov 
a predajcov tovarov a služieb, obchodné spros-
tredkovateľské služby, platené reklamné služby 
typu „klikni sem“, poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských kontaktných informácií, pre-
nájom predajných stánkov, telemarketingové služ-
by, marketing, organizovanie módnych prehlia-
dok na podporu predaja, vyhľadávanie sponzo-
rov, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, 
zostavovanie štatistík, písanie reklamných textov, 
subdodávateľské služby (obchodné služby), po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti, rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), 
prenájom reklamných materiálov, reklama, roz-
hlasová reklama, televízna reklama. 
41 - Akadémie (vzdelávanie), zábava, organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží, ko-
rešpondenčné vzdelávacie služby, prenájom de-

korácií na predstavenia, rozhlasová zábava, vy-
dávanie textov (okrem reklamných), vzdelávanie, 
školenia, organizovanie a vedenie kolokvií, orga-
nizovanie a vedenie konferencií, organizovanie  
a vedenie kongresov, informácie o výchove a vzde-
lávaní, plánovanie a organizovanie večierkov, 
organizovanie a vedenie seminárov, organizova-
nie a vedenie sympózií, organizovanie predsta-
vení (manažérske služby), online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopíro-
vania), organizovanie a vedenie koncertov, orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou, odborné školenia zamerané na odovzdá-
vanie know-how. 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna a odtiene modrej 
(731) Future Proof s.r.o., Fraňa Kráľa 979/21, 811 05 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1242-2019 
(220) 12.6.2019 

 11 (511) 36, 41, 43 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností; správcovstvo ma-

jetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; 
ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); vybe-
ranie nájomného; prenájom kancelárskych pries-
torov; prenájom zdieľaných kancelárskych pries-
torov. 
41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
výchovno-zábavné klubové služby; diskotéky (služ-
by); informácie o možnostiach zábav; organizo-
vanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie živých vystúpení; plánovanie a orga-
nizovanie večierkov; organizovanie plesov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); 
karaoke služby; nočné kluby (zábava); organizo-
vanie a vedenie koncertov; organizovanie mód-
nych prehliadok na zábavné účely; služby dis-
kdžokejov. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednáv-
ku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; 
závodné jedálne; prenájom prechodného ubyto-
vania; penzióny; turistické ubytovne; hotelierske 
služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezer-
vácie ubytovania v penziónoch; rezervácie uby-
tovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; 
rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); re-
zervácie prechodného ubytovania; motely (služ-
by); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a ná-
pojového skla; požičiavanie prístrojov na prípra-
vu jedál; recepčné služby pre dočasné ubytovanie 
(správa príchodov a odchodov). 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) hnedá, tmavozelená 
(731) Družstvo SLÁVIA, Hlavná 63/92, 040 01 Koši-

ce, SK; 
 
 
 
 
 

(210) 1244-2019 
(220) 10.6.2019 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Obuv; odevy; čiapky; pleteniny; pánska spod-

ná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; 
spodná bielizeň; opasky (časti odevov); pletené 
šatky; župany; svetre; pulóvre; ponožky; pánske 
podväzky; podväzky; košele; náprsenky; košele  
s krátkym rukávom; spodná bielizeň pohlcujúca 
pot; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); kravaty; 
nohavice; vrchné ošatenie; rukavice; hotové pod-
šívky (časti odevov); šatky, šály; košeľové sedlá; 
vesty; kabáty; nepremokavé odevy; oblečenie  
z úpletových textílií; športové tričká, dresy; pán-
ska spodná bielizeň (slipy); uniformy; bundy; 
saká; plavky (pánske); topánky; parky (teplé krát-
ke kabáty s kapucňou); kožené odevy; tričká; 
vreckovky do saka; športové tielka; vyšívané od-
evy; pokrývky hlavy. 

(540) Stevula 
(550) slovná 
(731) MSTEX s.r.o., Bystrička 472, 038 04 Bystrička, 

SK; 
 
 

(210) 1245-2019 
(220) 11.6.2019 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Realitné kancelárie. 

(540) ROVEX REALITY 
(550) slovná 
(731) Komžík Róbert, Malé Kršteňany 177, 958 03 

Malé Kršteňany, SK; 
(740) Valjent Matej, JUDr., Partizánske, SK; 

 
 

(210) 1246-2019 
(220) 11.6.2019 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Realitné kancelárie. 

(540) ROVEX 
(550) slovná 
(731) Komžík Róbert, Malé Kršteňany 177, 958 03 

Malé Kršteňany, SK; 
(740) Valjent Matej, JUDr., Partizánske, SK; 

 
 

(210) 1251-2019 

(220) 11.6.2019 
 11 (511) 13 

(511) 13 - Pyrotechnické výrobky. 

(540) DynamEX 
(550) slovná 
(731) Explosia a.s., Semtín 107, 530 02 Pardubice, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1252-2019 
(220) 12.6.2019 

 11 (511) 3, 16, 21 
(511) 3 - Prípravky na čistenie zubov; gély na bielenie 

zubov; pásiky na bielenie zubov; ústne vody (nie 
na lekárske použitie). 
16 - Časopisy (periodiká). 
 
21 - Zubné kefky; dentálne nite; špáradlá. 

(540) Šikovný Janko 
(550) slovná 
(731) Crystal Benefit, s. r. o., Hálkova 1/A, 831 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) EMPIRI s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1256-2019 
(220) 8.1.2010 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Športové nápoje, menovite energetické ná-

poje. 

(540) ROCKSTAR RECOVERY 
(550) slovná 
(646) 008800617, 08.01.2010 
(731) Rockstar, Inc., 4730 S. Fort Apache Road Suite 

300, Las Vegas Nevada 89147, US; 
 
 

(210) 1259-2019 
(220) 13.6.2019 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 
(511) 9 - Stroje na počítanie a triedenie peňazí; minco-

vé mechanizmy; lístkové automaty; počítacie stro-
je; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia 
na spracovanie údajov; počítačové pamäte; navi-
gačné nástroje; počítače; nahraté počítačové pro-
gramy; elektrické zariadenia proti krádežiam; re-
gistračné pokladnice; magnetické identifikačné kar-
ty; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy 
(mikroprocesorové doštičky); počítačové operačné 
programy (nahraté); periférne zariadenia počíta-
čov; počítačový softvér (nahraté počítačové pro-
gramy); kódované magnetické karty; magnetické 
nosiče údajov; monitory (počítačový hardvér); čí-
tacie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); notebooky (prenosné počítače); sťahovateľné 
počítačové programy; bankomaty; prenosné počí-
tače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; po-
čítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); tab-
lety (prenosné počítače); počítačový hardvér; och-
ranné fólie na obrazovky počítačov; karty s integ-
rovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroproce-
sorové). 
16 - Nákupné karty (nie na hranie). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie účtov-



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 233 
 

ných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie re-
klamných materiálov; dražby; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); televízna reklama; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
marketingový prieskum; správa počítačových sú-
borov; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zames- 
tnancov; podpora predaja (pre tretie osoby); spra-
covanie textov; zbieranie údajov do počítačových  
 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; služby porovnávania cien; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; predplatné telekomunikačných slu-
žieb (pre tretie osoby); administratívne spracova-
nie obchodných objednávok; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); faktu-
rácie; písanie reklamných textov; zostavovanie šta-
tistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
marketing; telemarketingové služby; optimalizácia 
internetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
optimalizácia obchodovania na webových strán-
kach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednáva-
nie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; na-
vrhovanie reklamných materiálov; indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; správa spotrebiteľských vernostných pro-
gramov; písanie textov scenárov na reklamné úče-
ly; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poraden-
stvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; rozširo-
vanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnika-
teľský výskum. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistnomatematické); prenájom nehnuteľ-
ností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredko-
vanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; oce-
ňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročin-
ných zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové in-
vestície; finančné záručné služby; vydávanie ces-
tovných šekov; zmenárenské služby; klíring (bez-
hotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok 
a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpeč-
nostných schránkach; organizovanie peňažných 
zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady 
(služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; 
financovanie (služby); bankové hypotéky; služby 
sporiteľní; finančný lízing; obchodovanie na burze 
s cennými papiermi; životné poistenie; finančné 
analýzy; overovanie šekov; finančné poradenstvo; 
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; spra-
covanie platieb kreditnými kartami; spracovanie 
platieb debetnými kartami; elektronický prevod 
kapitálu; finančné informácie; informácie o pois-

tení; vydávanie cenných papierov; úschova cen-
ností; kurzové záznamy na burze; vydávanie kre-
ditných kariet; služby v oblasti vyplácania dô-
chodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby 
priamo k zákazníkom (homebanking); záložné pô-
žičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredko-
vanie na burze cenných papierov; poradenstvo  
v oblasti splácania dlhov; organizovanie financo-
vania stavebných projektov; poskytovanie finanč-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; investovanie do fondov; sprostredkovanie ob-
chodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav 
vo vybraných zariadeniach prostredníctvom člen-
skej karty; finančné záruky; finančné riadenie. 
38 - Posielanie správ; telefonické služby; telefo-
nická komunikácia; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre- 
 
nos elektronickej pošty; výzvy (rádiom, telefónom 
alebo inými elektronickými komunikačnými pro-
striedkami); elektronické zobrazovacie tabule (te-
lekomunikačné služby); poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do da-
tabáz; hlasová odkazová služba; online posielanie 
pohľadníc; prenos digitálnych súborov; poskyto-
vanie diskusných fór online; kontinuálny prenos 
dát (streaming); rádiová komunikácia. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; požičovne kníh (knižnice). 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového softvé-
ru; údržba počítačového softvéru; analýzy počíta-
čových systémov; návrh počítačových systémov; 
inštalácie počítačového softvéru; zálohovanie úda-
jov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie softvéru prostredníctvom in-
ternetu (SaaS). 

(540) Pôžička od 365 
(550) slovná 
(731) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1261-2019 
(220) 13.6.2019 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Akadémie (vzdelávanie); filmové štúdiá; or-

ganizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; telesná výchova; vydávanie textov (okrem 
reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; 
požičiavanie kinematografických filmov; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; služby poskytované práz-
dninovými tábormi (zábava); organizovanie špor-
tových súťaží; praktický výcvik (ukážky); infor-
mácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie 
športového výstroja (okrem dopravných prostried-
kov); organizovanie a vedenie seminárov; tábory 
na športové sústredenia; meranie času na športo-
vých podujatiach; online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
reportérske služby; služby agentúr ponúkajúcich 
vstupenky na zábavné podujatia; koučovanie 
(školenie); služby osobných trénerov (fitnes cvi-
čenia); kurzy telesného cvičenia; odborné škole-
nia zamerané na odovzdávanie know-how. 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) modrá, čierna, sivá 
(731) Ivan Obrtanec - Impulswim, THK 1287/25, 974 04 

Banská Bystrica, SK; 
 
 
 
 
 

(210) 1270-2019 
(220) 12.6.2019 

 11 (511) 24, 25 
(511) 24 - Textílie a ich náhradky; bytový textil; textil-

né alebo plastové záclony a závesy. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) horčicová 
(731) Števulová Barbora, Školská 30, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Daniel Urban, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1276-2019 
(220) 13.6.2019 

 11 (511) 30, 32, 35 
(511) 30 - Čaj; čajové nápoje. 

32 - Minerálne vody (nápoje); pramenité vody 
(nápoje); stolové vody; limonády; pivo; nealkoho-
lické šumivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na vý-
robu nápojov; sirupy na výrobu limonád; ochutené 
minerálne vody; nealkoholické nápoje; prípravky 
na výrobu minerálnej vody; zeleninové džúsy; 
ovocné nealkoholické nápoje; zeleninové nealko-
holické nápoje; sódová voda (sifón); zázvorové 
limonády; šerbety (nápoje); nealkoholické prí-
pravky na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné 
výťažky; nealkoholické zeleninové výťažky; neal-
koholické nápoje obsahujúce činidlá pre mliečne 
kvasenie. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
inzertné služby. 

(540) Mattoni 1873 Sources and 

 tastes of Europe 
(550) slovná 
(731) Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 1361/3, 

360 01 Karlovy Vary, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1282-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných oznamov; vydáva-

nie reklamných textov; reklama; televízna rekla-
ma; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske 
služby; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; obchodné informácie a rady spotre-
biteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodná  
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie 
osoby); marketing; maloobchodné služby s far-
maceutickými, zverolekárskymi a hygienickými 
prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; cie-
lený marketing; vonkajšia reklama; reklamné 
agentúry. 
36 - Prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľ-
ností; prenájom kancelárskych priestorov; finan-
čné sponzorstvo; prenájom zdieľaných kancelár-
skych priestorov. 
37 - Údržba a opravy bezpečnostných schránok; 
umývanie dopravných prostriedkov; údržba vozi-
diel; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) ZDR Facility Management s.r.o., Na struze 1740/7, 

110 00 Praha, CZ; 
(740) Hladký Radek, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(210) 1284-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Nekysnutý chlieb; chlieb; knedle; sucháre; 

sladké žemle; plnené koláče; sendviče; jemné pe-
čivárske výrobky; pečivo (rožky); strúhanka. 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) Hnedá (Pantone 477); 
(731) CBA Slovakia, a.s., Dukelských hrdinov 2, 984 01 

Lučenec, SK; 
 
 
 
 
 
 

(210) 1286-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) CMYK 30 / 70 / 70 / 70 CMYK 10 / 25 / 70 / 

0RGB 83 / 43 / 30 RGB 235 / 188 / 78PANTONE 
7589 PANTONE 2006HTML 5C4738 HTML 
EBBC4E 

(731) DREVOVIA,s.r.o., Dončova 1449/17, 034 01 
Ružomberok, SK; 

 
 

(210) 1287-2019 
(220) 13.6.2019 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
kety okrem textilných; fotografie; grafické zobra-
zenia, grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; papie-
rové filtre na kávu; knihy; lepenkové alebo papie-
rové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace 
pásky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický to-
var; periodické a neperiodické publikácie (tlačovi-
ny); plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo le-

penky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné 
materiály; baliace plastové fólie; papierové alebo 
plastové vrecká a tašky na balenie; tlačivá (formu-
láre); kancelárske potreby okrem nábytku; kataló-
gy; papierové darčeky (papiernický tovar). 
35 - Reklamné služby; aranžovanie výkladov; re-
klama; zasielanie reklamných materiálov zákazní-
kom; obchodná administratíva; kancelárske práce; 
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; 
rozmnožovanie (kopírovanie) dokumentov, dokla-
dov; nábor zamestnancov; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov 
do počítačovej databázy; hospodárske alebo eko-
nomické predpovede; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadenia; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných priestorov; prepisovanie 
správ (kancelárske práce); prieskum trhu; prená-
jom reklamných plôch; zásielkové reklamné služ-
by; rozširovanie reklamných alebo inzertných oz-
namov; spracovanie textov; vydávanie reklamných 
materiálov; vydávanie reklamných alebo náboro- 
 
 
vých textov; lepenie plagátov; služby porovnáva-
nia cien; automatizované spracovanie dát v admi-
nistratíve; komerčné informačné kancelárie; mar-
keting; marketingové štúdie; obchodná administra-
tíva; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchod-
ný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; 
podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; poradenské služby v ob-
lasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; 
poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
poskytovanie pomoci pri riadení obchodných ale-
bo priemyselných podnikov; profesionálne ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekre-
társke služby; spracovanie textov; obchodné spro-
stredkovateľské služby; účtovníctvo; vydávanie 
reklamných textov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vzťahy s verejnosťou; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; obchodné sprostred-
kovateľské služby; činnosť účtovných poradcov; 
vedenie účtovnej evidencie. 
41 - Organizovanie športových súťaží; drezúra zvie-
rat; odborné preškoľovanie; poskytovanie športo-
vísk; praktický výcvik (ukážky); organizovanie  
a vedenie seminárov; meranie času na športových 
podujatiach; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; školenia; písanie textov (okrem 
reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); 
vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných pe-
riodických publikácií; tvorba, požičiavanie, distri-
búcia videofilmov; premietanie kinematografic-
kých filmov; nočné kluby (zábava); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; požičiava-
nie videopások; rozmnožovanie nahraných nosi-
čov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; 
uverejňovanie textov (okrem reklamných); vydá-
vanie kníh, revuí a magazínov, časopisov, perio-
dických a neperiodických publikácií; organizova-
nie módnych prehliadok na zábavné účely; infor-
mácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; poži-
čiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-
-obrazových záznamov; požičiavanie zvukových 
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nahrávok; prenájom hudobných nástrojov a hu-
dobnej aparatúry; organizovanie divadelných, fil-
mových, koncertných a iných hudobných a taneč-
ných vystúpení na kultúrne a zábavné účely (ma-
nažérske služby); fotografické reportáže; fotogra-
fovanie; plánovanie a organizovanie večierkov; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zá-
bavné. 

(540) Slovenská jazdecká federácia 
(550) slovná 
(731) Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6A, 832 80 

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

 
 
 
 
 
 

(210) 1288-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny. 
(540) 

  
 

(591) modrá, strieborná, červená, biela, sivá 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 1290-2019 
(220) 14.6.2019 

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

prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; 
voňavkárske výrobky, éterické oleje; bieliace 
prípravky a prancie prostriedky; prípravky na čis-
tenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-
pravky; hygienické prípravky na lekárske použi-
tie; diétne potraviny a látky na lekárske a zvero-
lekárske použite; potraviny pre dojčatá; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 

materiál; materiál na plombovanie zubov a zubné 
odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na 
ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) LEX 
(550) slovná 
(731) MVL Markenzeichen- und Lizenzverwaltungs-

gesellschaft mit beschränkter Haftung, Rössler-
strasse 94, 642 93 Darmstadt, DE; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 
Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1294-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 25, 35, 39, 41, 42, 43, 45 
(511) 25 - Odevy; športové odevy; obuv; športová obuv; 

pokrývky hlavy; ponožky; rukavice; šatky, šály. 
35 - Reklama; reklamné agentúry; televízna re-
klama; rozhlasová reklama; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; vonkajšia reklama; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; navrho- 
 
vanie reklamných materiálov; aktualizovanie re-
klamných materiálov; písanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných textov; prenájom reklam-
ných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; tvorba reklamných filmov; rozširovanie re-
klamných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); reklamné plagátovanie; merchandising; 
podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie 
tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na re-
klamné účely a podporu predaja; podpora predaja 
tovarov a služieb sponzorovaním športových pod-
ujatí; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
podpory predaja tovarov a služieb sponzorovaním 
športových podujatí; vyhľadávanie sponzorov; po-
radenské a konzultačné služby v oblasti vyhľadá-
vania sponzorov; organizovanie obchodných alebo 
reklamných podujatí, výstav a veľtrhov; marke-
ting; cielený marketing; získavanie zákazníkov 
usporadúvaním reklamných podujatí (event mar-
keting); marketingový prieskum; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); poradenstvo v oblasti 
komunikácie (vzťahy s verejnosťou); zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; podnikové komunikačné 
služby; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
obchodné sprostredkovateľské služby; obchod- 
né sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy  
a marketingu. 
39 - Organizovanie ciest; poradenské a konzultač-
né služby v oblasti organizovania ciest; organizo-
vanie výletov; organizovanie exkurzií; organizo-
vanie turistickej dopravy; sprostredkovanie dopra-
vy; informácie o možnostiach dopravy; rezervácie 
dopravy; osobná doprava; rezervácie zájazdov; 
sprevádzanie turistov. 
41 - Zábava; informácie o možnostiach zábavy; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích, zábavných, 
športových a kultúrnych podujatí; poradenské  
a konzultačné služby v oblasti organizovania a ve-
denia vzdelávacích, zábavných, športových a kul-
túrnych podujatí; organizovanie vedomostných, 
zábavných alebo športových súťaží; organizovanie 
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kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie a vedenie seminárov; organizovanie a vede-
nie sympózií; organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie kongresov; organizo-
vanie a vedenie kolokvií; organizovanie módnych 
prehliadok na zábavné účely; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; škole-
nia; plánovanie a organizovanie večierkov; orga-
nizovanie živých vystúpení; písanie textov; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografo-
vanie; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
fotografovania; tvorba videozáznamov na poduja-
tiach; televízna zábava; rozhlasová zábava; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; produkcia 
filmov (nie reklamných); služby agentúr ponúka-
júcich vstupenky na zábavné podujatia; online po-
skytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania); poskytovanie nesťahovateľných filmov 
prostredníctvom služieb na prenos videí (na požia-
danie); poskytovanie nesťahovateľných televíz-
nych programov prostredníctvom služieb na pre-
nos videí (na požiadanie). 
 
42 - Grafické dizajnérstvo; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti grafického dizajnérstva; 
navrhovanie grafickej úpravy reklamných mate-
riálov; navrhovanie obchodných značiek; navr-
hovanie obalov, obalové dizajnérstvo; priemy-
selné dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrob-
kov (priemyselné dizajnérstvo); navrhovanie vi-
zitiek; tvorba a udržiavanie webových stránok 
(pre tretie osoby); poradenstvo pri tvorbe webo-
vých stránok. 
43 - Rezervácie prechodného ubytovania; rezer-
vácie miest v reštauráciách; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti rezervácie prechodného 
ubytovania, rezervácie miest v reštauráciách. 
45 - Udeľovanie licencií na práva duševného 
vlastníctva; správa licencií (právne služby); ude-
ľovanie licencií na filmovú, televíznu a video 
produkciu (právne služby); právne služby v ob-
lasti využívania vysielacích práv; právne pora-
denstvo v oblasti reklamy, televíznej zábavy  
a organizovania športových podujatí; poradenské 
a konzultačné služby v oblasti udeľovania a sprá-
vy licencií na práva duševného vlastníctva, ude-
ľovania licencií na filmovú, televíznu a video 
produkciu, využívania vysielacích práv. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená 
(731) ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o., LakesidePark I 01, 

Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1295-2019 
(220) 13.6.2019 

 11 (511) 16, 35, 41 

(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-
žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
kety okrem textilných; fotografie; grafické zobra-
zenia, grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; papie-
rové filtre na kávu; knihy; lepenkové alebo papie-
rové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace 
pásky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický to-
var; periodické a neperiodické publikácie (tlačovi-
ny); plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo le-
penky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné 
materiály; baliace plastové fólie; papierové alebo 
plastové vrecká a tašky na balenie; tlačivá (formu-
láre); kancelárske potreby okrem nábytku; kataló-
gy; papierové darčeky (papiernický tovar). 
35 - Reklamné služby; aranžovanie výkladov; re-
klama; zasielanie reklamných materiálov zákazní-
kom; obchodná administratíva; kancelárske práce; 
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;  
 
rozmnožovanie (kopírovanie) dokumentov, dokla-
dov; nábor zamestnancov; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov 
do počítačovej databázy; hospodárske alebo eko-
nomické predpovede; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadenia; prenájom reklamných mate-
riálov; prenájom reklamných priestorov; prepiso-
vanie správ (kancelárske práce); prieskum trhu; 
prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné 
služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; spracovanie textov; vydávanie reklam-
ných materiálov; vydávanie reklamných alebo ná-
borových textov; lepenie plagátov; služby porov-
návania cien; automatizované spracovanie dát  
v administratíve; komerčné informačné kancelárie; 
marketing; marketingové štúdie; obchodná admi-
nistratíva; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; ob-
chodný manažment; poradenstvo pri riadení pod-
nikov; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby 
v oblasti obchodného alebo podnikateľského ria-
denia; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskyto-
vanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; poskytovanie pomoci pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; profesionál-
ne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
sekretárske služby; spracovanie textov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; účtovníctvo; vydáva-
nie reklamných textov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); vzťahy s verejnosťou; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; obchodné spro-
stredkovateľské služby; činnosť účtovných porad-
cov; vedenie účtovnej evidencie. 
41 - Organizovanie športových súťaží; drezúra zvie-
rat; odborné preškoľovanie; poskytovanie športo-
vísk; praktický výcvik (ukážky); organizovanie  
a vedenie seminárov; meranie času na športových 
podujatiach; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; školenia; písanie textov (okrem 
reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); 
vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných pe-
riodických publikácií; tvorba, požičiavanie, distri-
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búcia videofilmov; premietanie kinematografic-
kých filmov; nočné kluby (zábava); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; požičiava-
nie videopások; rozmnožovanie nahraných nosi-
čov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; 
uverejňovanie textov (okrem reklamných); vydá-
vanie kníh, revuí a magazínov, časopisov, perio-
dických a neperiodických publikácií; organizova-
nie módnych prehliadok na zábavné účely; infor-
mácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; poži-
čiavanie nahraných nosičov zvukových a zvuko-
vo-obrazových záznamov; požičiavanie zvuko-
vých nahrávok; prenájom hudobných nástrojov  
a hudobnej aparatúry; organizovanie divadelných, 
filmových, koncertných a iných hudobných a ta-
nečných vystúpení na kultúrne a zábavné účely 
(manažérske služby); fotografické reportáže; foto-
grafovanie; plánovanie a organizovanie večierkov; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie koncertov; orga-
nizovanie a vedenie sympózií; organizovanie au-
diovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zá-
bavné. 

(540) SJF 
(550) slovná 
(731) Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 

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

 
 

(210) 1296-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Nahraté počítačové programy; magnetické 

disky; audiovizuálne kompaktné disky; optické 
kompaktné disky; počítačové operačné programy 
(nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); platformy počítačového softvéru 
(nahrané alebo na stiahnutie); počítačový softvér 
na šetriče obrazovky (nahratý alebo sťahovateľ-
ný); sťahovateľný softvér na počítačové hry; mo-
nitorovacie počítačové programy; sťahovateľné 
počítačové programy. 
16 - Periodiká; plagáty; brožúry; vzory na kopí-
rovanie; katalógy; grafické vzory (tlačoviny); 
obálky (papiernický tovar); fotografie (tlačovi-
ny); kancelárske potreby okrem nábytku; grafic-
ké reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; 
tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; záložky 
do kníh; kalendáre; grafické znaky; samolepky 
(papiernický tovar); puzdrá na šekové knižky; 
menovky (kancelárske potreby). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákla-
dov; rozširovanie reklamných oznamov; spros-
tredkovateľne práce; poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné ale-
bo podnikové audity (revízia účtov); personálne 
poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; aktualizovanie reklamných materiálov; od-
borné posudky efektívnosti podnikov; prieskum 
trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podni-

kateľský prieskum; prenájom reklamných mate-
riálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľ-
ský výskum; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); televízna reklama; prepisovanie správ 
(kancelárske práce); reklamné agentúry; poraden-
ské služby pri riadení obchodnej činnosti; marke-
tingový prieskum; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výp-
latných listín; nábor zamestnancov; služby po-
skytované pri premiestňovaní podnikov; prená-
jom reklamných plôch; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); odkazovacie telefónne služby (pre ne-
prítomných predplatiteľov); zásielkové reklamné 
služby; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; online reklama na počítačovej  
 
komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); výber zamestnancov po-
mocou psychologických testov; služby porovná-
vania cien; prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie 
osoby); subdodávateľské služby (obchodné služ-
by; zostavovanie štatistík); marketing; maloob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekársky-
mi a hygienickými prípravkami a so zdravotníc-
kymi potrebami; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; opti-
malizácia internetových vyhľadávačov na podpo-
ru 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-
zach; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; podnikové riadenie re-
fundovaných programov (pre tretie osoby); písa-
nie životopisov (pre tretie osoby); indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); 
pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); sprá-
va spotrebiteľských vernostných programov; zá-
znamy písomnej komunikácie a údajov; zostavo-
vanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; aktualizácia a údržba informácií 
v registroch; obchodné sprostredkovateľské služ-
by v oblasti priraďovania potenciálnych súkrom-
ných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú  
o financovanie; poradenstvo v oblasti komuniká-
cie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv 
pre tretie osoby; veľkoobchodné služby s farma-
ceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prí-
pravkami a so zdravotníckymi potrebami; cielený 
marketing; marketing v rámci vydávania softvéru. 
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38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos elektronickej pošty; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete; poskyto-
vanie prístupu do databáz; prenos digitálnych sú-
borov; videokonferenčné služby; poskytovanie 
diskusných fór online; výzvy (rádiom, telefónom 
alebo inými elektronickými komunikačnými pro-
striedkami); komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí. 
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov 
a dokumentov. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie semi-
nárov; organizovanie a vedenie sympózií; online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; po-
radenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy 
a vzdelávania); online poskytovanie videozáz-
namov (bez možnosti kopírovania); organizovanie 
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 
 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového soft-
véru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počí-
tačového hardvéru; kontroly kvality; požičiava-
nie počítačového softvéru; výskum a vývoj no-
vých výrobkov (pre zákazníkov); obnovovanie 
počítačových databáz; údržba počítačového soft-
véru; analýzy počítačových systémov; návrh po-
čítačových systémov; zhotovovanie kópií počíta-
čových programov; prevod údajov alebo doku-
mentov z fyzických médií na elektronické médiá; 
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie 
osoby); hosťovanie na počítačových stránkach 
(webových stránkach); poradenstvo v oblasti po-
čítačových programov; prenájom webových ser-
verov; poskytovanie internetových vyhľadáva-
čov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); pos-
kytovanie 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; externé poskytovanie služieb v ob-
lasti informačných technológií; technologické 
poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových 
technológií; tvorba a navrhovanie zoznamov in-
formácií z webových stránok pre tretie osoby (in-
formačnotechnologické služby); poradenstvo v ob-
lasti ochrany údajov; vývoj počítačových platfo-
riem; poskytovanie počítačovej platformy pro-
stredníctvom internetu (PaaS). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, sivá. 
(731) Dubán Ladislav, PharmDr., PhD., Malé Námes- 

tie 5000/11, 901 01 Malacky, SK; 
(740) Šiška & advokáti s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1298-2019 

(220) 13.6.2019 
 11 (511) 29 

(511) 29 - Mliečne výrobky; jogurty; mliečne dezerty 
(mliečne výrobky). 

(540) tami 1. čisto prírodný 
(550) slovná 
(731) AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, 

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

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1299-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 31, 39, 44 
(511) 31 - Vence zo živých kvetov; živé kvety; sušené 

kvety (na dekoráciu); rastliny; sušené rastliny na 
dekoráciu. 
39 - Doručovanie balíkov; balenie tovarov; doru-
čovanie tovarov; doručovacie služby; distribúcia 
tovarov na dobierku; doručovanie kvetov; bale-
nie darčekov. 
44 - Služby záhradných architektov; záhradníc-
tvo; záhradkárske služby; aranžovanie kvetov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) DALE Invest SK, s.r.o., Björnsonova 3046/14, 

811 05 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1300-2019 
(220) 13.6.2019 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bubli-
nové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); eti-
kety okrem textilných; fotografie; grafické zobra-
zenia, grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; papie-
rové filtre na kávu; knihy; lepenkové alebo papie-
rové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace 
pásky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický to-
var; periodické a neperiodické publikácie (tlačovi-
ny); plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo le-
penky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné 
materiály; baliace plastové fólie; papierové alebo 
plastové vrecká a tašky na balenie; tlačivá (formu-
láre); kancelárske potreby okrem nábytku; kataló-
gy; papierové darčeky (papiernický tovar). 
35 - Reklamné služby; aranžovanie výkladov; re-
klama; zasielanie reklamných materiálov zákazní-
kom; obchodná administratíva; kancelárske práce; 
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; 
rozmnožovanie (kopírovanie) dokumentov, dokla-
dov; nábor zamestnancov; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov 
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do počítačovej databázy; hospodárske alebo eko-
nomické predpovede; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadenia; prenájom reklamných mate-
riálov; prenájom reklamných priestorov; prepiso-
vanie správ (kancelárske práce); prieskum trhu; 
prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné 
služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; spracovanie textov; vydávanie reklam-
ných materiálov; vydávanie reklamných alebo ná-
borových textov; lepenie plagátov; služby porov-
návania cien; automatizované spracovanie dát  
v administratíve; komerčné informačné kancelárie; 
marketing; marketingové štúdie; obchodná admi-
nistratíva; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; ob-
chodný manažment; poradenstvo pri riadení pod-
nikov; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby 
v oblasti obchodného alebo podnikateľského ria-
denia; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskyto-
vanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; poskytovanie pomoci pri riadení obchod- 
 
ných alebo priemyselných podnikov; profesionál-
ne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
sekretárske služby; spracovanie textov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; účtovníctvo; vydáva-
nie reklamných textov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); vzťahy s verejnosťou; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; obchodné spro-
stredkovateľské služby; činnosť účtovných porad-
cov; vedenie účtovnej evidencie. 
41 - Organizovanie športových súťaží; drezúra zvie-
rat; odborné preškoľovanie; poskytovanie športo-
vísk; praktický výcvik (ukážky); organizovanie  
a vedenie seminárov; meranie času na športových 
podujatiach; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; školenia; písanie textov (okrem 
reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); 
vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných pe-
riodických publikácií; tvorba, požičiavanie, distri-
búcia videofilmov; premietanie kinematografic-
kých filmov; nočné kluby (zábava); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; požičiava-
nie videopások; rozmnožovanie nahraných nosi-
čov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; 
uverejňovanie textov (okrem reklamných); vydá-
vanie kníh, revuí a magazínov, časopisov, perio-
dických a neperiodických publikácií; organizova-
nie módnych prehliadok na zábavné účely; infor-
mácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; poži-
čiavanie nahraných nosičov zvukových a zvuko-
vo-obrazových záznamov; požičiavanie zvuko-
vých nahrávok; prenájom hudobných nástrojov  
a hudobnej aparatúry; organizovanie divadelných, 
filmových, koncertných a iných hudobných a ta-
nečných vystúpení na kultúrne a zábavné účely 
(manažérske služby); fotografické reportáže; foto-
grafovanie; plánovanie a organizovanie večierkov; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie koncertov; orga-
nizovanie a vedenie sympózií; organizovanie au-
diovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zá-
bavné. 

(540) 

  
 

(550) farebná 
(591) biela, čierna, modrá, červená 
(731) Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 

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

 
 
 
 
 
 

(210) 1301-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny. 
(540) 

  
 

(591) zelená, strieborná, modrá, červená, biela, sivá 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 1302-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny. 
(540) 
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(591) červená, strieborná, modrá, ružová, sivá, zelená, 
biela 

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

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

(210) 1303-2019 
(220) 17.6.2019 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Organizovanie obchodných alebo reklamných 

výstav. 
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie vedomostných alebo zá-
bavných súťaží. 

(540) Slovenské hlavičky 
(550) slovná 
(731) Česká hlava PROJEKT z.ú., Sojovice 201, 294 75 

Sojovice, CZ; 
 
 

(210) 1304-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 35, 37, 38, 41, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; komerčné in-
formačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširo-
vanie reklamných oznamov; prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení; účtovníctvo; poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri ria-
dení podnikov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; odborné posudky efektívnosti 
podnikov; prieskum trhu; obchodné odhady; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom 
reklamných materiálov; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných 
textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnos-

ťou (public relations); televízna reklama; aranžo-
vanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; marketin-
gový prieskum; správa počítačových súborov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum verejnej mienky; podpora predaja (pre 
tretie osoby); spracovanie textov; zásielkové re-
klamné služby; 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); prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; 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; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských kontaktných informácií; vyjedná- 
 

 vanie a uzatváranie obchodných transakcií pre 
tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počí-
tačových databázach; riadenie obchodnej činnosti 
v stavebníctve; poskytovanie obchodných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; navr-
hovanie reklamných materiálov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoz-
namov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; obchodné sprostredkovateľské služby v ob-
lasti priraďovania potenciálnych súkromných in-
vestorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financo-
vanie; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťa-
hy s verejnosťou); služby v oblasti vzťahov s mé-
diami; podnikové komunikačné služby; prenájom 
kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelár-
skych priestoroch. 
37 - Čistenie interiérov budov; údržba a opravy 
kancelárskych strojov a zariadení; stavba lodí; 
opravy šatstva; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; inštalá-
cie kuchynských zariadení; demolácie budov; an-
tikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a op-
ravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; 
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); výstavba 
tovární; inštalácie a opravy zavlažovacích zaria-
dení; izolovanie stavieb; údržba a opravy strojov; 
murárske práce; reštaurovanie nábytku; budova-
nie prístavných hrádzí; tapetovanie (papierové 
tapety); tapetovanie; interiérové a exteriérové ma-
ľovanie a natieranie; montovanie lešení; murova-
nie, murárske práce; pranie textilných plienok; 
chemické čistenie; stavebné informácie; informá-
cie o opravách; čistenie exteriérov budov; vý-
stavba obchodov a obchodných stánkov; inštalá-
cie, údržba a opravy počítačového hardvéru; reš-
taurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hu-
dobných nástrojov; inštalácie okien a dverí; údrž-
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ba bazénov; doplňovanie tonerov; stavebné pora-
denstvo; tesárske práce; inštalácie inžinierskych 
sietí na stavenisku; elektroinštalačné služby; in-
štalácie a opravy protipovodňových zariadení. 
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; te-
levízne vysielanie; telefonická komunikácia; te-
lexové služby; spravodajské kancelárie; komuni-
kácia mobilnými telefónmi; komunikácia pros-
tredníctvom počítačových terminálov; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové pre-
nosy; informácie v oblasti telekomunikácií; vý-
zvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronic-
kými komunikačnými prostriedkami); telekonfe-
renčné služby; poskytovanie priestoru na disku-
siu na internete; poskytovanie prístupu do data-
báz; hlasová odkazová služba; online posielanie 
pohľadníc; prenos digitálnych súborov; bezdrô-
tové vysielanie; videokonferenčné služby; posky-
tovanie diskusných fór online; kontinuálny pre-
nos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos 
videonahrávok na objednávku. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; prenájom kinematografických prístrojov; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhla-
sová zábava; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; poži-
čiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie ki-
nematografických filmov; produkcia filmov (nie  
 
reklamných); tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; televízna zábava; výchovnozábavné klu-
bové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizova-
nie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); in-
formácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, pre-
skúšavanie (pedagogická činnosť); informácie  
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované 
prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie športových sú-
ťaží; praktický výcvik (ukážky); organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie plesov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); online vydáva-
nie elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); titulko-
vanie; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); fotografické 
reportáže; fotografovanie; reportérske služby; ka-
ligrafické služby; zalamovanie textov (nie na re-
klamné účely); koučovanie (školenie); individu-
álne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzde-
lávacích fór s osobnou účasťou; skladanie piesní; 
písanie televíznych a filmových scenárov (tvor-
ba); vyučovanie pomocou simulátorov; kultúrne, 
vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované 
galériami umenia; odborné školenia zamerané na 
odovzdávanie know-how. 
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti rop-
ných polí; architektonické služby; bakteriologic-
ký výskum; chemické služby; chemický výskum; 
architektonické poradenstvo; vypracovanie sta-
vebných výkresov; technologický výskum; kon-
trola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; 
výzdoba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; 

navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; skúšky 
materiálov; štúdie technických projektov; geolo-
gický výskum; prieskum ropných polí; inžinierska 
činnosť; meteorologické informácie; geodézia 
(zememeračstvo); počítačové programovanie; rop-
ný prieskum; fyzikálny výskum; strojársky vý-
skum; geologický prieskum; geologický výskum; 
overovanie pravosti umeleckých diel; kalibrácia; 
tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu  
a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizaj-
nérstvo; kontroly kvality; požičiavanie počítačo-
vého softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov 
(pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov 
(priemyselné dizajnérstvo); údržba počítačového 
softvéru; analýzy počítačových systémov; biolo-
gický výskum; urbanistické plánovanie; exper-
tízy (inžinierske práce); návrh počítačových sys-
témov; zhotovovanie kópií počítačových pro-
gramov; 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); inštalácie počítačového soft-
véru; poradenstvo v oblasti počítačových pro-
gramov; prenájom webových serverov; poraden-
stvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti 
ochrany životného prostredia; poskytovanie in-
ternetových vyhľadávačov; digitalizácia doku-
mentov (skenovanie); grafologické analýzy; pos-
kytovanie vedeckých informácií a poradenstva  
 
o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké labo-
ratórne služby; energetické audity; poradenstvo 
pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v ob-
lasti informačných technológií; vedecký výskum; 
klinické skúšky;; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie informácií o počítačových 
technológiách a programovaní prostredníctvom 
webových stránok; kartografické služby; posky-
tovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); technologické 
poradenstvo; technické písanie; navrhovanie inte-
riérov; tvorba a navrhovanie zoznamov informá-
cií z webových stránok pre tretie osoby (infor-
mačnotechnologické služby); navrhovanie vizi-
tiek; vedecký a technologický výskum v oblasti 
prírodných katastrof; prieskumné služby v oblasti 
ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu; 
vedecký a technologický výskum v oblasti prie-
skumu patentov; výskum v oblasti pozemných 
stavieb; výskum v oblasti telekomunikačných tech-
nológií; výskum v oblasti zvárania; navrhovanie 
grafickej úpravy reklamných materiálov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Mlynská 27, 

040 01 Košice, SK; 
(740) Steiner & Associates s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1306-2019 
(220) 14.6.2019 
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 11 (511) 16, 35, 40, 41, 42 
(511) 16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; plagáty; letá-

ky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; papierové alebo lepenkové pútače; papie-
rové alebo lepenkové etikety; fotografie (tlačovi-
ny); grafické zobrazenia; brožúry; katalógy; pros-
pekty; knihy; kalendáre; papiernický tovar; ozná-
menia (papiernický tovar); samolepky (papiernic-
ký tovar); obaly (papiernický tovar). 
35 - Reklama; reklamné agentúry; televízna rekla-
ma; rozhlasová reklama; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; vonkajšia reklama; po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; navrho-
vanie reklamných materiálov; aktualizovanie re-
klamných materiálov; písanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných textov; prenájom reklam-
ných materiálov; prenájom reklamných plôch; pre-
nájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; tvorba reklamných filmov; rozširovanie re-
klamných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); reklamné plagátovanie; merchandising; 
podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie 
tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na re-
klamné účely a podporu predaja; podpora predaja 
tovarov a služieb sponzorovaním športových pod-
ujatí; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
podpory predaja tovarov a služieb sponzorovaním 
športových podujatí; vyhľadávanie sponzorov; po-
radenské a konzultačné služby v oblasti vyhľadá- 
 
vania sponzorov; organizovanie obchodných alebo 
reklamných podujatí, výstav a veľtrhov; marke-
ting; cielený marketing; získavanie zákazníkov 
usporadúvaním reklamných podujatí (event mar-
keting); marketingový prieskum; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (vzťahy s verejnosťou); zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; podnikové komunikačné 
služby; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné 
sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy a mar-
ketingu. 
40 - Tlač, tlačenie; poradenské a konzultačné služ-
by v oblasti tlače, tlačenia; zostavovanie tovarov 
na objednávku (pre tretie osoby). 
41 - Zábava; informácie o možnostiach zábavy; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích, zábavných, 
športových a kultúrnych podujatí; poradenské  
a konzultačné služby v oblasti organizovania a ve-
denia vzdelávacích, zábavných, športových a kul-
túrnych podujatí; organizovanie vedomostných, 
zábavných alebo športových súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie a vedenie seminárov; organizovanie a vede-
nie sympózií; organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie kongresov; organizo-
vanie a vedenie kolokvií; organizovanie módnych 
prehliadok na zábavné účely; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; škole-
nia; plánovanie a organizovanie večierkov; orga-
nizovanie živých vystúpení; písanie textov; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); fotografovanie; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti fotogra-
fovania; tvorba videozáznamov na podujatiach; te-

levízna zábava; rozhlasová zábava; tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; produkcia fil-
mov (nie reklamných); služby agentúr ponúkajú-
cich vstupenky na zábavné podujatia; online po-
skytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania); poskytovanie nesťahovateľných filmov pros-
tredníctvom služieb na prenos videí (na požiada-
nie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych 
programov prostredníctvom služieb na prenos vi-
deí (na požiadanie). 
42 - Grafické dizajnérstvo; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti grafického dizajnérstva; na-
vrhovanie grafickej úpravy reklamných materiá-
lov; navrhovanie obchodných značiek; navrhova-
nie obalov, obalové dizajnérstvo; priemyselné di-
zajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (prie-
myselné dizajnérstvo); navrhovanie vizitiek; tvor-
ba a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); poradenstvo pri tvorbe webových stránok. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, modrá, biela 
 
 
 
(731) Progress Promotion Bratislava, spoločnosť s ru-

čením obmedzeným, Pri Šajbách 9128/7, 831 06 
Bratislava, SK; 

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

 
 

(210) 1308-2019 
(220) 14.6.2019 

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

ovocie a zelenina; mrazené ovocie; mrazená ze-
lenina; mrazené ovocné zmesi; mrazené zeleni-
nové zmesi; konzervované ovocné zmesi; kon-
zervované zeleninové zmesi; mäso; ryby (neži-
vé); hydina (mäso); divina; mrazené mäso; kon-
zervované mäso; mrazené mäsové výrobky; kon-
zervované mäsové výrobky; mrazené ryby; kon-
zervované ryby; mrazená divina; konzervovaná 
divina; konzervovaná hydina; mrazená hydina; 
rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny; 
ovocné pretlaky; ovocné drene; zeleninové pre-
tlaky; ovocné a zeleninové nátierky; dipy (omáč-
ky); ovocné chuťovky; hotové zeleninové jedlá; 
hotové ovocné jedlá; hotové mäsové jedlá; mlie-
ko; mliečne výrobky; mliečne koktaily; syry; jo-
gurty; maslo; margarín; jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva; čaj; pečený čaj; kakao; čokoláda; cu-
kor; ryža; maniok; ságo; kávové náhradky; múka 
a výrobky z obilia; cestoviny; omáčky na cesto-
viny; pizza; knedle; zmrzliny; mrazené krémy; 
zákusky, koláče; pekárske a cukrárske výrobky; 
jemné pečivárske výrobky. 
39 - Automobilová doprava; balenie tovarov; do-
ručovanie tovarov; prenájom chladiarenských za-
riadení; prenájom mrazničiek; prenájom náklad-
ných áut; prenájom skladísk; skladovanie; usklad-
ňovanie; informácie o skladovaní. 
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(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, CZ; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1309-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 5, 35, 44 
(511) 5 - Výživové prípravky s liečivými účinkami na 

terapeutické a lekárske použitie; diétne látky na 
lekárske použitie; výživové doplnky; enzýmové 
výživové doplnky; drogy na lekárske použitie; lie-
čivá posilňujúce organizmus; vitamínové príprav-
ky v podobe potravinových doplnkov; enzýmy na 
lekárske použitie. 

 
 
 

35 - Reklama; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s farmaceutickými prípravkami, s výživo-
vými prípravkami, s výživovými doplnkami, s vi-
tamínmi a liečivami, ktoré posilňujú organizmus; 
obchodné sprostredkovateľské služby. 
44 - Zdravotné poradenstvo. 

(540) Tento program Vám prináša 
 liek Wobenzym 300 tabliet 
 – pomoc pri úrazoch na 
 dovolenke a pri športe. 
(550) slovná 
(731) MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 

252 43 Průhonice, CZ; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1310-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; IPA (indické svetlé pivo); porter (silné 

čierne pivo); stout (silné čierne pivo); čierne pivo 
(pivo z praženého sladu); ležiak; sladové pivo; 
pšeničné pivo; jačmenné pivo; svetlé pivo; neal-
koholické pivo; de-alkoholizované pivo; ochute-
né pivo; pivové koktaily; pivná mladinka; neal-
koholické nápoje; nealkoholické nápoje s príchu-
ťou piva. 

(540) Urpín 
(550) slovná 
(731) Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1312-2019 
(220) 17.6.2019 

 11 (511) 36, 41 
(511) 36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; 

prenájom nehnuteľností; analýzy poistenia; prie-
skum poistných rizík; expertízy poistných rizík  
a poistných zmlúv; služby úverových ústavov, kto-
ré nie sú bankami, týkajúce sa poistenia a správy 
poistných rizík; služby subskripcie (predplácania) 
poistení; životné poistenie; sprostredkovanie pois-
tenia; poistenie majetku; poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú fyzickými, ale aj právnickými 
osobami; uzatváranie zdravotného poistenia; uzat-
váranie dôchodkového poistenia; zdravotné pois-
tenie; spravovanie financií; finančné odhady a oce-
ňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľ-
nosti); finančné informácie; finančné sponzorstvo; 
finančný lízing; finančné záručné služby; kapitá-
lové investície; konzultačné služby v poisťovníc-
tve; finančné konzultačné služby; správa nehnu-
teľností; poistenie proti dopravným nehodám; in-
formácie o poistení; uzatváranie poistenia; aktuár-
ske služby (poistno-matematické); poistné pora-
denstvo týkajúce sa poistných rizík; prenájom kan-
celárskych priestorov; správcovstvo majetku (pre 
tretie osoby); uzatváranie poistných zmlúv proti veľ-
kým priemyselným rizikám; organizovanie dobro-
činných zbierok; zriaďovanie fondov. 

 
 
 

41 - Vzdelávanie; organizovanie a vedenie vzdelá-
vacích výcvikov; organizovanie a vedenie vzdelá-
vacích kurzov; školenia; športová a kultúrna čin-
nosť; akadémie (vzdelávanie); praktický výcvik (ukáž-
ky); elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); filmová tvorba (okrem reklamných fil-
mov); zalamovanie textov (nie na reklamné účely); 
fotografické reportáže; fotografovanie; fotografo-
vanie na mikrofilm; hazardné hry (herne); infor-
mácie o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby (zdra-
votné a kondičné cvičenia); vydávanie kníh; kniž-
nice (služby); organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpon-
denčné vzdelávacie kurzy; služby múzeí (prehliad-
ky, výstavy); nahrávanie videopások; organizova-
nie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; or-
ganizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie lotérií; organizovanie plesov; organi-
zovanie predstavení (manažérske služby); organi-
zovanie športových súťaží; organizovanie súťaží 
krásy; organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; organizovanie živých vystúpení; in-
formácie o výchove a vzdelávaní; písanie textov 
okrem reklamných; plánovanie a organizovanie 
večierkov; poradenstvo v oblasti vzdelávania; on-
line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); služby poskytované práz-
dninovými tábormi (zábava); prekladateľské služ-
by; vyučovanie. 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) modrá, červená, čierna 
(731) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuran-

ce Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 1314-2019 
(220) 18.6.2019 

 11 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Antiseptické prípravky; bakteriologické prí-

pravky na lekárske a zverolekárske použitie; bak-
teriálne prípravky na lekárske a zverolekárske po-
užitie; liečivé cukríky; sirupy na farmaceutické 
použitie; tinktúry na lekárske použitie; roztoky na 
farmaceutické použitie; farmaceutické prípravky; 
vitamínové prípravky; vakcíny; žuvačky na lekár-
ske použitie; mentol na farmaceutické použitie; 
pastilky na farmaceutické použitie; kultúry mikro-
organizmov na lekárske a zverolekárske použitie; 
biologické prípravky na lekárske použitie; lieky 
pre zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; 
fermenty na farmaceutické použitie; ústne vody na 
lekárske použitie; výživové doplnky; prípravky  
z mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske 
použitie; imunostimulátory; výživové prípravky  
 

 
 s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske 

použitie; liečivé prípravky na čistenie zubov; far-
maceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; pa-
rafarmaceutické prípravky; minerálne výživové 
doplnky; potravinové alebo krmivové prípravky so 
stopovými prvkami; bylinkové výťažky na lekár-
ske použitie; liečivé rastliny; liečivé cukríky; žu-
vačky na lekárske použitie; diétne látky na lekár-
ske použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; 
hygienické výrobky na lekárske použitie; dezin-
fekčné prípravky; želatína na lekárske použitie; 
proteínové výživové doplnky. 
29 - Želatína; mliečne výrobky; sójové mlieko 
(náhradka mlieka); výťažky z rias na potravinárske 
použitie; pokrmové tuky; aloa pravá (potraviny); 
mliečne fermenty na prípravu jedál; sušené mlie-
ko; potravinárska želatína; potravinárske oleje; vý-
ťažky z rias na potravinárske použitie; mlieko; 
mliečne výrobky; jogurty; konzervované, sušené, 
varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina; po-
lievky; koncentrované vývary; prípravky na výva-
ry (bujóny); lecitín na prípravu jedál. 
30 - Cukríky; žuvačky; cukrovinky; pastilky (cuk-
rovinky); cukríky na osvieženie dychu; žuvačky na 
osvieženie dychu; med; propolis; včelia kašička; 
riasy (chuťové prísady); škrob (potraviny); príchu-
te do potravín (okrem éterických esencií a esen-
ciálnych olejov); príchute do potravín (okrem éte-
rických esencií a esenciálnych olejov); chuťové 
prísady. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Pantone 639; Pantone Orange 021; 
(731) Bittner Libor, Ing., CSc., Sídliště Osvobození 651/35, 

682 01 Vyškov, CZ; Vrzal Vladimír, MVDr., CSc., 
Malinovského 767/39, 683 23 Ivanovice na Ha-
né, CZ; 

(740) Saxl Jaromír, JUDr. PhDr., Brno, CZ; 
 
 

(210) 1315-2019 
(220) 14.6.2019 

 11 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Dekoratívne magnety; digitálne fotorámiky; 

elektrické a elektronické prístroje dodávajúce 
efekty hudobným nástrojom; humanoidné roboty  
s umelou inteligenciou; počítačové softvérové ap-
likácie (sťahovateľné); sťahovateľné hudobné sú-
bory; sťahovateľné obrazové súbory; 3D okuliare. 
35 - Obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské 
informácie; odborné obchodné riadenie umelec-
kých činností; odkazovacie telefónne služby (pre 
neprítomných predplatiteľov); online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja 
(pre tretie osoby); poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; re-
klama; služby predplácania novín a časopisov (pre 
tretie osoby); spracovanie textov; tvorba reklam-
ných filmov; vyjednávanie a uzatváranie obchod-
ných transakcií pre tretie osoby; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); zbieranie údajov do po-
čítačových databáz. 
 
 
41 - Akadémie (vzdelávanie); diskotéky (služby); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); filmové štúdiá; fotografovanie; hudobné skla-
dateľské služby; informácie o možnostiach zába-
vy; informácie o výchove a vzdelávaní; karaoke 
služby; koučovanie (školenie); nahrávacie štúdiá 
(služby); nočné kluby (zábava); online poskytova-
nie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie počítačových hier (z počíta-
čových sietí); online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; organizovanie a vedenie koncer-
tov; organizovanie a vedenie konferencií a kongre-
sov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (vý-
učba); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; organizovanie módnych 
prehliadok na zábavné účely; organizovanie ple-
sov; organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizo-
vanie živých vystúpení; písanie textov scenárov 
nie na reklamné účely; plánovanie a organizovanie 
večierkov; poskytovanie nesťahovateľných tele-
víznych programov prostredníctvom služieb na 
prenos videí (na požiadanie); požičiavanie zvuko-
vých nahrávok; požičiavanie videopások; rezervá-
cie vstupeniek na zábavné predstavenia; postsyn-
chronizácia, dabing; rozhlasová zábava; skladanie 
piesní; služby estrádnych umelcov; služby múzeí 
(prehliadky, výstavy); služby orchestrov; služby pos-
kytované prázdninovými tábormi (zábava); škole-
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nia; televízna zábava; titulkovanie; tlmočenie po-
sunkovej reči; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; tvorba rozhlasových a televíznych pro-
gramov; vydávanie textov (okrem reklamných); 
výchovno-zábavné klubové služby; vzdelávanie; 
zábava. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavomodrá, biela, zlatá 
(731) Dombro Productions s.r.o., Rázusova 28, 040 01 

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

 
 

(210) 1316-2019 
(220) 16.6.2019 

 11 (511) 16, 25, 35, 41 
(511) 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 
perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; 
oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; 
papierové zástavy; nože na papier (kancelárske 
potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); 
puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo 
lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papie-
rové utierky; etikety (okrem textilných). 
25 - Odevy; tričká; mikiny. 
35 - Reklama; televízna reklama; rozhlasová re-
klama; on-line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných 
telefónov; reklamné agentúry; podpora predaja 
(pre tretie osoby); vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných materiálov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; 
prenájom reklamných plôch; obchodné spros-
tredkovateľské služby v oblasti reklamy; pora-
denské služby v oblasti reklamy; obchodné spros-
tredkovateľské služby s filmami, s reklamou, so 
zábavnými a audiovizuálnymi programami; ob-
chodné sprostredkovateľské služby s audiovizu-
álnou technikou; maloobchodné služby s audio-
vizuálnou technikou; maloobchodné služby s fil-
mami, so zábavnými a audiovizuálnymi progra-
mami; maloobchodné služby s nahratými magne-

tickými nosičmi údajov s audiovizuálnymi záz-
namami, s nahratými optickými nosičmi údajov  
s audiovizuálnymi záznamami; maloobchodné služ-
by s počítačovými hrami; maloobchodné služby  
s počítačovým softvérom. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových pro-
gramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športo-
vých programov; produkcia hudobných progra-
mov; produkcia interaktívnych televíznych pro-
gramov a hier; zábava; interaktívna zábava; hu-
dobné skladateľské služby; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-
dujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, 
zábavných, hudobných a športových súťaží; or-
ganizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklam-
ných); organizovanie súťaží prostredníctvom te-
lefónu (okrem reklamných); organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; moderovanie relácií, programov 
a podujatí; zábavné parky; zábavné služby po-
skytované prázdninovými tábormi; služby klubov 
zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); vý-
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie školení; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; ži-
vé predstavenia; produkcia filmov (okrem reklam-
ných); hudobná tvorba; služby filmových, diva-
delných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; 
požičiavanie filmov; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; služby di-
vadelných, koncertných a varietných umelcov;  
 
 
 
rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a špor-
tové podujatia; produkcia a prenájom zvukových 
a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklam-
ných); vydavateľské služby (okrem vydávania 
reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopi-
sov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); 
on-line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); vydávanie elektro-
nických publikácií (okrem reklamných); elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; tábory na športové sústredenia; kurzy teles-
ného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondič-
né cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes 
cvičenia); zábavné služby nočných klubov; on- 
-line poskytovanie počítačových hier z počítačo-
vých sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; in-
formácie o možnostiach rozptýlenia; informácie 
o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, 
správy, novinky z oblasti šou biznisu; preklada-
teľské služby; prenájom dekorácií na predstave-
nia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom audio prístrojov, video prístrojov, vi-
deorekordérov, premietačiek, televíznych prijí-
mačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prí-
strojov; prenájom športového výstroja (okrem do-
pravných prostriedkov); reportérske služby; po-
moc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti 
výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií  
a stávkových hier; organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; služby diskdžokejov; 
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on- line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); on-line poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania); hazardné 
hry; poradenské a informačné služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; 
poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu aj prostredníctvom internetu, on-line  
a interaktívnymi počítačovými službami. 

(540) Malý Mišo 
(550) slovná 
(731) M.K. production, s.r.o., Palárikova 290/15, 905 01 

Senica, SK; 
 
 

(210) 1318-2019 
(220) 18.6.2019 

 11 (511) 34 
(511) 34 - Byliny na fajčenie; cigaretové filtre; cigare-

tový papier; cigarety; cigarety z tabakových ná-
hradiek (nie na lekárske použitie); krátke cigary 
(cigarily); cigary; zápalkové škatuľky; tabak; zá-
palky; fajčiarske potreby. 

(540) JAZZY 
(550) slovná 
(731) FIZZ - t, s.r.o., Špitálska 2212/16, 811 01 Brati-

slava, SK; 
(740) Reblán Peter, JUDr., Cestice, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1319-2019 
(220) 17.6.2019 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Jogurty. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591)  červená, čierna, tmavošedá 
(731) MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce 

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

 
 

(210) 1320-2019 
(220) 17.6.2019 

 11 (511) 36, 41 

(511) 36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; 
prenájom nehnuteľností; analýzy poistenia; prie-
skum poistných rizík; expertízy poistných rizík  
a poistných zmlúv; služby úverových ústavov, kto-
ré nie sú bankami, týkajúce sa poistenia a správy 
poistných rizík; služby subskripcie (predplácania) 
poistení; životné poistenie; sprostredkovanie pois-
tenia; poistenie majetku; poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú fyzickými, ale aj právnickými 
osobami; uzatváranie zdravotného poistenia; uzat-
váranie dôchodkového poistenia; zdravotné pois-
tenie; spravovanie financií; finančné odhady a oce-
ňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľ-
nosti); finančné informácie; finančné sponzorstvo; 
finančný lízing; finančné záručné služby; kapitá-
lové investície; konzultačné služby v poisťovníc-
tve; finančné konzultačné služby; správa nehnu-
teľností; poistenie proti dopravným nehodám; in-
formácie o poistení; uzatváranie poistenia; aktuár-
ske služby (poistno-matematické); poistné pora-
denstvo týkajúce sa poistných rizík; prenájom 
kancelárskych priestorov; správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby); uzatváranie poistných zmlúv 
proti veľkým priemyselným rizikám; organizova-
nie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov. 
41 - Vzdelávanie; organizovanie a vedenie vzdelá-
vacích výcvikov; organizovanie a vedenie vzdelá-
vacích kurzov; školenia; športová a kultúrna čin-
nosť; akadémie (vzdelávanie); praktický výcvik 
(ukážky); elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); filmová tvorba (okrem reklamných 
filmov); zalamovanie textov (nie na reklamné úče-
ly); fotografické reportáže; fotografovanie; foto-
grafovanie na mikrofilm; hazardné hry (herne); in-
formácie o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); vydávanie kníh; 
knižnice (služby); organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; koreš-
pondenčné vzdelávacie kurzy; služby múzeí (pre- 
 
hliadky, výstavy); nahrávanie videopások; organi-
zovanie a vedenie koncertov; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie sympó-
zií; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích vý-
stav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
organizovanie športových súťaží; organizovanie 
súťaží krásy; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; organizovanie živých vystúpe-
ní; informácie o výchove a vzdelávaní; písanie 
textov okrem reklamných; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; poradenstvo v oblasti vzdeláva-
nia; on-line poskytovanie elektronických publiká-
cií (bez možnosti kopírovania); služby poskytova-
né prázdninovými tábormi (zábava); prekladateľ-
ské služby; vyučovanie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(591) modrá, červená, čierna 
(731) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuran-

ce Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 1322-2019 
(220) 18.6.2019 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Prípravky na ničenie škodcov; fungicídy; her-

bicídy. 

(540) THESORUS 
(550) slovná 
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wihelm-Allee, 

51373 Leverkusen, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1323-2019 
(220) 18.6.2019 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-

chodnej činnosti; obchodné odhady; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchod-
né sprostredkovateľské služby; obchodné spro-
stredkovateľské služby v oblasti priraďovania po-
tenciálnych súkromných investorov k podnikate-
ľom, ktorí žiadajú o financovanie; dohodovanie 
obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Úrazové poistenie; prenájom nehnuteľností; 
sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; 
realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľnos-
tí; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľa-
dávok; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; 
zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finan-
covanie (služby); finančné riadenie; uzatváranie 
poistiek proti požiaru; zdravotné poistenie; poiste-
nie v námornej doprave; bankové hypotéky; finan- 
 
čný lízing; životné poistenie; finančné analýzy; fi-
nančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti 
poisťovníctva; finančné informácie; informácie  
o poistení; prenájom kancelárskych priestorov; služ-
by v oblasti vyplácania dôchodkov; sprostredko-
vanie na burze cenných papierov; poradenstvo  
v oblasti splácania dlhov; organizovanie financo-
vania stavebných projektov; poskytovanie finanč-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre 
tretie osoby); investovanie do fondov; sprostred-
kovanie obchodu s akciami a obligáciami; ban-
kovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; správa ne-
hnuteľností; správa nájomných domov; služby 
sporiteľní; obchodovanie na burze s cennými pa-
piermi; finančné sponzorstvo; konzervatívne fondy 
(služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, sivá, biela 
(731) Finanzpartner, a. s., Tallerova 5, 811 02 Bratisla-

va, SK; 

(740) Mgr. Marek Laktiš, advokátska kancelária, Nitra, 
SK; 

 
 

(210) 1325-2019 
(220) 17.6.2019 

 11 (511) 36, 41 
(511) 36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníc-

tvo; prenájom nehnuteľností; analýzy poistenia; 
prieskum poistných rizík; expertízy poistných ri-
zík a poistných zmlúv; služby úverových ústa-
vov, ktoré nie sú bankami, týkajúce sa poistenia  
a správy poistných rizík; služby subskripcie 
(predplácania) poistení; životné poistenie; spro-
stredkovanie poistenia; poistenie majetku; pois-
tenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzic-
kými, ale aj právnickými osobami; uzatváranie 
zdravotného poistenia; uzatváranie dôchodkové-
ho poistenia; zdravotné poistenie; spravovanie 
financií; finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné 
informácie; finančné sponzorstvo; finančný lí-
zing; finančné záručné služby; kapitálové inves-
tície; konzultačné služby v poisťovníctve; finan-
čné konzultačné služby; správa nehnuteľností; 
poistenie proti dopravným nehodám; informácie 
o poistení; uzatváranie poistenia; aktuárske služ-
by (poistno-matematické); poistné poradenstvo 
týkajúce sa poistných rizík; prenájom kancelár-
skych priestorov; správcovstvo majetku (pre tre-
tie osoby); uzatváranie poistných zmlúv proti 
veľkým priemyselným rizikám; organizovanie 
dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov. 
41 - Vzdelávanie; organizovanie a vedenie vzde-
lávacích výcvikov; organizovanie a vedenie vzde-
lávacích kurzov; školenia; športová a kultúrna 
činnosť; akadémie (vzdelávanie); praktický výc-
vik (ukážky); elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); filmová tvorba (okrem re-
klamných filmov); zalamovanie textov (nie na  
 
 
reklamné účely); fotografické reportáže; fotogra-
fovanie; fotografovanie na mikrofilm; hazardné 
hry (herne); informácie o výchove a vzdelávaní; 
fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); vy-
dávanie kníh; knižnice (služby); organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávanie 
videopások; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizova-
nie a vedenie sympózií; organizovanie kultúr-
nych a vzdelávacích výstav; organizovanie loté-
rií; organizovanie plesov; organizovanie predsta-
vení (manažérske služby); organizovanie športo-
vých súťaží; organizovanie súťaží krásy; organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
organizovanie živých vystúpení; písanie textov 
okrem reklamných; plánovanie a organizovanie 
večierkov; poradenstvo v oblasti vzdelávania; 
on-line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); služby poskytované 
prázdninovými tábormi (zábava); prekladateľské 
služby; vyučovanie. 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) modrá, červená, čierna 
(731) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuran-

ce Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 1327-2019 
(220) 17.6.2019 

 11 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations); prie-

skum verejnej mienky; riadenie obchodnej činnos-
ti v stavebníctve; navrhovanie reklamných mate-
riálov; prenájom bilbordov; reklamné plagátova-
nie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie re-
klamných materiálov; dražby; prieskum trhu; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie 
reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
prenájom reklamných plôch; marketing; marketin-
gový prieskum; telemarketingové služby; písanie 
reklamných textov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); správa nehnuteľností; správa nájom-
ných domov; ubytovacie kancelárie (prenájom bý-
vania); vyberanie nájomného; prenájom zdieľa-
ných kancelárskych priestorov; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie ne-
hnuteľností; prenájom bytov; prenájom kancelár-
skych priestorov. 
37 - Čistenie interiérov budov; stavebníctvo (sta-
vebná činnosť); stavebný dozor; izolovanie proti 
vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; sta-
vebné informácie; čistenie exteriérov budov; in-
štalácie okien a dverí; demolácie budov; stavba  
a opravy skladov. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) červená, čierna, biela 
(731) Továreň na čokoládu, a.s., Murgašova 243/2, 010 01 

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

 
 

(210) 1333-2019 
(220) 18.6.2019 

 11 (511) 34 
(511) 34 - Byliny na fajčenie; cigaretové filtre; cigare-

tový papier; cigarety; cigarety z tabakových ná-
hradiek (nie na lekárske použitie); krátke cigary 
(cigarily); cigary; zápalkové škatuľky; tabak; zá-
palky; fajčiarske potreby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) FIZZ - t, s.r.o., Špitálska 2212/16, 811 01 Brati-

slava, SK; 
(740) Reblán Peter, JUDr., Cestice, SK; 

 
 

(210) 1334-2019 
(220) 17.6.2019 

 11 (511) 29, 32, 33 
(511) 29 - Konzervované ovocie; údeniny; kyslá kapus-

ta; džemy; mrazené ovocie; konzervovaná zele-
nina; sušená zelenina; syry; syridlá; mäso; mlieč-
ne výrobky; plátky sušeného ovocia; konzervo-
vané bobuľové ovocie. 
32 - Pivo; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné 
džúsy; sirupy na výrobu nápojov; minerálne vody 
(nápoje); mušty; limonády; zeleninové džúsy 
(nápoje); sirupy na výrobu limonád; hroznový 
mušt (nekvasený); ovocné nektáre; nealkoholický 
jablkový mušt; mixované ovocné alebo zelenino-
vé nápoje. 
33 - Destilované nápoje; jablčné mušty (alkoho-
lické); víno; alkoholické nápoje okrem piva. 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá, biela 
(731) Farmárik, s.r.o, Bolešov 448, 018 53 Bolešov, SK; 

 
 

(210) 1336-2019 
(220) 19.6.2019 

 11 (511) 18 
(511) 18 - Nákupné tašky; sieťové nákupné tašky; tašky. 
(540) 
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(550) obrazová 
(591) Zelená 
(731) Georgi Todorov, Martina Rázusa 20/14, 971 01 

Prievidza, SK; 
 
 

(210) 1337-2019 
(220) 19.6.2019 

 11 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Kinematografické kamery; nosiče zvukových 

nahrávok; blikavé svetlá (svetelné signály); de-
tektory; neónové reklamy; zariadenia na prenos 
zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; elektrické 
zariadenia proti krádežiam; zabezpečovacie za-
riadenia proti odcudzeniu; monitory (počítačový 
hardvér); videokamery; elektronické vreckové 
slovníky; video displeje; zariadenia globálneho 
polohového systému (GPS); kamery do automo-
bilov na cúvanie. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ki-
nematografickými kamerami, nosičmi zvukových 
nahrávok, blikavými svetlami (svetelnými signál-
mi), detektormi, neónovými reklamami, zariade-
niami na prenos zvuku, zvukovými nahrávacími 
zariadeniami, elektrickými zariadeniami proti 
krádežiam, zabezpečovacími zariadeniami proti 
odcudzeniu, monitormi (počítačovým hardvérom), 
videokamerami, elektronickými vreckovými slov-
níkmi, video displejmi, zariadeniami globálneho 
polohového systému (GPS), kamerami do auto-
mobilov na cúvanie; reklama; marketingový prie-
skum; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; online reklama na počítačovej ko- 
 
munikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; tvorba reklamných filmov; marke-
ting; služby darčekových zoznamov; cielený mar-
keting. 
41 - Fotografovanie; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; tvorba zvukových na-
hrávok; produkcia videonahrávok. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) zelená, biela 

(731) Media Leaders s.r.o., Námestie SNP 16, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

(740) Ištvánová & Co. s.r.o., Partizánske, SK; 
 
 

(210) 1341-2019 
(220) 20.6.2019 

 11 (511) 28, 41 
(511) 28 - Telocvičné a športové potreby; boxerské ru-

kavice; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie 
stroje; chrániče na píšťaly (športový tovar); cvi-
čebné náradie na posilňovanie hrudníka; disky 
(športové náradie); valčeky do stacionárnych tré-
ningových bicyklov; gymnastické zariadenia; chrá-
niče na lakte (športové potreby); chrániče na ko-
lená (športový tovar); ochranné vypchávky (časti 
športových úborov); odrazové dosky (športové 
náradie); opasky pre vzpieračov (športové potre-
by); boxovacie vrecia; kolofónia pre atlétov; mas-
kovacie štíty (športové potreby); suspenzory pre 
športovcov (športové potreby); trampolíny; žrde 
na skok o žrdi; opasky na úpravu pásu cvičením. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží; telesná výchova; poskyto-
vanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyučova-
nie; gymnastický výcvik; poskytovanie športo-
vísk; výchovnozábavné klubové služby; informá-
cie o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby (zdra-
votné a kondičné cvičenia); organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie športových súťaží; prak-
tický výcvik (ukážky); požičiavanie športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); tábo-
ry na športové sústredenia; meranie času na špor-
tových podujatiach; koučovanie (školenie); služ-
by osobných trénerov (fitnes cvičenia); individu-
álne vyučovanie; vyučovanie bojového umenia 
aikido; odborný výcvik džuda. 

(540) RAPID LIFE 
(550) slovná 
(731) Rapid Trnava sport academy, Halenárska 415/10, 

917 01 Trnava, SK; 
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., 

Trnava, SK; 
 
 
 

(210) 1342-2019 
(220) 20.6.2019 

 11 (511) 28, 41 
(511) 28 - Telocvičné a športové potreby; boxerské ru-

kavice; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie 
stroje; chrániče na píšťaly (športový tovar); cvi-
čebné náradie na posilňovanie hrudníka; disky 
(športové náradie); valčeky do stacionárnych tré-
ningových bicyklov; gymnastické zariadenia; 
chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na 
kolená (športový tovar); ochranné vypchávky 
(časti športových úborov); odrazové dosky (špor-
tové náradie); opasky pre vzpieračov (športové 
potreby); boxovacie vrecia; kolofónia pre atlétov; 
maskovacie štíty (športové potreby); suspenzory 
pre športovcov (športové potreby); trampolíny; 
žrde na skok o žrdi; opasky na úpravu pásu cvi-
čením. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží; telesná výchova; poskyto-
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vanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyučova-
nie; gymnastický výcvik; poskytovanie športo-
vísk; výchovnozábavné klubové služby; informá-
cie o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby (zdra-
votné a kondičné cvičenia); organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie športových súťaží; 
praktický výcvik (ukážky); požičiavanie športo-
vého výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
tábory na športové sústredenia; meranie času na 
športových podujatiach; koučovanie (školenie); 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); indi-
viduálne vyučovanie; vyučovanie bojového ume-
nia aikido; odborný výcvik džuda. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna - HEX #231f20, RGB (35,31,32), CMYK 

(0,11,9,86); červená - HEX #ec1b23, RGB 
(236,27,35), CMYK (0,89,85,7); žltá - HEX 
#fcc10e, RGB (252,193,14), CMYK (0,23,94,1); 
sivá - HEX #f4f4f4, RGB (244,244,244), CMYK 
(0,0,0,4); 

(731) Rapid Trnava sport academy, Halenárska 415/10, 
917 01 Trnava, SK; 

(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., 
Trnava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1355-2019 
(220) 20.6.2019 

 11 (511) 15, 35, 41 
(511) 15 - Hudobné nástroje; bicie hudobné nástroje; 

brnkadlá; puzdrá na hudobné nástroje. 
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; predvádzanie tovaru; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti. 
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); vzde-
lávanie; skladanie piesní; hudobná tvorba. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Bolf Instruments, Horná Lehota 135, 976 81 

Horná Lehota, SK; 
 
 

(210) 1361-2019 
(220) 19.6.2019 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

(540) FluidoDeo 
(550) slovná 
(731) AENEA s.r.o., Zelená 273/36, 079 01 Veľké Ka-

pušany, SK; 
 
 

(210) 1363-2019 
(220) 19.6.2019 

 11 (511) 3, 24, 25, 40, 42 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; 

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky, esenciálne oleje. 
24 - Textílie a ich náhradky; bytový textil; textil-
né alebo plastové záclony a závesy. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
40 - Bielenie tkanín; lemovanie a obšívanie tka-
nín; dámske krajčírstvo, šitie; farbenie obuvi; 
farbenie kože; spracovanie kožušín; strihanie lá-
tok (strihová služba); tlačenie vzorov; vodov-
zdorná úprava textilu; spracovanie vlny; farbiar-
stvo; krajčírstvo; farbenie textílií; úprava textílií; 
úprava tkanín; vyšívanie; farbenie kožušín; pre-
šívanie (stehovanie) textílií; úpravy a prešívanie 
oblečenia. 
42 - Architektonické poradenstvo; výzdoba inte-
riérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie 
obalov, obalové dizajnérstvo; módne návrhárstvo; 
grafické dizajnérstvo; navrhovanie interiérov. 

(540) MICHAELA LUPTAKOVA 
(550) slovná 
(731) Ľuptáková Michaela, Pavlice 199, 919 42 Pavli-

ce, SK; 
(740) SKLEGAL s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1369-2019 
(220) 21.6.2019 

 11 (511) 10 
(511) 10 - Chrbticové implantáty; chirurgické nástroje 

na použitie pri operáciách chrbtice. 

(540) CONDUIT 
(550) slovná 
(731) DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 465 81 

Warsaw, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 1374-2019 
(220) 21.6.2019 

 11 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 
(511) 9 - Nosiče údajov so záznamom zvuku a obrazu; 

elektronické publikácie (periodiká, noviny, časo-
pisy - sťahovateľné). 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy; no-
viny; knihy; katalógy; prospekty; plagáty; foto-
grafie; pohľadnice; korešpondenčné lístky; listo-
vý papier; kalendáre; obálky (papiernický tovar); 
tlačivá (formuláre); tlačené reklamné materiály. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie re-
klamných materiálov; rozmnožovanie (kopírova-
nie) dokumentov; rozmnožovanie (kopírovanie) 
dokladov; obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triedach 39, 40, 41 tohto zoznamu. 
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníc-
tvo; nehnuteľnosti (služby). 
38 - Telekomunikačné služby. 
39 - Doručovanie novín a časopisov. 
40 - Polygrafické služby; tlačiarenské služby; od-
borné a poradenské služby v odbore polygrafie. 
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, nepe-
riodických publikácií; on-line vydávanie elektro-
nických publikácií. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počí-
tačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Denník N, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1375-2019 
(220) 21.6.2019 

 11 (511) 2, 17, 19, 35, 37 
(511) 2 - Farby; nátery. 

17 - Tesniace, výplňové a izolačné materiály; zvu-
kovoizolačné materiály; tesnenia; tesniace hmoty; 
izolačné hmoty; nástrekové hmoty s tepelno a zvu-
kovoizolačnými vlastnosťami; tepelné izolátory; 
sklená vlna (izolačný materiál); izolačné nátery; 
izolačné žiaruvzdorné materiály; celulózové izo-
lačné materiály; fúkané izolačné materiály; drevo-
fúkané izolačné materiály. 

19 - Nekovové stavebné materiály. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 2, 17 a 19 tohto zoz-
namu; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triedach 2, 17 a 19 tohto 
zoznamu prostredníctvom internetu; marketingový 
prieskum; vydávanie reklamných textov; reklama; 
reklamné agentúry; prieskum trhu; prenájom re-
klamných plôch; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; služby porovnávania cien; marketing; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; optimalizácia obchodovania na we-
bových stránkach; obchodné sprostredkovateľské 
služby; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalačné 
stavebné práce; izolovanie stavieb; realizácia te-
pelných izolácií; realizácia hlukových izolácií; rea-
lizácia tepelných a akustických izolácií stavieb (in-
teriérov, fasád i striech) formou nástrekov; inštalá-
cia stavieb a interiérov; špeciálne úpravy akustic-
kých vlastností interiérov; inštalácia akustických 
(zvukovoizolačných) panelov; inštalácie sadrokar-
tónových dielcov; inštalácie deliacich stien a prie-
čok; inštalácie sadrokartónových systémov; sta-
vebné inžinierske práce; realizácia priemyselných 
stavieb, bytových a občianskych stavieb a inži-
nierskych stavieb. 

(540) Pracujeme poctivo... aj keď 
 sa nikto nepozerá... 
(550) slovná 
(731) AXA-PROPERTY s.r.o., Hutnícka 2713/10, 052 01 

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

šov, SK; 
 
 

(210) 1376-2019 
(220) 20.6.2019 

 11 (511) 8, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 43 
(511) 8 - Pinzety (klieštiky); vreckové nožíky; vidličky; 

mäsiarske nože; nožiarsky tovar; lyžice; pečatidlá 
(ručné nástroje); nože na čistenie rýb od šupín; ra-
zidlá; pošvy na meče; krájače na zeleninu; sekáči-
ky a nože na mäso a zeleninu; sekáčiky (ručné ná-
stroje); nože na otváranie ustríc; čepele, nože 
(zbrane); otvárače na konzervy (nie elektrické); 
tĺčiky (ručné nástroje); strieborné príbory (no-
že,vidličky a lyžice); nože; pinzety; meče; škrabky 
(ručné nástroje); opasky, remene na nosenie náradia. 
25 - Čiapky; pleteniny; opasky (časti odevov); ple-
tené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; košele; ko-
šele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; kostý- 
 
my, obleky; kravaty; jazdecké krátke nohavice; 
nohavice; vrchné ošatenie; šatky, šály; kabáty; ob-
lečenie z úpletových textílií; sukne; športové trič-
ká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukavi-
ce bez prstov; šaty; uniformy; bundy; saká; topán-
ky; športová obuv; šatky na krk; kožené odevy; 
tričká; šály uviazané pod krkom; vreckovky do sa-
ka; členkové topánky. 
29 - Bielkoviny na prípravu jedál; výťažky z rias 
na potravinárske použitie; maslo; vaječný bielok; 
krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky na 
vývary (bujóny); kaviár; konzervované ovocie; 
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údeniny; zemiakové lupienky; zemiakové hranol-
čeky; kyslá kapusta; koncentrované vývary; dže-
my; mrazené ovocie; polievky; sušené hrozienka; 
nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; varená 
zelenina; sušená zelenina; syry; kandizované ovo-
cie; krokety; kôrovce (neživé); datle; mlieko; raky 
(neživé); rybie plátky (filé); syridlá; dusené ovo-
cie; ovocné rôsoly; ovocná dreň; mäso; ryby (ne-
živé); potravinárska želatína; huspenina; divina; 
ďumbierový džem (zázvorový); konzervované só-
jové bôby (potraviny); tukové nátierky na chlieb; 
slede (neživé); homáre (neživé); potravinársky se-
zamový olej; ustrice (neživé); šunka; žĺtok; jogurt; 
prípravky na zeleninové polievky; zeleninové šťa-
vy na prípravu jedál; mäsové výťažky; kefír 
(mliečny nápoj); kumys (mliečny nápoj); mliečne 
nápoje (s vysokým obsahom mlieka); srvátka; 
mliečne výrobky; langusty (neživé); slanina; kon-
zervovaná šošovica; marmelády; špik (potraviny); 
mušle (neživé); mäkkýše (neživé); spracované 
škrupinové ovocie; vajcia; sušené vajcia; pečeňová 
paštéta; konzervovaná cibuľa; konzervované oli-
vy; nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klo-
básy, salámy, párky; solené potraviny; prípravky 
na výrobu polievok; paradajkový pretlak; zeleni-
nové šaláty; bravčová masť; ovocné šaláty; sar-
dinky (neživé); lososy (neživé); konzumný loj; tu-
niaky (neživé); paradajková šťava na prípravu je-
dál; potravinársky slnečnicový olej; držky; kon-
zervované hľuzovky; hydina (mäso); ovocné šup-
ky; mleté mandle; spracované arašidy; konzervo-
vané šampiňóny; konzervovaná fazuľa; pečeň; po-
traviny z rýb; plátky sušeného ovocia; mušle jedlé 
(neživé); ovocie naložené v alkohole; spracovaný 
peľ (potravina); garnáty (neživé); konzervované 
ryby; konzervované mäso; morské raky (neživé); 
slimačie vajcia (konzumné); tofu; šľahačka; brav-
čové mäso; konzervy s rybami; konzervy s ovo-
cím; mäsové konzervy; zemiakové placky; ryby  
v slanom náleve; konzervy so zeleninou; párky  
v cestíčku; zemiakové vločky; jablkový kompót; 
brusnicový kompót; tahini (nátierka zo sezamo-
vých jadier); hummus (cícerová kaša); konzervo-
vané morské riasy; ovocné chuťovky; kyslé mlie-
ko; kimchi (jedlo z kvasenej zeleniny); sójové 
mlieko (náhradka mlieka); mliečne koktaily; pap-
riková nátierka (konzervované koreniny); lúpané 
slnečnicové semená; rybacia pena; vtáčie mlieko 
(nealkoholické); zeleninová pena; rybie ikry (po-
traviny); lúpané semená; konzervovaný cesnak; 
mlieko obohatené bielkovinami; potravinársky ľa-
nový olej; nízkotučné zemiakové lupienky; nízko-
tučné zemiakové hranolčeky; mliečne fermenty na 
prípravu jedál; kompóty; kondenzované sladené 
mlieko; „smetana“ (ruská kyslá smotana); „riažen-
ka“ (ruský jogurtový nápoj); „prostokvaša“ (ruské  
 
kyslé mlieko); paradajková pasta; pasta z tekvico-
vej dužiny; baklažánová pasta; arašidové mlieko 
na prípravu jedál; mandľové mlieko na prípravu 
jedál; ryžové mlieko (náhradka mlieka); konzer-
vované artičoky; ovocné aranžmány na priamu 
konzumáciu; sušené mlieko; yakitori (japonský 
kurací špíz); bulgogi (kórejské jedlo z hovädzieho 
mäsa); kandizované orechy; ochutené orechy; 
spracované lieskové orechy; konzervované bobu-
ľové ovocie; guakamola (avokádová nátierka); 
vyprážané cibuľové krúžky; falafel (tradičné arab-
ské jedlo); citrónová šťava na prípravu jedál; 

mrazom sušené mäso; ovsené mlieko; rastlinná 
smotana; mrazom sušená zelenina; potravinársky 
extra panenský olivový olej; galbi (kórejské jedlo 
z grilovaného mäsa); jedlé mravčie larvy (potra-
viny); jedlý hmyz (neživý); spracovaná sladká 
kukurica; orechové nátierky; zemiakové knedle; 
párky na prípravu hotdogov; párky v kukuričnom 
cestíčku (corn dogs); mandľové mlieko; arašido-
vé mlieko; kokosové mlieko; kokosové mlieko 
na prípravu jedál; nápoje z kokosového mlieka; 
ryžové mlieko na prípravu jedál; nápoje z man-
dľového mlieka; nápoje z arašidového mlieka; 
črevá na klobásy (prírodné alebo umelé); solená 
a sušená treska „klipfish“; vyprážané syrové gu-
ľôčky (syr cotagge); lisovaná ovocná pasta; yuba 
(zo sójových bôbov); sójové rezne; rezne z tofu; 
hotové jedlá typu „tajine“. 
30 - Riasy (chuťové prísady); cestoviny; man-
dľové cesto; aníz (semená); badián; cukrovinky 
na zdobenie vianočných stromčekov; bylinkové 
čaje (nie na lekárske použitie); kávové príchute; 
aromatické prípravky do potravín; koreniny; ne-
kysnutý chlieb; soľ na konzervovanie potravín; 
sušienky, keksy; sušienky; mätové cukríky; cuk-
ríky; oblátky; sladké žemle; kakao; káva; nepra-
žená káva; rastlinné prípravky (kávové náhrad-
ky); zákusky, koláče; škorica (korenina); kapary; 
karamelky (cukríky); karí (korenie); prípravky  
z obilnín; žuvačky; cigória (kávová náhradka); 
čaj; čokoláda; marcipán; klinčeky (korenie); chu-
ťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; 
kukuričné vločky; kukuričné pukance; stužovače 
šľahačky; smotanové zmrzliny; palacinky; prí-
chute do potravín (okrem éterických esencií  
a esenciálnych olejov); kuchynská soľ; zahusťo-
vacie prípravky na varenie; kurkuma (potravina); 
prírodné sladidlá; korenie; perníky, medovníky; 
nové korenie; múka; fazuľová múka; kukuričná 
múka; horčicová múčka; jačmenná múka; sójová 
múka; pšeničná múka (výražková); škrob (potra-
viny); droždie do cesta; fondán (cukrovinky); 
keksy; cukor; cestá na koláče; ďumbier (kore-
nie); glutén (potraviny); krúpy (potraviny); ocot; 
kečup; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové 
nápoje; mliečne čokoládové nápoje; kvások; 
droždie; spojivá do údenín; mandľové pusinky 
(jemné pečivo); makaróny; mletá kukurica; pra-
žená kukurica; chlieb; maltóza; melasa; melaso-
vý sirup; cukrárenská mäta; med; lúpaný jačmeň; 
horčica; muškátové orechy; rezance; plnené ko-
láče; mletý jačmeň; sendviče; pastilky (cukro-
vinky); jemné pečivárske výrobky; sušienky; pe-
čivo (rožky); paprika (koreniny); pizza; čierne 
korenie; zemiaková múčka (potraviny); pudingy; 
pralinky; ravioly; sladké drievko (cukrovinky); 
ryža; šafran (korenie); ságo; omáčky (chuťové  
 
prísady); zelerová soľ; pšeničná krupica; šerbety 
(zmrzlinové nápoje); špagety; tapioková múka; 
torty; vanilkové príchute; vanilín (vanilková ná-
hradka); zvitky (cestoviny); pečivo s mäsovou 
náplňou; paštéty zapekané v ceste; prípravky na 
zjemňovanie mäsa na domáce použitie; zmrzliny; 
prášky na výrobu zmrzlín; mandľové cukrovin-
ky; arašidové cukrovinky; potravinárske príchute 
okrem esenciálnych olejov; aromatické prísady 
do nápojov (okrem esenciálnych olejov); mletý 
ovos; lúpaný ovos; ovsené potraviny; ovsené 
vločky; ovsený výražok (múka); tyčinky so slad-
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kým drievkom (cukrovinky); pivný ocot; kávové 
nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; ká-
vové náhradky; kandis (na povrch cukroviniek); 
obilninové vločky; marináda (chuťové prísady); 
kuskus (krupica); sladové výťažky (potraviny); 
slad (potraviny); propolis; pikantné zeleninové 
omáčky (chuťové prísady); včelia kašička; mor-
ská voda na prípravu jedál; suši; paradajková 
omáčka; majonézy; slané pečivo (krekery); an-
glický krém; ovocné želé (cukrovinky); müsli; 
ryžové koláče; sójová omáčka; jogurty mrazené 
(mrazené potraviny); chutneys (koreniny); jarné 
závitky (ázijské predjedlo); tacos (mexické jed-
lo); kukuričné placky (tortilly); ľadový čaj; čajo-
vé nápoje; zálievky na šaláty; strúhanka; tabbo-
uleh (libanonský šalát); chalva; quiches (slaný 
koláč); mäsové šťavy; pasta zo sójových bôbov 
(chuťové prísady); pasta zo sójových bôbov 
(chuťové prísady); obilninové chuťovky; ryžové 
chuťovky; instantná kukuričná kaša (s vodou 
alebo s mliekom); kukuričná krupica; práškové 
droždie; sóda bikarbóna na prípravu jedál; kon-
zervované záhradné bylinky (chuťové prísady); 
jedlá z rezancov; polevy na koláče; čokoládové 
peny; penové zákusky (cukrovinky); ovocné 
omáčky; ovocné omáčky; syrové sendviče (chee-
seburgers); pesto (bazalková omáčka); polevy na 
šunku; ľanové semená na prípravu jedál (koreni-
ny); obilné klíčky (potraviny); cereálne tyčinky  
s vysokým obsahom proteínov; vínny kameň na 
prípravu jedál; gluténové prísady na kuchárske 
použitie; omáčky na cestoviny; cereálne tyčinky; 
palmový cukor; cestá na jedlá; kvety a listy ras-
tlín (náhradky čaju); cestá na zákusky; vareniki 
(ukrajinské pirohy); peľmene (ruské mäsové 
knedličky); čokoládové cukrárske ozdoby; cuk-
rovinkové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; 
mliečna ryžová kaša; mleté orechy; posekaný 
cesnak (chuťové prísady); baozi (čínske parené 
buchty); ryžové cesto na prípravu jedál; jiaaozi 
(čínske pirohy); ramen (japonské rezancové po-
lievky); okonomiyaki (japonské obložené plac-
ky); zmesi na prípravu okonomiyaki (japonské 
obložené placky); burritos (mexické plnené plac-
ky); gimbap (kórejské ryžové jedlo); jedlý pa-
pier; jedlý ryžový papier; čokoládové nátierky; 
čokoládovo-orieškové nátierky; knedle; polevy 
na zákusky s vysokým leskom; mrazom sušené 
ryžové jedlá; harmančekové nápoje; mliečny ka-
ramel (dulce de leche); ryža zmiešaná so zeleni-
nou a hovädzím mäsom (bibimbap); onigiri (ja-
ponské ryžové jedlo); instantná ryža; hotdogy 
(teplé párky v rožku); ľadové kocky (konzumné); 
spracované semená používané ako koreniny; se-
zamové semená (koreniny); zelenina v štipľavom 
náleve; predvarená celozrnná pšenica (bulgur);  
 
spracovaná pohánka; pohánková múka; brusni-
cová omáčka (chuťové prísady); jablková omáčka 
(chuťové prísady); krutóny; chlebové placky zo 
zemiakmi „lomper“; ruské ovocnosnehové cuk-
rovinky „zefír“; ruské ovocné cukrovinky „pas-
tila“; ryžové krekry „senbei“; placky z kimči; kó-
rejský dezert „patbingsu“; cukríky na osvieženie 
dychu; žuvačky na osvieženie dychu; japonské 
rezance „udon“; japonské rezance „soba“. 
31 - Citrusové ovocie; nespracované riasy (po-
traviny alebo krmivo); škrupinové ovocie; zvie-
ratá chované v zverincoch; živé zvieratá; kmene 

stromov; kríky; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; 
čerstvá cvikla; otruby; nespílené drevo; nespra-
cované obilie; čerstvé šampiňóny; šampiňónové 
podhubie na rozmnožovanie; čerstvé gaštany; 
čakankové hľuzy; čakanka; čerstvé uhorky; 
chmeľové šišky; mäkkýše (živé); čerstvá zeleni-
na; čerstvá tekvica veľkoplodá; násadové vajcia 
(na liahnutie); slama na mulčovanie (materiál na 
prikrytie pôdy); zvyšky z destilácie (krmivo pre 
zvieratá); úžitkové domáce zvieratá; prípravky na 
výkrm zvierat; ryžová múka (krmivo); čerstvá 
fazuľa; živé kvety; sušené kvety (na dekoráciu); 
peľ (surovina); seno; pšenica; čerstvé ovocie; zr-
no (obilie); zrno (osivo); semená na siatie; krúpy 
pre hydinu; čerstvé záhradné bylinky; rastliny; 
sadenice; chmeľ; kolové orechy; čerstvý hlávko-
vý šalát; čerstvá šošovica; kukurica; čerstvé lies-
kové orechy; ikry; čerstvá cibuľa; jačmeň; žihľa-
va; slama (podstielka); slama (krmivo); živé ry-
by; vinič (rastlina); borovicové šišky; paprika 
(rastlina); sušené rastliny na dekoráciu; čerstvý 
pór; čerstvý hrach; čerstvé zemiaky; čerstvé 
hrozno; rebarbora; ružové kríky; raž; čerstvé 
hľuzovky; zvyšky po výrobe vína; živá hydina; 
mandle (ovocie); čerstvé arašidy; vedľajšie pro-
dukty spracovania obilnín (krmivo pre zvieratá); 
raky (živé); kôrovce (živé); homáre (živé); mušle 
(slávka jedlá) (živé); ustrice (živé); surová kôra; 
langusty (živé); čerstvý špenát; čerstvé artičoky; 
slede (živé); lososy (živé); sardinky (živé); tunia-
ky (živé); čerstvý cesnak; čerstvá tekvica kríčko-
vá; sardely (živé); jedlý hmyz (živý); nespraco-
vané klasy sladkej kukurice (lúpané alebo nelú-
pané); nespracovaná pohánka; japonské kapry 
(živé). 
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďum-
bierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivná 
mladinka; nealkoholické ovocné nápoje; srvátko-
vé nápoje; nealkoholické prípravky na výrobu 
nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné 
džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); 
prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vo-
dy (nápoje); sódová voda (sifón); stolové vody; 
mušty; limonády; chmeľové výťažky na výrobu 
piva; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výro-
bu limonád; sladina (výluh sladu); hroznový 
mušt (nekvasený); orgeada (nealkoholický ná-
poj); sóda; šerbety (nápoje); paradajkový džús 
(nápoj); nealkoholické nápoje; sýtené vody; ne-
alkoholický jablkový mušt; kvas (nealkoholický 
nápoj); nealkoholické nápoje s kávovou príchu-
ťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; 
nealkoholické nápoje; jačmenné pivo; energetic-
ké nápoje. 
 
 
 
33 - Mätový likér; alkoholické výťažky z ovocia; 
horké likéry; anízový likér; anízovka; aperitívy; 
arak; destilované nápoje; jablčné mušty (alkoho-
lické); koktaily; curaçao (pomarančový likér); 
digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; likéry; 
medovina; griotka; brandy, vínovica; brandy, ví-
novica; vodnár (matolinové víno); hruškový mušt 
(alkoholický); saké; whisky; liehové esencie; al-
koholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje 
okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; alko-
holické nápoje z ryže; rum; vodka; vopred pri-
pravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom). 
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43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné je-
dálne; závodné jedálne; reštauračné (stravovacie) 
služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občer-
stvenie (snackbary); bary (služby); reštaurácie  
s japonskou kuchyňou (washoku); reštaurácie s ja-
ponskou kuchyňou (udon a soba). 

(540) Willie Kidd 
(550) slovná 
(731) Janicina Peter, Brezová 488/4, 031 04 Liptovský 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1377-2019 
(220) 20.6.2019 

 11 (511) 3, 35, 37 
(511) 3 - Prípravky na čistenie povrchov; čistiace prí-

pravky; čistiace prípravky na okná automobilov; 
leštiace a hladiace prípravky; leštiaca červeň; leš-
tiace vosky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; 
krémy na kožu; odmasťovacie prípravky (nie na 
použitie vo výrobnom procese); prípravky na su-
ché čistenie; šampóny. 
35 - Reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); marketing; obchodné sprostredkova-
teľské služby. 
37 - Umývanie dopravných prostriedkov; čistenie 
vozidiel; mazanie vozidiel; leštenie vozidiel; údrž-
ba a opravy motorových vozidiel; chemické čis-
tenie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi náter-
mi; prenájom čistiacich strojov; lakovanie, gla-
zovanie. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) TM real, spol. s r.o., Gorkého 10/129, 811 01 

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

 
 
 
 
 
 
 

(210) 1379-2019 
(220) 20.6.2019 

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

poháre; letáky; papierové pasparty; plagáty; veľ-
ké plošné plagáty; podložky pod pivové poháre; 
útržkové bloky; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; papierové obaly na fľaše; papiero-
vé, lepenkové alebo kartónové etikety; pohľadni-
ce; jedálne lístky z papiera; polepy a samolepky 
na automobily. 

21 - Plastové poháre; papierové poháre; sklené 
poháre; poháre; keramické hrnčeky; keramické 
džbány; keramické holby; keramické stojany na 
jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; 
porcelánové podnosy; keramické podnosy; papie-
rové podnosy; porcelánové džbány; fľaše. 
24 - Tkaniny; obrusy (okrem papierových); tex-
tilné obrúsky na stolovanie; textilné prestieranie 
na stolovanie. 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky, šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze 
piva. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
organizovanie súťaží na reklamné účely. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športo-
vých a kultúrnych podujatí. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, žltá 
(731) Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 43/84, 150 00 

Praha 5, CZ; 
(740) HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1382-2019 
(220) 21.6.2019 

 11 (511) 5, 42, 44 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; spermie na umelú 

insemináciu; krvná plazma; krv na lekárske po-
užitie; diagnostické prípravky na lekárske použi-
tie; kmeňové bunky na lekárske použitie; biolo-
gické tkanivá na lekárske použitie; transplantáty 
(živé tkanivá). 
42 - Biologický výskum; vedecký výskum; kli-
nické skúšky; lekársky výskum. 
44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; lekárske služby; zdravotné strediská; 
zdravotné poradenstvo; tkanivové banky (ľudské 
tkanivá). 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) čierna, zelená 
(731) GYNCARE, s.r.o., Magnezitárska 2/C, 040 13 Ko-

šice, SK; 
(740) Pivolusková Ivana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1384-2019 
(220) 21.6.2019 

 11 (511) 5, 42, 44 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; spermie na umelú 

insemináciu; krvná plazma; krv na lekárske po-
užitie; diagnostické prípravky na lekárske použi-
tie; kmeňové bunky na lekárske použitie; biolo-
gické tkanivá na lekárske použitie; transplantáty 
(živé tkanivá). 
42 - Biologický výskum; vedecký výskum; kli-
nické skúšky; lekársky výskum. 
44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; lekárske služby; zdravotné stredi-
ská; zdravotné poradenstvo; tkanivové banky (ľud-
ské tkanivá). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) GYNCARE,s.r.o., Magnezitárska 2/C, 040 13 Ko-

šice, SK; 
(740) Pivolusková Ivana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1385-2019 
(220) 21.6.2019 

 11 (511) 5, 42, 44 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; spermie na umelú 

insemináciu; krvná plazma; krv na lekárske po-
užitie; diagnostické prípravky na lekárske použi-
tie; kmeňové bunky na lekárske použitie; biolo-
gické tkanivá na lekárske použitie; transplantáty 
(živé tkanivá). 
42 - Biologický výskum; vedecký výskum; kli-
nické skúšky; lekársky výskum. 
 
 
 
44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; lekárske služby; zdravotné strediská; 

zdravotné poradenstvo; tkanivové banky (ľudské 
tkanivá). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená 
(731) GYNCARE,s.r.o., Magnezitárska 2/C, 040 13 Ko-

šice, SK; 
(740) Pivolusková Ivana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1387-2019 
(220) 20.6.2019 

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

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

(540) MUSTANG 
(550) slovná 
(731) Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 43/84, 150 00 

Praha 5, CZ; 
(740) HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1388-2019 
(220) 21.6.2019 
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 11 (511) 5, 42, 44 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; spermie na umelú 

insemináciu; krvná plazma; krv na lekárske pou-
žitie; diagnostické prípravky na lekárske použi-
tie; kmeňové bunky na lekárske použitie; biolo-
gické tkanivá na lekárske použitie; transplantáty 
(živé tkanivá). 
42 - Biologický výskum; vedecký výskum; kli-
nické skúšky; lekársky výskum. 
44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; lekárske služby; zdravotné strediská; 
zdravotné poradenstvo; tkanivové banky (ľudské 
tkanivá). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená 
(731) GYNCARE,s.r.o., Magnezitárska 2/C, 040 13 Ko-

šice, SK; 
(740) Pivolusková Ivana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1390-2019 
(220) 21.6.2019 

 11 (511) 9, 16, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); zaria-

denia na spracovanie údajov; počítačové operačné 
programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté 
počítačové programy); monitorovacie počítačové 
programy. 
16 - Tlačené publikácie; časopisy (periodiká); vy-
učovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); poskytovanie zaria-
dení na oddych a rekreáciu; vzdelávanie; vyučo-
vanie; organizovanie a vedenie seminárov; vydá-
vanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); 
školenia; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; informácie  
o výchove a vzdelávaní; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); fotografické reportáže; koučovanie (škole-
nie); odborné preškoľovanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; od-
borné školenia zamerané na odovzdávanie know-
how; vzdelávacie služby poskytované špeciálny-
mi výchovnými asistentami. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, bordová 
(731) Health Management Academy, s.r.o., Prokopo- 

va 15, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Čuprík Marián, Mgr., usadený euroadvokát, Ko-

šice, SK; 
 
 

(210) 1391-2019 
(220) 21.6.2019 

 11 (511) 12, 35, 39 
(511) 12 - Nákladné autá, kamióny; automobilové obyt-

né prívesy (karavany); prívesy (vozidlá); náklad-
né dodávkové vozidlá; motocykle; športové autá; 
dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo 
vzduchu a po koľajniciach; osobné automobily; 
automobily; pretekárske automobily; robotické 
automobily. 
35 - Reklamné plagátovanie; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; mar-
ketingový prieskum; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; písanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; marketing; prenájom predajných stánkov. 
39 - Prenájom automobilov; automobilová do-
prava; dovoz, doprava; skladovanie tovarov (ús-
chova); parkovanie automobilov; skladovanie; us-
kladňovanie; prenájom garáží; prenájom vozidiel; 
doprava, preprava; organizovanie turistickej do-
pravy; osobná doprava; doprava cestujúcich; spros-
tredkovanie dopravy; služby vodičov; rezervácie 
dopravy; zdieľanie automobilov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Pálffyovský kaštieľ, a.s., Prostredná 49/13, 900 21 

Pezinok, SK; 
(740) Pivolusková Ivana, JUDr., Bratislava, SK; 

 

 
(210) 1393-2019 
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(220) 21.6.2019 
 11 (511) 12, 35, 39 

(511) 12 - Nákladné autá, kamióny; automobilové obyt-
né prívesy (karavany); prívesy (vozidlá); náklad-
né dodávkové vozidlá; motocykle; športové autá; 
dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo 
vzduchu a po koľajniciach; osobné automobily; 
automobily; pretekárske automobily; robotické 
automobily. 
35 - Reklamné plagátovanie; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; mar-
ketingový prieskum; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; písanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; marketing; prenájom predajných stánkov. 
39 - Prenájom automobilov; automobilová do-
prava; dovoz, doprava; skladovanie tovarov (ús-
chova); parkovanie automobilov; skladovanie; us-
kladňovanie; prenájom garáží; prenájom vozidiel; 
doprava, preprava; organizovanie turistickej do-
pravy; osobná doprava; doprava cestujúcich; spro-
stredkovanie dopravy; služby vodičov; rezervácie 
dopravy; zdieľanie automobilov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, zelená 
(731) Pálffyovský kaštieľ, a.s., Prostredná 49/13, 900 21 

Pezinok, SK; 
(740) Pivolusková Ivana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1394-2019 
(220) 21.6.2019 

 11 (511) 5, 42, 44 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; spermie na umelú 

insemináciu; krvná plazma; krv na lekárske po-
užitie; diagnostické prípravky na lekárske použi-
tie; kmeňové bunky na lekárske použitie; biolo-
gické tkanivá na lekárske použitie; transplantáty 
(živé tkanivá). 
42 - Biologický výskum; vedecký výskum; kli-
nické skúšky; lekársky výskum. 
44 - Zdravotné strediská (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; lekárske služby; zdravotné stredi-
ská; zdravotné poradenstvo; tkanivové banky (ľud-
ské tkanivá). 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zelená 
(731) GYNCARE,s.r.o., Magnezitárska 2/C, 040 13 Ko-

šice, SK; 
(740) Pivolusková Ivana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1395-2019 
(220) 21.6.2019 

 11 (511) 30, 35 
(511) 30 - Mandľové cesto; cukrovinky na zdobenie via-

nočných stromčekov; kávové príchute; nekysnutý 
chlieb; sušienky, keksy; cukríky; oblátky; sladké 
žemle; zákusky, koláče; karamelky (cukríky); čo-
koláda; marcipán; chuťové prísady; cukrovinky; 
cukrárske výrobky; smotanové zmrzliny; palacin-
ky; perníky, medovníky; fondán (cukrovinky); 
keksy; cukor; cukrárske aromatické prísady (okrem 
esenciálnych olejov); prášok do pečiva; cestá na 
koláče; prísady do zmrzlín (spojivá); mliečne ka-
kaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne 
čokoládové nápoje; chlieb; plnené koláče; sendvi-
če; jemné pečivárske výrobky; sušienky; pudingy; 
pralinky; šerbety (zmrzlinové nápoje); torty; va-
nilkové príchute; vanilín (vanilková náhradka); 
zvitky (cestoviny); pečivo s mäsovou náplňou; 
paštéty zapekané v ceste; zmrzliny; prášky na vý-
robu zmrzlín; mandľové cukrovinky; arašidové 
cukrovinky; potravinárske príchute okrem esen-
ciálnych olejov; aromatické prísady do nápojov 
(okrem esenciálnych olejov); tyčinky so sladkým 
drievkom (cukrovinky); kávové nápoje; kakaové 
nápoje; čokoládové nápoje; kávové náhradky; 
kandis (na povrch cukroviniek); slané pečivo (kre-
kery); ovocné želé (cukrovinky); ryžové koláče; 
jogurty mrazené (mrazené potraviny); kukuričné 
placky (tortilly); quiches (slaný koláč); obilninové 
chuťovky; ryžové chuťovky; polevy na koláče; 
čokoládové peny; penové zákusky (cukrovinky); 
ovocné omáčky; syrové sendviče (cheeseburgers); 
cereálne tyčinky; cestá na jedlá; cestá na zákusky; 
čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cuk-
rárske ozdoby; orechy v čokoláde; čokoládové ná-
tierky; čokoládovo-orieškové nátierky; polevy na 
zákusky s vysokým leskom; mliečny karamel (dul-
ce de leche); hotdogy (teplé párky v rožku); brus-
nicová omáčka (chuťové prísady); jablková omáč-
ka (chuťové prísady); obložené chlebíky; dezerty. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podni-
kov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemy- 
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selných podnikov; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; marketingový prieskum; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; podpo-
ra predaja (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný ma-
nažment pre poskytovateľov služieb na voľnej no-
he; externé administratívne riadenie podnikov; 
maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
de 30 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; 
maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
de 30 tohto zoznamu prostredníctvom donášky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zlatá (luxor gold) 
(731) Ondrušová Monika, Bošany 667/13, 956 18 Bo-

šany, SK; 
(740) Mgr. et Mgr. Natália Bucková, Drahovce, SK; 

 
 

(210) 1398-2019 
(220) 24.6.2019 

 11 (511) 35, 36, 38, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákla-
dov; rozširovanie reklamných oznamov; účtov-
níctvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádza-
nie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; rozmnožovanie dokumen-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; od-
borné posudky efektívnosti podnikov; dražby; 
prieskum trhu; 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 
(public relations); televízna reklama; reklamné 
agentúry; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; marketingový prieskum; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; obchod- 
 

 né alebo podnikateľské informácie; prieskum ve-
rejnej mienky; prenájom reklamných plôch; spra-
covanie textov; zásielkové reklamné služby; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
online reklama na počítačovej sieti; vyhľadáva-
nie informácií v počítačových súboroch; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
služby porovnávania cien; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb; fakturácie; písanie reklamných textov; zos-
tavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; marketing; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských kontaktných in-
formácií; optimalizácia internetových vyhľadá-
vačov na podporu predaja; optimalizácia obcho-
dovania na webových stránkach; platené reklam-
né služby typu „klikni sem“; obchodné spro-
stredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatvá-
ranie obchodných transakcií pre tretie osoby; ak-
tualizácia a údržba údajov v počítačových data-
bázach; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; navrhovanie 
reklamných materiálov; prenájom bilbordov; in-
dexovanie webových stránok na obchodné alebo 
reklamné účely; písanie textov scenárov na re-
klamné účely; záznamy písomnej komunikácie  
a údajov; aktualizácia a údržba informácií v re-
gistroch; zostavovanie zoznamov informácií na 
obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); obchodné spra-
vodajské služby; cielený marketing; vonkajšia 
reklama; podnikové komunikačné služby. 
36 - Platenie splátok; úverové agentúry; spros-
tredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníc-
tvo; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fon-
dov; kapitálové investície; finančné záručné služ-
by; klíring; úschovné služby, úschova v bezpeč-
nostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; financova-
nie (služby); bankové hypotéky; finančné ana-
lýzy; finančné poradenstvo; spracovanie platieb 
kreditnými kartami; spracovanie platieb debet-
nými kartami; finančné informácie; informácie  
o poistení; vydávanie kreditných kariet; bankové 
služby priamo k zákazníkom (homebanking); po-
skytovanie finančných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; finančný výskum. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
telefonické služby; telefonická komunikácia; ko-
munikácia mobilnými telefónmi; komunikácia pros-
tredníctvom počítačových terminálov; prenos správ 
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
čov; prenos elektronickej pošty; informácie v ob-
lasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom 
alebo inými elektronickými komunikačnými pros-
triedkami); komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; prenos signálu prostredníctvom sateli-
tu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomu-
nikačné služby); telekonferenčné služby; posky-
tovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych 
súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenč-
né služby; poskytovanie diskusných fór online; 
kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová ko-
munikácia; prenos videonahrávok na objednávku. 
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42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového soft-
véru; obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; návrh počítačových sys-
témov; zhotovovanie kópií počítačových pro-
gramov; prevod údajov alebo dokumentov z fy-
zických médií na elektronické médiá; hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácie počítačového softvéru; prevod (kon-
verzia) počítačových programov alebo údajov 
(nie fyzický); digitalizácia dokumentov (skeno-
vanie); diaľkové monitorovanie počítačových 
systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom 
internetu (SaaS); zálohovanie údajov mimo pra-
coviska; uchovávanie elektronických údajov; pos-
kytovanie informácií o počítačových technoló-
giách a programovaní prostredníctvom webových 
stránok; poskytovanie počítačových technológií 
prostredníctvom internetu (cloud computing); mo-
nitorovanie počítačových systémov na zisťovanie 
porúch; kódovanie údajov; monitorovanie počí-
tačových systémov na zistenie neoprávneného 
vstupu alebo zneužitia dát. 

(540) MiniBanka TB 
(550) slovná 
(731) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1399-2019 
(220) 24.6.2019 

 11 (511) 35, 36, 38, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákla-
dov; rozširovanie reklamných oznamov; účtov-
níctvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádza-
nie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; rozmnožovanie dokumen-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; od-
borné posudky efektívnosti podnikov; dražby; 
prieskum trhu; 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 
(public relations); televízna reklama; reklamné 
agentúry; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; marketingový prieskum; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prieskum 
verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; 
spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; online reklama na počítačovej sieti; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch; 
prenájom reklamného času v komunikačných  
 

 médiách; služby porovnávania cien; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; fakturácie; písanie reklamných tex-
tov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; marketing; poskytova-
nie obchodných alebo podnikateľských kontakt-
ných informácií; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; optimalizácia 
obchodovania na webových stránkach; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné 
sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uza-
tváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových da-
tabázach; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; navrhovanie 
reklamných materiálov; prenájom bilbordov; in-
dexovanie webových stránok na obchodné alebo 
reklamné účely; písanie textov scenárov na re-
klamné účely; záznamy písomnej komunikácie  
a údajov; aktualizácia a údržba informácií v re-
gistroch; zostavovanie zoznamov informácií na 
obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); obchodné spra-
vodajské služby; cielený marketing; vonkajšia re-
klama; podnikové komunikačné služby. 
36 - Platenie splátok; úverové agentúry; spros-
tredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníc-
tvo; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fon-
dov; kapitálové investície; finančné záručné služ-
by; klíring; úschovné služby, úschova v bezpeč-
nostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; financova-
nie (služby); bankové hypotéky; finančné ana-
lýzy; finančné poradenstvo; spracovanie platieb 
kreditnými kartami; spracovanie platieb debet-
nými kartami; finančné informácie; informácie  
o poistení; vydávanie kreditných kariet; bankové 
služby priamo k zákazníkom (homebanking); pos-
kytovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; finančný výskum. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
telefonické služby; telefonická komunikácia; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; pre-
nos správ a obrazových informácií prostredníc-
tvom počítačov; prenos elektronickej pošty; in-
formácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rá-
diom, telefónom alebo inými elektronickými ko-
munikačnými prostriedkami); komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; prenos signálu pro-
stredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie 
tabule (telekomunikačné služby); telekonferenč-
né služby; poskytovanie prístupu do databáz; 
prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysiela-
nie; videokonferenčné služby; poskytovanie dis-
kusných fór online; kontinuálny prenos dát (stre-
aming); rádiová komunikácia; prenos videonah-
rávok na objednávku. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového soft-
véru; obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; návrh počítačových sys-
témov; zhotovovanie kópií počítačových pro-
gramov; prevod údajov alebo dokumentov z fy-
zických médií na elektronické médiá; hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácie počítačového softvéru; prevod (konver- 
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zia) počítačových programov alebo údajov (nie 
fyzický); digitalizácia dokumentov (skenovanie); 
diaľkové monitorovanie počítačových systémov; 
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); zálohovanie údajov mimo pracoviska; 
uchovávanie elektronických údajov; poskytova-
nie informácií o počítačových technológiách  
a programovaní prostredníctvom webových strá-
nok; poskytovanie počítačových technológií pro-
stredníctvom internetu (cloud computing); moni-
torovanie počítačových systémov na zisťovanie 
porúch; kódovanie údajov; monitorovanie počí-
tačových systémov na zistenie neoprávneného 
vstupu alebo zneužitia dát. 

(540) Digitálna karta TB 
(550) slovná 
(731) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1400-2019 
(220) 24.6.2019 

 11 (511) 35, 36, 38, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákla-
dov; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníc-
tvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné ale-
bo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; po-
radenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie to-
varu; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); po-
moc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; reklamné agentúry; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prie-
skum; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných 
plôch; spracovanie textov; zásielkové reklamné 
služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
organizovanie obchodných alebo reklamných veľ-
trhov; online reklama na počítačovej sieti; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch; pre-
nájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; služby porovnávania cien; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; fakturácie; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; marketing; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných informá-
cií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby ty-
pu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské  
 

 služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; navrhovanie reklamných materiálov; pre-
nájom bilbordov; indexovanie webových stránok 
na obchodné alebo reklamné účely; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej 
komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba in-
formácií v registroch; zostavovanie zoznamov in-
formácií na obchodné alebo reklamné účely; pora-
denstvo v oblasti komunikácie (reklama); obchod-
né spravodajské služby; cielený marketing; von-
kajšia reklama; podnikové komunikačné služby. 
36 - Platenie splátok; úverové agentúry; sprostred-
kovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; 
oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fondov; 
kapitálové investície; finančné záručné služby; klí-
ring; úschovné služby, úschova v bezpečnostných 
schránkach; pôžičky (finančné úvery); finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníc-
tvo, nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služ-
by); bankové hypotéky; finančné analýzy; finanč-
né poradenstvo; spracovanie platieb kreditnými 
kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; 
finančné informácie; informácie o poistení; vydá-
vanie kreditných kariet; bankové služby priamo  
k zákazníkom (homebanking); poskytovanie fi-
nančných informácií prostredníctvom webových 
stránok; finančný výskum. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
telefonické služby; telefonická komunikácia; ko-
munikácia mobilnými telefónmi; komunikácia pros-
tredníctvom počítačových terminálov; prenos správ 
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
čov; prenos elektronickej pošty; informácie v ob-
lasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom 
alebo inými elektronickými komunikačnými pro-
striedkami); komunikácia prostredníctvom optic-
kých sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; 
elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikač-
né služby); telekonferenčné služby; poskytovanie 
prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; 
bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; 
poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny 
prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; pre-
nos videonahrávok na objednávku. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového softvé-
ru; obnovovanie počítačových databáz; údržba po-
čítačového softvéru; návrh počítačových systé-
mov; zhotovovanie kópií počítačových progra-
mov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzic-
kých médií na elektronické médiá; hosťovanie na 
počítačových stránkach (webových stránkach); in-
štalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fyzic-
ký); digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľ-
kové monitorovanie počítačových systémov; pos-
kytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchováva-
nie elektronických údajov; poskytovanie informá-
cií o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poskytovanie 
počítačových technológií prostredníctvom interne-
tu (cloud computing); monitorovanie počítačových 
systémov na zisťovanie porúch; kódovanie údajov; 
monitorovanie počítačových systémov na zistenie 
neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát. 
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(540) Digitálna banka TB 
(550) slovná 
(731) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1401-2019 
(220) 24.6.2019 

 11 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákla-
dov; rozširovanie reklamných oznamov; účtov-
níctvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádza-
nie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; rozmnožovanie dokumen-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; od-
borné posudky efektívnosti podnikov; dražby; 
prieskum trhu; 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 
(public relations); televízna reklama; reklamné 
agentúry; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; marketingový prieskum; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; prieskum ve-
rejnej mienky; prenájom reklamných plôch; spra-
covanie textov; zásielkové reklamné služby; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
online reklama na počítačovej sieti; vyhľadáva-
nie informácií v počítačových súboroch; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
služby porovnávania cien; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb; fakturácie; písanie reklamných textov; zos-
tavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; marketing; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských kontaktných in-
formácií; optimalizácia internetových vyhľadá-
vačov na podporu predaja; optimalizácia obcho-
dovania na webových stránkach; platené reklam-
né služby typu „klikni sem“; obchodné spro-
stredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatvá-
ranie obchodných transakcií pre tretie osoby; ak-
tualizácia a údržba údajov v počítačových data-
bázach; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; navrhovanie 
reklamných materiálov; prenájom bilbordov; in-
dexovanie webových stránok na obchodné alebo 
reklamné účely; písanie textov scenárov na re-
klamné účely; záznamy písomnej komunikácie  
a údajov; aktualizácia a údržba informácií v re-
gistroch; zostavovanie zoznamov informácií na 
obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); obchodné spra- 
 

 vodajské služby; cielený marketing; vonkajšia re-
klama; podnikové komunikačné služby. 
36 - Platenie splátok; úverové agentúry; spros-
tredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníc-
tvo; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fon-
dov; kapitálové investície; finančné záručné 
služby; klíring; úschovné služby, úschova v bez-
pečnostných schránkach; pôžičky (finančné úve-
ry); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníc-
tvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; fi-
nancovanie (služby); bankové hypotéky; finančné 
analýzy; finančné poradenstvo; spracovanie pla-
tieb kreditnými kartami; spracovanie platieb de-
betnými kartami; finančné informácie; informácie 
o poistení; vydávanie kreditných kariet; bankové 
služby priamo k zákazníkom (homebanking); po-
skytovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; finančný výskum. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
telefonické služby; telefonická komunikácia; ko-
munikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos elektronickej pošty; informácie 
v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefó-
nom alebo inými elektronickými komunikačnými 
prostriedkami); komunikácia prostredníctvom op-
tických sietí; prenos signálu prostredníctvom sate-
litu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomu-
nikačné služby); telekonferenčné služby; poskyto-
vanie prístupu do databáz; prenos digitálnych sú-
borov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné 
služby; poskytovanie diskusných fór online; kon-
tinuálny prenos dát (streaming); rádiová komuni-
kácia; prenos videonahrávok na objednávku. 

(540) TBX 
(550) slovná 
(731) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1404-2019 
(220) 24.6.2019 

 11 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations); prie-

skum verejnej mienky; riadenie obchodnej činnos-
ti v stavebníctve; navrhovanie reklamných mate-
riálov; prenájom bilbordov; reklamné plagátova-
nie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie re-
klamných materiálov; dražby; prieskum trhu; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie 
reklamných textov; reklama; reklamné agentúry; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
prenájom reklamných plôch; marketing; marketin-
gový prieskum; telemarketingové služby; písanie 
reklamných textov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); správa nehnuteľností; správa nájom-
ných domov; ubytovacie kancelárie (prenájom bý-
vania); vyberanie nájomného; prenájom zdieľa-
ných kancelárskych priestorov; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie ne-
hnuteľností; prenájom bytov; prenájom kancelár-
skych priestorov. 
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37 - Čistenie interiérov budov; stavebníctvo (sta-
vebná činnosť); stavebný dozor; izolovanie proti 
vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; sta-
vebné informácie; čistenie exteriérov budov; in-
štalácie okien a dverí; demolácie budov; stavba  
a opravy skladov. 

(540) REINOO 
(550) slovná 
(731) Továreň na čokoládu, a.s., Murgašova 243/2, 010 01 

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

 
 

(210) 1409-2019 
(220) 25.6.2019 

 11 (511) 14, 37, 40 
(511) 14 - Klenoty, šperky z drahých kovov; drahé ko-

vy (surovina alebo polotovar); drahé kamene. 
37 - Opravy šperkov. 
40 - Pozlacovanie, pokovovanie zlatom; rytie, gra-
vírovanie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Čierna; modrá, žltá, biela. 
(731) Lucia Bednárová ZLATNÍCTVO AQAMARÍN, 

Rastislavova 3484/12, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 1410-2019 
(220) 25.6.2019 

 11 (511) 16 
(511) 16 - Noviny. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, modrá 
(731) Glinský Karol, JUDr., Cintorínska 554/67, 091 01 

Stropkov, SK; 
 
 
 
 
 

(210) 1415-2019 
(220) 26.6.2019 

 11 (511) 35, 39, 42 
(511) 35 - Obchodné odhady; obchodný alebo podnika-

teľský prieskum; prenájom reklamných materiá-
lov; poradenstvo pri riadení obchodnej činnosti; 
obchodný alebo podnikateľský výskum; marketin-
gový prieskum; odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; prieskum verejnej mienky; služby po-
rovnávania cien; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov 
a služieb; zostavovanie štatistík; marketing; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely. 
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov  
a dokumentov. 
42 - Chemické analýzy; tvorba počítačového soft-
véru; aktualizovanie počítačového softvéru; kon-
troly kvality; obnovovanie počítačových databáz; 
údržba počítačového softvéru; analýzy počítačo-
vých systémov; návrh počítačových systémov; in-
štalácie počítačového softvéru; poradenstvo v ob-
lasti počítačových programov; vedecký výskum; 
uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie 
počítačovej platformy prostredníctvom internetu 
(PAAS). 

(540) PATRICK LINHART 
 POTRAVINOVÝ SEMAFOR 
(550) slovná 
(731) Linhart Patrick, Karpatské námestie 7770/10A, 

831 06 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1417-2019 
(220) 26.6.2019 

 11 (511) 1, 3, 5 
(511) 1 - Vitamíny na výrobu výživových doplnkov; vi-

tamíny na výrobu kozmetických prípravkov; anti-
oxidanty na výrobu výživových doplnkov; proteí-
ny na výrobu výživových doplnkov; čajové vý-
ťažky na výrobu farmaceutických prípravkov; ča-
jové výťažky na výrobu kozmetických prípravkov; 
antioxidanty na výrobu kozmetických prípravkov; 
antioxidanty na výrobu farmaceutických príprav-
kov; antioxidanty na výrobu výživových dopln-
kov. 
3 - Kozmetické prípravky. 
5 - Výživové doplnky; rastlinné výťažky na far-
maceutické použitie; bylinkové výťažky na lekár-
ske použitie; výživové prípravky s liečivými účin-
kami na terapeutické a lekárske použitie; farmace-
utické prípravky; diétne potraviny na lekárske po-
užitie; diétne nápoje na lekárske použitie; antioxi-
dačné tabletky; liečivé čaje; liečivé nápoje; by-
linkové čaje na liečebné použitie. 

(540) NE IO 
(550) slovná 
(731) Kerestéš Ján, Ing., Csc., Hliníky 732/45, 017 01 

Považská Bystrica, SK; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 1420-2019 
(220) 26.6.2019 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; ne-

hnuteľnosti (služby). 
(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Poscom s. r. o., Štefánikova 118, 949 01 Nitra, SK; 
(740) SHM PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1422-2019 
(220) 27.6.2019 

 11 (511) 5, 44 
(511) 5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-

pravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; vý-
živové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prí-
pravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; staros-
tlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľ-
nohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 

(540) MENORAXON 
(550) slovná 
(731) Axonia Pharma s.r.o., Kalinčiakova 10658/27, 

831 04 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1424-2019 
(220) 26.6.2019 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Škrob na bielizeň (apretačný prípravok); myd-

lá; mydielka; avivážne prípravky; modridlo na bie-
lizeň, svetlička; bieliace soli; bieliaca sóda; bielia-
ce pracie prostriedky; glazovacie prípravky na bie-
lizeň; predpieracie a namáčacie prípravky; ústne 
vody (nie na lekárske použitie); prípravky na čis-
tenie zubov; púder (kozmetika); leštiace príprav-
ky; kozmetické prípravky pre deti; prípravky na 
odstraňovanie škvŕn; sóda na čistenie; detergenty 
(nie na použitie vo výrobnom procese a na lekár-
ske použitie); prípravky na čistenie povrchov; od-
masťovacie prípravky (nie na použitie vo výrob-
nom procese); antistatické prípravky na použitie  
v domácnosti; esenciálne oleje; čistiace prípravky; 
pracie prostriedky; neliečivé umývacie prípravky 
na osobnú hygienu; toaletné prípravky; voňavkár-
ske výrobky; kozmetické krémy; terpentín (odmas-
ťovací prípravok); aviváže; šampóny; pracie pros-
triedky; čistiace toaletné mlieka; oleje na toaletné 
použitie; oleje na kozmetické použitie; čistiace 
prípravky; krémy na kožu; kozmetické prípravky 
do kúpeľa; škrob na bielizeň (apretačný prípravok). 

 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, zelená 
(731) AKTIFF, s.r.o., Karlovo náměstí 288/17, 120 00 

Praha 2, CZ; 
 
 

(210) 1429-2019 
(220) 27.6.2019 

 11 (511) 25, 35 
(511) 25 - Čiapky; šilty (pokrývky hlavy); ponožky; 

košele; rukavice; šatky, šály; vesty; legíny; špor-
tové tričká, dresy; bundy; športová obuv; pláten-
ná obuv; plážová obuv; čelenky (oblečenie); bez-
jbalové šiltovky; tričká; mikiny; športové tielka; 
ponožky pohlcujúce pot; kimoná; pokrývky hla-
vy; nohavice; tepláky; vrchné ošatenie; plavky; 
parky (teplé krátke kabáty s kapucňou). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vr-
chným ošatením, pokrývkami hlavy a obuvou; 
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; marketingový prieskum; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Hannikerová Jaroslava, JUDr., Hrobákova 9, 851 02 

Bratislava, SK; 
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1435-2019 
(220) 28.6.2019 
(310) 88325082 
(320) 4.3.2019 
(330) US 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Nápoje pre športovcov; energetické nápoje; 

izotonické nápoje. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Reign Beverage Company LLC, 1547 N. Know-

les Ave., CA 90063 Los Angeles, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1441-2019 
(220) 1.7.2019 

 11 (511) 35, 41, 44 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákaz-

níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); re-
klama; marketing; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; aktualizovanie reklamných 
alebo náborových materiálov; poradenské služby 
pre riadenie podniku; marketing; marketingové 
poradenstvo; prieskum trhu; podpora predaja (pre 
tretie osoby); predvádzanie tovaru; obchodné in-
formácie; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; maloobchod-
né alebo veľkoobchodné služby s farmaceutický-
mi, zverolekárskymi a zdravotníckymi príprav-
kami a s lekárskymi potrebami; obchodné spro-
stredkovanie lekárskych a zdravotníckych služieb. 
41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); 
organizovanie a vedenie seminárov; kurzy teles-
ného cvičenia; organizovanie a vedenie sympózií, 
kongresov, kolokvií, konferencií, seminárov, bene-
fičných podujatí a koncertov; organizovanie do-
mácich a zahraničných stáží, študijných pobytov  
a doškoľovacích kurzov; školenie; vzdelávanie; 
vyučovanie; vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem 
reklamných alebo náborových); publikovanie 
vzdelávacích textov; publikovanie časopisov, kníh 
a príručiek v oblasti medicíny. 
44 - Akupunktúra; aromaterapeutické služby; der-
matologické služby; farmaceutické poradenstvo; 
fyzioterapia; hygienická a kozmetická starostlivosť; 
plastická chirurgia; chirurgia; kozmetické a plas-
tické operácie; služby kliniky kozmetickej a plas-
tickej chirurgie; služby krvných bánk; služby sta-
rostlivosti o krásu poskytované kúpeľmi; liečba 
črevnej dysbiosy, porúch imunity, alergických 
chorôb; liečba depresívnych stavov a únavového 
syndrómu; liečba chronických ochorení, bolestí chrb-
tice a kĺbov; masérske služby; nemocničné služby; 
sanatóriá; služby lekárskej a zdravotnej kliniky; 
odborné poradenstvo v oblasti zdravotníckej sta-
rostlivosti; ošetrovateľské služby; pediatrické a ošet-
rovateľské služby; poradenstvo v oblasti zdravia  
a zdravej výživy; poskytovanie služieb rehabili-
tačného zariadenia; služby starostlivosti o zdravie 
a krásu poskytované saunami, salónmi krásy, ho-
ličstvami, kaderníctvami a masážnymi salónmi;  
 
 

služby zdravotných stredísk; služby zdravotných 
kliník; kúpeľné služby; wellness služby pre zdra-
vie a wellness tela a ducha ponúkané kúpeľmi; le-
kárske laboratórne služby pre analýzu vzoriek 
odobratých od pacientov; prenájom zdravotnícke-
ho vybavenia; poskytovanie informácií týkajúcich 
sa prenájmu zdravotníckych strojov a prístrojov; 
prenájom prístrojov a zariadení v oblasti zdravot-
níckej techniky; prenájom lekárskych a zdravot-
níckych zariadení; sanatóriá; služby chiroprakti-
kov; psychologické služby; poradenské služby tý-
kajúce sa starostlivosti o vlasy; poradenské služby 
týkajúce sa zdravia; služby alternatívnej medicíny; 
služby kozmetičky; starostlivosť o nohy; služby 
starostlivosti o krásu poskytované kúpeľmi; pora-
denstvo v oblasti starostlivosti o telo a krásu; po-
radenstvo v oblasti kozmetiky; poradenstvo v ob-
lasti výživy; konzultačné služby týkajúce sa sta-
rostlivosti o pokožku; kozmetická starostlivosť  
o telo; kozmetická liečba kože laserom; služby ka-
derníckeho a kozmetického salónu; služby zubnej 
ambulancie; telemedicínske služby; zdravotnícka 
starostlivosť; zotavovne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, sivá, čierna, sivá, ružová, fialová 
(731) Boháč Martin, doc. MUDr., PhD. MHA, A. Gwer-

kovej 10, 851 04 Bratislava, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;  

 
 

(210) 1444-2019 
(220) 1.7.2019 

 11 (511) 36, 37 
(511) 36 - Správa nehnuteľností. 

37 - Čistenie interiérov budov; čistenie okien. 

(540) Benest 
(550) slovná 
(731) SSMD s.r.o., Uhrova 20, 831 01 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1446-2019 
(220) 28.6.2019 
(310) 88325087 
(320) 4.3.2019 
(330) US 

 11 (511) 32 
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(511) 32 - Nápoje pre športovcov; energetické nápoje; 
izotonické nápoje. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, žltá, modrá, čierna 
(731) Reign Beverage Company LLC, 1547 N. Know-

les Ave., CA 90063 Los Angeles, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1451-2019 
(220) 1.7.2019 

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

alebo lepenky; albumy; spisové obaly (papiernický 
tovar); noviny; periodiká; zaraďovače, šanóny (na 
voľné listy); karisbloky; skicáre; brožúry; poz-
námkové zošity; katalógy; knihy; obaly (papier-
nický tovar); písacie potreby; tlačoviny; tlačené 
publikácie; príručky; perá (kancelárske potreby); 
časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; oznáme-
nia (papiernický tovar); papierové servítky; papie-
rové obrúsky (prestieranie); papierové alebo le-
penkové etikety; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; samolepky (papiernický tovar); letáky. 
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); marketingový 
prieskum; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; marketing; poradenstvo v oblas-
ti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poraden-
stvo v oblasti komunikácie (reklama). 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; 
varietné predstavenia; divadelné predstavenia; 
tvorba divadelných alebo iných predstavení; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých 
vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; 
služby múzeí (prehliadky, výstavy); organizovanie 
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); organizovanie  
a vedenie koncertov. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela, šedá 
(731) Škultéty Štefan, Ing., SNP 14, 914 51 Trenčian-

ske Teplice, SK; 
(740) H | P | R Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 1452-2019 
(220) 1.7.2019 

 11 (511) 35, 41, 44 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazní-

kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rekla-
ma; marketing; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; aktualizovanie reklamných 
alebo náborových materiálov; poradenské služby 
pre riadenie podniku; marketing; marketingové 
poradenstvo; prieskum trhu; podpora predaja (pre 
tretie osoby); predvádzanie tovaru; obchodné in-
formácie; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; maloobchod-
né alebo veľkoobchodné služby s farmaceutický-
mi, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravka-
mi a s lekárskymi potrebami; obchodné sprostred-
kovanie lekárskych a zdravotníckych služieb. 
41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); 
organizovanie a vedenie seminárov; kurzy teles-
ného cvičenia; organizovanie a vedenie sympózií, 
kongresov, kolokvií, konferencií, seminárov, bene-
fičných podujatí a koncertov; organizovanie do-
mácich a zahraničných stáží, študijných pobytov  
a doškoľovacích kurzov; školenie; vzdelávanie; 
vyučovanie; vydávanie kníh; vydávanie textov 
(okrem reklamných alebo náborových); publiko-
vanie vzdelávacích textov; publikovanie časopi-
sov, kníh a príručiek v oblasti medicíny. 
44 - Akupunktúra; aromaterapeutické služby; der-
matologické služby; farmaceutické poradenstvo; 
fyzioterapia; hygienická a kozmetická starostli-
vosť; plastická chirurgia; chirurgia; kozmetické  
a plastické operácie; služby kliniky kozmetickej  
a plastickej chirurgie; služby krvných bánk; služby 
starostlivosti o krásu poskytované kúpeľmi; liečba 
črevnej dysbiosy, porúch imunity, alergických cho-
rôb; liečba depresívnych stavov a únavového syn-
drómu; liečba chronických ochorení, bolestí chrb-
tice a kĺbov: masérske služby; nemocničné služby; 
sanatóriá; služby lekárskej a zdravotnej kliniky; 
odborné poradenstvo v oblasti zdravotníckej sta-
rostlivosti; ošetrovateľské služby; pediatrické a ošet-
rovateľské služby; poradenstvo v oblasti zdravia  
a zdravej výživy; poskytovanie služieb rehabili-
tačného zariadenia; služby starostlivosti o zdravie 
a krásu poskytované saunami, salónmi krásy, ho-
ličstvami, kaderníctvami a masážnymi salónmi; 
služby zdravotných stredísk; služby zdravotných 
kliník; kúpeľné služby; wellness služby pre zdra- 
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vie a wellness tela a ducha ponúkané kúpeľmi; le-
kárske laboratórne služby pre analýzu vzoriek 
odobratých od pacientov; prenájom zdravotnícke-
ho vybavenia; poskytovanie informácií týkajúcich 
sa prenájmu zdravotníckych strojov a prístrojov; 
prenájom prístrojov a zariadení v oblasti zdravot-
níckej techniky; prenájom lekárskych a zdravot-
níckych zariadení; sanatóriá; služby chiroprakti-
kov; psychologické služby; poradenské služby tý-
kajúce sa starostlivosti o vlasy; poradenské služby 
týkajúce sa zdravia; služby alternatívnej medicíny; 
služby kozmetičky; starostlivosť o nohy; služby 
starostlivosti o krásu poskytované kúpeľmi; pora-
denstvo v oblasti starostlivosti o telo a krásu; po-
radenstvo v oblasti kozmetiky; poradenstvo v ob-
lasti výživy; konzultačné služby týkajúce sa sta-
rostlivosti o pokožku; kozmetická starostlivosť  
o telo; kozmetická liečba kože laserom; služby ka-
derníckeho a kozmetického salónu; služby zubnej 
ambulancie; telemedicínske služby; zdravotnícka 
starostlivosť; zotavovne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, sivá, čierna, ružová, fialová 
(731) Boháč Martin, doc. MUDr., PhD. MHA, A. Gwer-

kovej 10, 851 04 Bratislava, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;  

 
 

(210) 1453-2019 
(220) 2.7.2019 

 11 (511) 35, 38, 39, 41, 42, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie re-
klamných materiálov; prenájom reklamných mate-
riálov; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; pre-
nájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; administratívne spracovanie obchod- 
 

 ných objednávok; subdodávateľské služby (obchod-
né služby); fakturácie; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; tvorba reklamných filmov; mar-
keting; optimalizácia internetových vyhľadávačov 
na podporu predaja; optimalizácia obchodovania 
na webových stránkach; platené reklamné služby 
typu "klikni sem"; obchodné sprostredkovateľské 
služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; on line poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; navrhovanie reklamných materiálov; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); cielený marke-
ting; vonkajšia reklama; zostavovanie zoznamov 
informácií na obchodné alebo reklamné účely; 
správa spotrebiteľských vernostných programov. 
38 - Posielanie správ; prenos správ a obrazových 
informácií prostredníctvom počítačov; prenos elek-
tronickej pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo 
inými elektronickými komunikačnými prostried-
kami); poskytovanie telekomunikačného pripoje-
nia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej sie-
te; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; poskytovanie prístupu do databáz. 
39 - Balenie tovarov; doručovanie tovarov; skla-
dovanie tovarov (úschova); expedičné služby; do-
ručovacie služby (správy alebo tovar); informácie 
o skladovaní; distribúcia tovarov na dobierku; ba-
lenie darčekov. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); in-
formácie o výchove a vzdelávaní; informácie o mož-
nostiach zábavy; informácie o možnostiach rekre-
ácie; online vydávanie elektronických kníh a časo-
pisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); online poskytovanie počítačových hier  
(z počítačových sietí); online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
prekladateľské služby; poradenstvo pri voľbe po-
volania (v oblasti výchovy a vzdelávania); písanie 
textov. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového softvé-
ru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počíta-
čového hardvéru; požičiavanie počítačového soft-
véru; obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; analýzy počítačových sys-
témov; návrh počítačových systémov; prevod úda-
jov alebo dokumentov z fyzických médií na elek-
tronické médiá; hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); inštalácia počítačové-
ho softvéru; prevod (konverzia) počítačových pro-
gramov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo  
v oblasti počítačových programov; prenájom we-
bových serverov; poradenstvo pri tvorbe webo-
vých stránok; poskytovanie softvéru prostredníc-
tvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti in-
formačných technológií; uchovávanie elektronic-
kých údajov; poskytovanie informácii o počítačo-
vých technológiách a programovaní prostredníc-
tvom webových stránok; poskytovanie počítačo-
vých technológií prostredníctvom internetu (cloud  
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computing); poradenstvo v oblasti počítačových 
technológii; zhotovovanie kópií počítačových pro-
gramov; tvorba a navrhovanie zoznamov informá-
cií z webových stránok pre tretie osoby (informač-
notechnologické služby); tvorba a udržiavanie we-
bových stránok (pre tretie osoby). 
45 - Spravovanie autorských práv; udeľovanie li-
cencií na práva duševného vlastníctva. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, žltá 
(731) MADWIRE, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Brati-

slava, SK; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 1454-2019 
(220) 2.7.2019 

 11 (511) 35, 41, 42, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; rozširovanie reklamných oznamov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizova-
nie reklamných materiálov; prenájom reklamných 
materiálov; vydávanie reklamných textov; rekla-
ma; rozhlasová reklama; televízna reklama; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; prenájom reklamných plôch; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklam-
ného času v komunikačných médiách; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom pri výbere tovarov a služieb; administra-
tívne spracovanie obchodných objednávok; sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); fakturá-
cie; písanie reklamných textov; zostavovanie šta-
tistík; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; tvorba reklamných filmov; marketing; opti-
malizácia internetových vyhľadávačov na podpo-
ru predaja; optimalizácia obchodovania na we-
bových stránkach; platené reklamné služby typu 
“klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služ-
by; vyjednávanie a uzatváranie obchodných trans-
akcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; online poskytovanie obchodného pries-
toru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
navrhovanie reklamných materiálov; písanie tex-
tov scenárov na reklamné účely; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); cielený marke-
ting; vonkajšia reklama; zostavovanie zoznamov 
informácií na obchodné alebo reklamné účely; 
správa spotrebiteľských vernostných programov. 
41 - Online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; elektronická edičná činnosť v malom  
 

(DTP služby); online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); fotogra-
fické reportáže; fotografovanie; online poskytova-
nie videozáznamov (bez možnosti kopírovania). 
42 - Tvorba počítačového softvéru; aktualizova-
nie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti 
návrhu a vývoja počítačového hardvéru; údržba 
počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie we-
bových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na 
počítačových stránkach (webových stránkach); 
prenájom webových serverov; poradenstvo pri 
tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru 
prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo  
v oblasti informačných technológií; externé pos-
kytovanie služieb v oblasti informačných technológií. 
45 - Spravovanie autorských práv; udeľovanie li-
cencií na práva duševného vlastníctva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierne, modré 
(731) MADWIRE, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Brati-

slava, SK; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 1456-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 9, 39, 42 
(511) 9 - Stroje na počítanie a triedenie peňazí; počítacie 

stroje; nosiče zvukových nahrávok; monitorovacie 
prístroje (nie na lekárske použitie); skúšobné prí-
stroje (nie na lekárske použitie); zariadenia na 
spracovanie údajov; počítačové pamäte; nahraté 
počítačové programy; počítačový softvér (nahraté 
počítačové programy); monitorovacie počítačové 
programy; optické čítacie zariadenia; optické nosi-
če údajov; optické disky; čítacie zariadenia (zaria-
denia na spracovanie údajov); elektronické infor-
mačné tabule; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); sťahovateľné počítačové programy; ban-
komaty; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariade-
nia); elektronické interaktívne tabule; platformy 
počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnu-
tie. 
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov  
a dokumentov. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového softvé-
ru; obnovovanie počítačových databáz; údržba po-
čítačového softvéru; návrh počítačových systé-
mov; zhotovovanie kópií počítačových progra-
mov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzic-
kých médií na elektronické médiá; hosťovanie na 
počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácie počítačového softvéru; prevod (konver- 
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zia) počítačových programov alebo údajov (nie 
fyzický); digitalizácia dokumentov (skenovanie); 
diaľkové monitorovanie počítačových systémov; 
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); zálohovanie údajov mimo pracoviska; 
uchovávanie elektronických údajov; poskytova-
nie informácií o počítačových technológiách  
a programovaní prostredníctvom webových strá-
nok; poskytovanie počítačových technológií pros-
tredníctvom internetu (cloud computing); moni-
torovanie počítačových systémov na zisťovanie 
porúch; kódovanie údajov; monitorovanie počí-
tačových systémov na zistenie neoprávneného 
vstupu alebo zneužitia dát. 

(540) One bankingTB 
(550) slovná 
(731) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1457-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 35, 36, 38, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-

kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákla-
dov; rozširovanie reklamných oznamov; účtov-
níctvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnos-
ti; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádza-
nie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); pomoc pri riadení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; rozmnožovanie dokumen-
tov; aktualizovanie reklamných materiálov; odbor-
né posudky efektívnosti podnikov; dražby; prie-
skum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; vydávanie reklamných textov; re-
klama; rozhlasová reklama; obchodný alebo pod-
nikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); televízna reklama; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnos-
ti; marketingový prieskum; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske 
(ekonomické) predpovede; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; prieskum verejnej mien-
ky; prenájom reklamných plôch; spracovanie tex-
tov; zásielkové reklamné služby; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; online 
reklama na počítačovej sieti; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch; prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; služ-
by porovnávania cien; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
fakturácie; písanie reklamných textov; zostavo-
vanie štatistík; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; marketing; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských kontaktných infor-
mácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov 
na podporu predaja; optimalizácia obchodovania 
na webových stránkach; platené reklamné služby  
 

 typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; navrhovanie reklamných materiá-
lov; prenájom bilbordov; indexovanie webových 
stránok na obchodné alebo reklamné účely; písa-
nie textov scenárov na reklamné účely; záznamy 
písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia  
a údržba informácií v registroch; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklam-
né účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama); obchodné spravodajské služby; cielený 
marketing; vonkajšia reklama; podnikové komu-
nikačné služby. 
36 - Platenie splátok; úverové agentúry; spros-
tredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníc-
tvo; oceňovanie nehnuteľností; zriaďovanie fon-
dov; kapitálové investície; finančné záručné služ-
by; klíring; úschovné služby, úschova v bezpeč-
nostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; finan-
covanie (služby); bankové hypotéky; finančné 
analýzy; finančné poradenstvo; spracovanie pla-
tieb kreditnými kartami; spracovanie platieb de-
betnými kartami; finančné informácie; informácie 
o poistení; vydávanie kreditných kariet; bankové 
služby priamo k zákazníkom (homebanking); pos-
kytovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; finančný výskum. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
telefonické služby; telefonická komunikácia; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; pre-
nos správ a obrazových informácií prostredníc-
tvom počítačov; prenos elektronickej pošty; in-
formácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, 
telefónom alebo inými elektronickými komuni-
kačnými prostriedkami); komunikácia prostred-
níctvom optických sietí; prenos signálu prostred-
níctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabu-
le (telekomunikačné služby); telekonferenčné 
služby; poskytovanie prístupu do databáz; prenos 
digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; vi-
deokonferenčné služby; poskytovanie diskusných 
fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); 
rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na 
objednávku. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového soft-
véru; obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; návrh počítačových sys-
témov; zhotovovanie kópií počítačových pro-
gramov; prevod údajov alebo dokumentov z fy-
zických médií na elektronické médiá; hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácie počítačového softvéru; prevod (konver-
zia) počítačových programov alebo údajov (nie fy-
zický); digitalizácia dokumentov (skenovanie); 
diaľkové monitorovanie počítačových systémov; 
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); zálohovanie údajov mimo pracoviska; 
uchovávanie elektronických údajov; poskytova-
nie informácií o počítačových technológiách  
a programovaní prostredníctvom webových strá-
nok; poskytovanie počítačových technológií pros- 
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tredníctvom internetu (cloud computing); moni-
torovanie počítačových systémov na zisťovanie 
porúch; kódovanie údajov; monitorovanie počí-
tačových systémov na zistenie neoprávneného 
vstupu alebo zneužitia dát. 

(540) Živnostenský účetTB 
(550) slovná 
(731) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1458-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 29, 30, 32, 43 
(511) 29 - Želatína; maslo; maslové krémy; vaječný bie-

lok; krvavé jaternice; vývary (bujóny); prípravky 
na vývary (bujóny); konzervované ovocie; údeni-
ny; zemiakové lupienky; zemiakové hranolky; 
kyslá kapusta; sušený kokos; potravinársky repko-
vý olej; džemy; mrazené ovocie; polievky; sušené 
hrozienka; nakladané uhorky; smotana; syry; kan-
dizované ovocie; datle; mlieko; dusené ovocie; 
ovocné rôsoly; ovocná dreň; mäso; ryby; divina; 
potravinárska želatína; ďumbierový džem (zázvo-
rový); tukové nátierky na chlieb; šunka; žĺtok; jo-
gurt; prípravky na zeleninové polievky; zeleninové 
šťavy na prípravu jedál; kefír; mliečne nápoje; 
mliečne výrobky; slanina; margarín; marmelády; 
konzumný palmový olej; spracované škrupinové 
ovocie; vajcia; sušené vajcia; konzervované olivy; 
potravinársky olivový olej; pektín na prípravu je-
dál; nakladaná zelenina; klobásy, salámy, párky; 
zeleninové šaláty; ovocné šaláty; potravinársky sl-
nečnicový olej; hydina (mäso); ovocné šupky; 
mleté mandle; spracované arašidy; konzervované 
šampiňóny; pečeň; potraviny z rýb; plátky sušené-
ho ovocia; tofu; šľahačka; bravčové mäso; kon-
zervy s ovocím; zemiakové placky; jablkový kom-
pót; brusnicový kompót; ovocné chuťovky; kyslé 
mlieko; sójové mlieko; mliečne koktaily; aloa pra-
vá; mliečne fermenty na prípravu jedál; kompóty; 
kondenzované sladené mlieko; sušené mlieko; 
kandizované orechy; spracované lieskové orechy; 
konzervované bobuľové ovocie; citrónová šťava 
na prípravu jedál; rastlinná smotana; zemiakové 
knedle; náhradky mlieka; mandľové mlieko; araši-
dové mlieko; kokosové mlieko; kokosové mlieko 
na prípravu jedál; lisovaná ovocná pasta. 
30 - Mandľové cesto; cukrovinky na zdobenie via-
nočných stromčekov; bylinkové čaje; kávové prí-
chute; aromatické prípravky do potravín; sušienky; 
keksy; mätové cukríky; oblátky; kakao; káva; zá-
kusky, koláče; škorica; karamelky; čaj; čokoláda; 
marcipán; chuťové prísady; cukrárske výrobky; 
cukrovinky; stužovače šľahačky; smotanové zmrz-
liny; palacinky; perníky, medovníky; múka; kuku-
ričná múka; sójová múka; jačmenná múka; škrob 
(potraviny); droždie do cesta; fondán; cukor; cuk-
rárske aromatické prísady; prášok do pečiva; cesta 
na koláče; ľad do nápojov; mliečne kakaové nápo-
je; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové 
nápoje; kvások; droždie; mandľové pusinky; me-
lasový sirup; cukrárenská mäta; med; plnené kolá-
če; sendviče; jemné pečivárske výrobky; pudingy; 
pralinky; ryža; pšeničná krupica; šerbety (zmrzli-
nové nápoje); torty; vanilkové príchute; zmrzliny; 
ovsené vločky; propolis; majonézy; slané pečivo;  
 

ovocné želé; ľadový čaj; chalva; polevy na koláče; 
penové zákusky; ovocné omáčky; cestá na záku-
sky; čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové 
cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; mleté ore-
chy; jedlý papier; čokoládové nátierky; agávový 
sirup; polevy na zákusky s vysokým leskom; mlieč-
ny karamel; citrusové ovocie. 
32 - Šerbety (nápoje); nealkoholické nápoje; ovoc-
né nektáre; medové nealkoholické nápoje. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
služby; detské jasle; bary; ozdobné vyrezávanie ovo-
cia a zeleniny; zdobenie jedál; zdobenie zákuskov; 
rýchle občerstvenie. 

(540) GASTRO WALTER 
(550) slovná 
(731) CIBBA, s.r.o., Švermova 1794/9, 974 04 Banská 

Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1464-2019 
(220) 8.7.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Chlieb, pekárenské výrobky na báze múky; 

sušienky, keksy; čokoláda; jemné pečivárske vý-
robky; slané pečivo (krekery); oblátky; zákusky, 
koláče; torty; pekárenské dezerty; dezerty na bá-
ze múky a čokolády; penové dezerty; zmrzlinové 
dezerty; smotanové zmrzliny; zmrzliny.; 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, červená 
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SI-

RKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ES-
KISEHIR, TR; 

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

(210) 1465-2019 
(220) 9.7.2019 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Vakcíny. 

(540) VACDITE 
(550) slovná 
(731) Biodrug s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1467-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 
(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- 
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 nia; prístroje na prenos údajov; magnetické nosi-
če údajov; počítače; periférne zariadenia počíta-
čov; elektronické obvody na prenos programo-
vých údajov; počítačový softvér (nahraté počíta-
čové programy); počítačový softvér (sťahovateľ-
ný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digi-
tálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; vi-
deofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesni-
ce; modemy; čipové telefónne karty; exponované 
filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové 
platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elek-
tronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tla-
čené reklamné materiály; letáky; kancelárske po-
treby okrem nábytku; papierové alebo plastové 
vrecká a tašky na balenie; obaly (papiernický to-
var); obálky (papiernický tovar). 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky 
(hra); ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; 
šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žre-
by (na lotériové hry); výherné hracie automaty; 
prístroje na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; mar-
keting; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; ana-
lýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) pred-
povede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; personálne 
poradenstvo; predvádzanie tovaru; reklamné pla-
gátovanie; obchodná správa licencií výrobkov  
a služieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; roz-
širovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie 
reklamných textov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; prenájom reklamných plôch; prená-
jom bilbordov; rozhlasová reklama; reklama; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; 
reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné 
služby prostredníctvom akéhokoľvek média, pro-
stredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, in-
formačnej siete, elektronickej siete, komunikač-
nej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie in-
formácií obchodného alebo reklamného charakte-
ru; poskytovanie multimediálnych informácií ob-
chodného alebo reklamného charakteru; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracova-
nie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné 
informačné kancelárie; služby porovnávania cien; 
prenájom predajných stánkov. 

36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; poisťovníctvo; 
bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zmená-
renské služby; úschovné služby, úschova v bez-
pečnostných schránkach; pôžičky (finančné úve-
ry); financovanie (služby); správa nehnuteľností; 
finančné riadenie; finančné poradenstvo; finanč-
né informácie; vyberanie nájomného; prenájom 
kancelárskych priestorov; organizovanie finan-
covania stavebných projektov; prenájom zdieľa-
ných kancelárskych priestorov. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb; posie-
lanie správ; telefonická komunikácia; spravodaj-
ské kancelárie; komunikácia mobilnými telefón-
mi; komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítačov; prenos elektronic-
kej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti 
telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo 
inými elektronickými komunikačnými prostried-
kami); komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elek-
tronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné 
služby); poskytovanie telekomunikačného pripo-
jenia do svetovej počítačovej siete; telekonfe-
renčné služby; poskytovanie užívateľského prí-
stupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie 
prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; 
bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; 
kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová ko-
munikácia. 
39 - Doručovanie tovarov; skladovanie tovarov 
(úschova); parkovanie automobilov (služby); skla-
dovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; pre-
nájom automobilov; prenájom miest na parkova-
nie; prenájom garáží; služby vodičov; doručova-
cie služby (správy alebo tovar); informácie o mož-
nostiach dopravy; informácie o skladovaní; bale-
nie darčekov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organi-
zovanie elektronických kurzových stávok; orga-
nizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; hazar-
dné hry (herne); poskytovanie športovísk; tvorba 
televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zába-
va; divadelné predstavenia; tvorba divadelných 
alebo iných predstavení; prenájom kinematogra-
fických prístrojov; prenájom osvetľovacích prí-
strojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie 
kinematografických filmov; požičiavanie video-
pások; produkcia filmov (nie reklamných); fil-
mové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti 
kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-
zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie  
 
 
 



272 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

koncertov; organizovanie plesov; organizovanie  
súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie vedomostných súťaží; organizo-
vanie zábavných súťaží; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štú-
diá (služby); reportérske služby; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); on-line poskytova-
nie elektronických publikácií (bez možnosti ko-
pírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, 
novín a časopisov; on-line poskytovanie počíta-
čových hier (z počítačových sietí); prenájom vi-
deorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií poskytované 
on-line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie seminárov poskytované on-line prostred-
níctvom telekomunikačného spojenia alebo počí-
tačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba) poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počíta-
čovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); informácie o mož-
nostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz ale-
bo internetu; tvorba rozhlasových programov; fo-
tografické reportáže; nahrávanie videopások; vy-
dávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločen-
ských podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; pre-
kladateľské služby; organizovanie zábavných  
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú 
účasť divákov; interaktívne zábavné služby s po-
užitím mobilných telefónov; rezervácie vstupe-
niek na zábavné predstavenia. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
(stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snack-
bary); prenájom prednáškových sál. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Brati-

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

Bratislava, SK; 
 
 
 
 

(210) 1469-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 
(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; prístroje na prenos údajov; magnetické nosi-
če údajov; počítače; periférne zariadenia počíta-
čov; elektronické obvody na prenos programo-
vých údajov; počítačový softvér (nahraté počíta-
čové programy); počítačový softvér (sťahovateľ-
ný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digi-
tálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; vi-
deofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesni-
ce; modemy; čipové telefónne karty; exponované 
filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové 
platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elek-
tronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tla-
čené reklamné materiály; letáky; kancelárske po-
treby okrem nábytku; papierové alebo plastové 
vrecká a tašky na balenie; obaly (papiernický to-
var); obálky (papiernický tovar). 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; správa po-
čítačových súborov; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; personálne poradenstvo; predvádzanie tova-
ru; reklamné plagátovanie; obchodná správa licen-
cií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; rozširovanie reklamných alebo inzert-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných 
plôch; prenájom bilbordov; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných 
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; 
reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek 
média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej 
siete, informačnej siete, elektronickej siete, komu-
nikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytova-
nie informácií obchodného alebo reklamného cha- 
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rakteru; poskytovanie multimediálnych informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie 
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné infor-
mačné kancelárie; služby porovnávania cien; pre-
nájom predajných stánkov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; poisťovníctvo; ban-
kovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zmenáren-
ské služby; úschovné služby, úschova v bezpeč-
nostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); 
financovanie (služby); správa nehnuteľností; fi-
nančné riadenie; finančné poradenstvo; finančné 
informácie; vyberanie nájomného; prenájom kan-
celárskych priestorov; organizovanie financovania 
stavebných projektov; prenájom zdieľaných kan-
celárskych priestorov. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotex-
tových telekomunikačných služieb; posielanie správ; 
telefonická komunikácia; spravodajské kancelárie; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové pre-
nosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy 
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými 
komunikačnými prostriedkami); komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; prenos signálu pros-
tredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie ta-
bule (telekomunikačné služby); poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; telekonferenčné služby; poskytovanie užíva-
teľského prístupu do svetovej počítačovej siete; 
poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitál-
nych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonfe-
renčné služby; kontinuálny prenos dát (streaming); 
rádiová komunikácia. 
39 - Doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (ús-
chova); parkovanie automobilov (služby); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; prenájom 
automobilov; prenájom miest na parkovanie; pre-
nájom garáží; služby vodičov; doručovacie služby 
(správy alebo tovar); informácie o možnostiach do-
pravy; informácie o skladovaní; balenie darčekov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie loté-
rií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizo-
vanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových 
stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry 
(herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíz-
nych programov; tvorba publicistických, spravo-
dajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; prenájom kinematografických 
prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do 
divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom 
dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinema-
tografických filmov; požičiavanie videopások;  
 

produkcia filmov (nie reklamných); filmové štú-
diá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, 
športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné 
klubové služby; organizovanie a vedenie koncer-
tov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží 
krásy; organizovanie športových súťaží; organi-
zovanie 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 časopisov; on-line poskytovanie počítačových 
hier (z počítačových sietí); prenájom videorekor-
dérov; požičiavanie audioprístrojov; organizova-
nie a vedenie konferencií poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
seminárov poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej 
siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba) poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej 
siete; on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez 
možnosti kopírovania); informácie o možnostiach 
rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní posky-
tované on-line z počítačových databáz alebo in-
ternetu; tvorba rozhlasových programov; fotogra-
fické reportáže; nahrávanie videopások; vydáva-
nie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); organi-
zovanie vedomostných alebo zábavných súťaží 
prostredníctvom internetu alebo telefónov a mo-
bilných telefónov; rozhlasová zábava; preklada-
teľské služby; organizovanie zábavných a súťaž-
ných hier (okrem reklamných); televízna zábava 
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť di-
vákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; reštaurač-
né (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie 
(snackbary); prenájom prednáškových sál. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Brati-

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

Bratislava, SK; 
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(210) 1470-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody, minerálne vody ochutené ale-

bo inak upravené. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, žltá, modrá, červená, biela, čierna 
(731) MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 

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

 
 

(210) 1471-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Realitná činnosť. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) DANUBE Reality, s.r.o., Tomášikova 50/C, 831 04 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1472-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 
(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; prístroje na prenos údajov; magnetické nosi-
če údajov; počítače; periférne zariadenia počíta-
čov; elektronické obvody na prenos programo-
vých údajov; počítačový softvér (nahraté počíta-
čové programy); počítačový softvér (sťahovateľ-
ný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digi-
tálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; vi-
deofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesni-
ce; modemy; čipové telefónne karty; exponované 
filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové 
platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elek-
tronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér). 

16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); 
pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprie-
vodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku; papierové alebo plastové vrecká 
a tašky na balenie; obaly (papiernický tovar); 
obálky (papiernický tovar). 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti re-
klamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzultač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; marketing; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej 
mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; správa počíta-
čových súborov; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; personálne poradenstvo; predvádzanie tova-
ru; reklamné plagátovanie; obchodná správa licen-
cií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; rozširovanie reklamných alebo inzert-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných 
plôch; prenájom bilbordov; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných 
telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; 
reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, 
informačnej siete, elektronickej siete, komunikač-
nej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie in-
formácií obchodného alebo reklamného charakte-
ru; poskytovanie multimediálnych informácií ob-
chodného alebo reklamného charakteru; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch (pre tre-
tie osoby); prenájom reklamných materiálov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; spracovanie 
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné infor-
mačné kancelárie; služby porovnávania cien; pre-
nájom predajných stánkov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; poisťovníctvo; ban-
kovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zmenáren-
ské služby; úschovné služby, úschova v bezpeč-
nostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); 
financovanie (služby); správa nehnuteľností; fi-
nančné riadenie; finančné poradenstvo; finančné 
informácie; vyberanie nájomného; prenájom kan-
celárskych priestorov; organizovanie financovania 
stavebných projektov; prenájom zdieľaných kan-
celárskych priestorov. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby;  
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televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotex-
tových telekomunikačných služieb; posielanie správ; 
telefonická komunikácia; spravodajské kancelárie; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové pre-
nosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy 
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými 
komunikačnými prostriedkami); komunikácia pro-
stredníctvom optických sietí; prenos signálu pro-
stredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie 
tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie te-
lekomunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete; telekonferenčné služby; poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos 
digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; vide-
okonferenčné služby; kontinuálny prenos dát 
(streaming); rádiová komunikácia. 
39 - Doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (ús-
chova); parkovanie automobilov (služby); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; prená-
jom automobilov; prenájom miest na parkovanie; 
prenájom garáží; služby vodičov; doručovacie 
služby (správy alebo tovar); informácie o možnos-
tiach dopravy; informácie o skladovaní; balenie 
darčekov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie loté-
rií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizo-
vanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových 
stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry 
(herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíz-
nych programov; tvorba publicistických, spravo-
dajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístro-
jov; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorá-
cií na predstavenia; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie videopások; produkcia 
filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskyto-
vanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy  
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie živých vystúpe-
ní; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrá-
vacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydáva-
nie textov (okrem reklamných); elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); on-line posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line vydávanie elektronických 
kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); prenájom 
videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií poskytované  
 

on-line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie seminárov poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počítačo-
vej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba) poskytované on-line prostredníctvom te-
lekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; 
organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem 
reklamných); televízna zábava a súťažné hry vy-
žadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
(stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snack-
bary); prenájom prednáškových sál. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Brati-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1474-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; tele-
komunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie za-
riadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče úda-
jov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elek-
tronické obvody na prenos programových údajov; 
počítačový softvér (nahraté počítačové programy); 
počítačový softvér (sťahovateľný); elektronické 
publikácie (sťahovateľné); digitálna hudba (sťaho-
vateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro-
cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové 
telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; 
fotoaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hu- 
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 dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); 
pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprie-
vodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku; papierové alebo plastové vrecká  
a tašky na balenie; obaly (papiernický tovar); 
obálky (papiernický tovar). 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti re-
klamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; marketing; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; správa 
počítačových súborov; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; personálne poradenstvo; predvádza-
nie tovaru; reklamné plagátovanie; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch; prenájom bilbordov; rozhlaso-
vá reklama; reklama; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom 
mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamné služby prostredníctvom akého-
koľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych infor-
mácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiá-
lov; obchodné sprostredkovateľské služby; spra-
covanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerč-
né informačné kancelárie; služby porovnávania 
cien; prenájom predajných stánkov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; poisťovníctvo; ban-
kovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zmenárenské 
služby; úschovné služby, úschova v bezpečnost-
ných schránkach; pôžičky (finančné úvery); finan-
covanie (služby); správa nehnuteľností; finančné 
riadenie; finančné poradenstvo; finančné informá-
cie; vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych 
priestorov; organizovanie financovania stavebných 
projektov; prenájom zdieľaných kancelárskych 
priestorov. 

38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb; posie-
lanie správ; telefonická komunikácia; spravodaj-
ské kancelárie; komunikácia mobilnými telefón-
mi; komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítačov; prenos elektronic-
kej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti 
telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo 
inými elektronickými komunikačnými prostried-
kami); komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; 
elektronické zobrazovacie tabule (telekomuni-
kač-né služby); poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; telekon-
ferenčné služby; poskytovanie užívateľského prí-
stupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie 
prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; 
bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; 
kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová ko-
munikácia. 
39 - Doručovanie tovarov; skladovanie tovarov 
(úschova); parkovanie automobilov (služby); skla-
dovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; pre-
nájom automobilov; prenájom miest na parkova-
nie; prenájom garáží; služby vodičov; doručova-
cie služby (správy alebo tovar); informácie o mož-
nostiach dopravy; informácie o skladovaní; bale-
nie darčekov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie  
a vedenie lotérií a stávkových hier; organizova-
nie lotérií a stávkových hier prostredníctvom in-
ternetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; ha-
zardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicis-
tických, spravodajských, zábavných a vzdeláva-
cích programov; nahrávanie videofilmov; tele-
vízna zábava; divadelné predstavenia; tvorba di-
vadelných alebo iných predstavení; prenájom ki-
nematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíz-
nych štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; 
požičiavanie kinematografických filmov; poži-
čiavanie videopások; produkcia filmov (nie re-
klamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelá-
vania; výchovno-zábavné klubové služby; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizova-
nie športových súťaží; organizovanie vedomost-
ných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie školení; organizovanie ži-
vých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); on-line poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydá- 
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vanie elektronických kníh, novín a časopisov; 
on-line poskytovanie počítačových hier (z počí-
tačových sietí); prenájom videorekordérov; poži-
čiavanie audioprístrojov; organizovanie a vede-
nie konferencií poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počíta-
čovej siete; organizovanie a vedenie seminárov 
poskytované on-line prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia alebo počítačovej siete; orga-
nizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) 
poskytované on-line prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia alebo počítačovej siete; on- 
-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnos-
ti kopírovania); informácie o možnostiach rekre-
ácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; 
organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem 
reklamných); televízna zábava a súťažné hry vy-
žadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
(stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snack-
bary); prenájom prednáškových sál. 

(540) 

  
 

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

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1475-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; tele-
komunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie za-
riadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče úda-
jov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elek-
tronické obvody na prenos programových údajov; 
počítačový softvér (nahraté počítačové programy); 
počítačový softvér (sťahovateľný); elektronické pub-
likácie (sťahovateľné); digitálna hudba (sťahova-
teľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroproce-
sory; počítačové klávesnice; modemy; čipové tele-
fónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fo-
toaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hu- 
 

 dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); 
pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprie-
vodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené re-
klamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku; papierové alebo plastové vrecká a tašky 
na balenie; obaly (papiernický tovar); obálky (pa-
piernický tovar). 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti re-
klamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; marketing; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; správa 
počítačových súborov; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; personálne poradenstvo; predvádza-
nie tovaru; reklamné plagátovanie; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch; prenájom bilbordov; rozhlaso-
vá reklama; reklama; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom 
mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamné služby prostredníctvom akého-
koľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych infor-
mácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiá-
lov; obchodné sprostredkovateľské služby; spra-
covanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerč-
né informačné kancelárie; služby porovnávania 
cien; prenájom predajných stánkov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; poisťovníctvo; 
bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zmená-
renské služby; úschovné služby, úschova v bez-
pečnostných schránkach; pôžičky (finančné úve-
ry); financovanie (služby); správa nehnuteľností; 
finančné riadenie; finančné poradenstvo; finančné 
informácie; vyberanie nájomného; prenájom kan-
celárskych priestorov; organizovanie financovania 
stavebných projektov; prenájom zdieľaných kan-
celárskych priestorov. 
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38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotex-
tových telekomunikačných služieb; posielanie 
správ; telefonická komunikácia; spravodajské kan-
celárie; komunikácia mobilnými telefónmi; komu-
nikácia prostredníctvom počítačových terminálov; 
prenos správ a obrazových informácií prostredníc-
tvom počítačov; prenos elektronickej pošty; faxo-
vé prenosy; informácie v oblasti telekomunikácií; 
výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronic-
kými komunikačnými prostriedkami); komuniká-
cia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu 
prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazova-
cie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete; telekonferenčné služby; poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos 
digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; vide-
okonferenčné služby; kontinuálny prenos dát 
(streaming); rádiová komunikácia. 
39 - Doručovanie tovarov; skladovanie tovarov 
(úschova); parkovanie automobilov (služby); skla-
dovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; prená-
jom automobilov; prenájom miest na parkovanie; 
prenájom garáží; služby vodičov; doručovacie 
služby (správy alebo tovar); informácie o možnos-
tiach dopravy; informácie o skladovaní; balenie 
darčekov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie loté-
rií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizo-
vanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových 
stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry 
(herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíz-
nych programov; tvorba publicistických, spravo-
dajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístro-
jov; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorá-
cií na predstavenia; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie videopások; produkcia 
filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskyto-
vanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy  
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie živých vystúpe-
ní; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrá-
vacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydáva-
nie textov (okrem reklamných); elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); on-line posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line vydávanie elektronických 
kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); prenájom  
 

videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií poskytované 
on-line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie seminárov poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počítačo-
vej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba) poskytované on-line prostredníctvom te-
lekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; 
organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem 
reklamných); televízna zábava a súťažné hry vy-
žadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
(stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snack-
bary); prenájom prednáškových sál. 

(540) 

  
 

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

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1480-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody, minerálne vody ochutené ale-

bo inak upravené. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, žltá, modrá, biela, čierna 
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(731) MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 
Prešov, SK; 

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

(210) 1486-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a za-

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; tele-
komunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie za-
riadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče úda-
jov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elek-
tronické obvody na prenos programových údajov; 
počítačový softvér (nahraté počítačové programy); 
počítačový softvér (sťahovateľný); elektronické pub-
likácie (sťahovateľné); digitálna hudba (sťahova-
teľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroproce-
sory; počítačové klávesnice; modemy; čipové tele-
fónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fo-
toaparáty; gramofónové platne; gramofóny; hu-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); 
pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprie-
vodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku; papierové alebo plastové vrecká  
a tašky na balenie; obaly (papiernický tovar); 
obálky (papiernický tovar). 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti re-
klamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; marketing; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; správa 
počítačových súborov; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; personálne poradenstvo; predvádza-
nie tovaru; reklamné plagátovanie; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch; prenájom bilbordov; rozhlaso-
vá reklama; reklama; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom 
mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna  
 

reklama; reklamné služby prostredníctvom akého-
koľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych infor-
mácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiá-
lov; obchodné sprostredkovateľské služby; spra-
covanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerč-
né informačné kancelárie; služby porovnávania 
cien; prenájom predajných stánkov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; poisťovníctvo; 
bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zmená-
renské služby; úschovné služby, úschova v bez-
pečnostných schránkach; pôžičky (finančné úve-
ry); financovanie (služby); správa nehnuteľností; 
finančné riadenie; finančné poradenstvo; finančné 
informácie; vyberanie nájomného; prenájom kan-
celárskych priestorov; organizovanie financovania 
stavebných projektov; prenájom zdieľaných kan-
celárskych priestorov. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotex-
tových telekomunikačných služieb; posielanie 
správ; telefonická komunikácia; spravodajské kan-
celárie; komunikácia mobilnými telefónmi; komu-
nikácia prostredníctvom počítačových terminálov; 
prenos správ a obrazových informácií prostredníc-
tvom počítačov; prenos elektronickej pošty; faxo-
vé prenosy; informácie v oblasti telekomunikácií; 
výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronic-
kými komunikačnými prostriedkami); komuniká-
cia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu 
prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazova-
cie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete; telekonferenčné služby; poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie prístupu do databáz; prenos 
digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; vide-
okonferenčné služby; kontinuálny prenos dát 
(streaming); rádiová komunikácia. 
39 - Doručovanie tovarov; skladovanie tovarov 
(úschova); parkovanie automobilov (služby); skla-
dovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; prená-
jom automobilov; prenájom miest na parkovanie; 
prenájom garáží; služby vodičov; doručovacie služ-
by (správy alebo tovar); informácie o možnostiach 
dopravy; informácie o skladovaní; balenie darčekov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie loté-
rií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizo-
vanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových 
stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry 
(herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíz-
nych programov; tvorba publicistických, spravo-
dajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných  
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predstavení; prenájom kinematografických prístro-
jov; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorá-
cií na predstavenia; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie videopások; produkcia 
filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskyto-
vanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy  
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie živých vystúpe-
ní; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrá-
vacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydáva-
nie textov (okrem reklamných); elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); on-line posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line vydávanie elektronických 
kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); prenájom 
videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií poskytované 
on-line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie seminárov poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počítačo-
vej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba) poskytované on-line prostredníctvom te-
lekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; 
organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem 
reklamných); televízna zábava a súťažné hry vy-
žadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
(stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snack-
bary); prenájom prednáškových sál. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Brati-

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

Bratislava, SK; 
 

 

(210) 1499-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 25, 35 
(511) 25 - Obuv. 

35 - Cielený marketing; vonkajšia reklama. 

(540) WINTOPERK 
(550) slovná 
(731) WINTOPERK, s.r.o., Nitrianska 103, 958 01 Par-

tizánske, SK; 
 
 

(210) 1501-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 
(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; prístroje na prenos údajov; magnetické nosi-
če údajov; počítače; periférne zariadenia počíta-
čov; elektronické obvody na prenos programo-
vých údajov; počítačový softvér (nahraté počíta-
čové programy); počítačový softvér (sťahovateľ-
ný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digi-
tálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; vi-
deofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesni-
ce; modemy; čipové telefónne karty; exponované 
filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové 
platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elek-
tronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tla-
čené reklamné materiály; letáky; kancelárske po-
treby okrem nábytku; papierové alebo plastové 
vrecká a tašky na balenie; obaly (papiernický to-
var); obálky (papiernický tovar). 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti re-
klamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; marketing; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; správa 
počítačových súborov; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; personálne poradenstvo; predvádza-
nie tovaru; reklamné plagátovanie; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných  
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materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačovi-
ny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných plôch; prenájom bilbordov; rozhlasová rekla-
ma; reklama; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobil-
ných telefónov; reklamné agentúry; televízna re-
klama; reklamné služby prostredníctvom akého-
koľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych infor-
mácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiá-
lov; obchodné sprostredkovateľské služby; spra-
covanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerč-
né informačné kancelárie; služby porovnávania 
cien; prenájom predajných stánkov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; poisťovníctvo; ban-
kovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zmenáren-
ské služby; úschovné služby, úschova v bezpečnos-
tných schránkach; pôžičky (finančné úvery); finan-
covanie (služby); správa nehnuteľností; finančné 
riadenie; finančné poradenstvo; finančné informá-
cie; vyberanie nájomného; prenájom kancelár-
skych priestorov; organizovanie financovania sta-
vebných projektov; prenájom zdieľaných kance-
lárskych priestorov. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotex-
tových telekomunikačných služieb; posielanie správ; 
telefonická komunikácia; spravodajské kancelárie; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové pre-
nosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy 
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými 
komunikačnými prostriedkami); komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; prenos signálu pro-
stredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie 
tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie te-
lekomunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete; telekonferenčné služby; poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej sie-
te; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digi-
tálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokon-
ferenčné služby; kontinuálny prenos dát (streaming); 
rádiová komunikácia. 
39 - Doručovanie tovarov; skladovanie tovarov 
(úschova); parkovanie automobilov (služby); skla-
dovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; prená-
jom automobilov; prenájom miest na parkovanie; 
prenájom garáží; služby vodičov; doručovacie služby 
(správy alebo tovar); informácie o možnostiach do-
pravy; informácie o skladovaní; balenie darčekov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie loté-
rií a stávkových hier prostredníctvom internetu;  
 
 
 

organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizo-
vanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových 
stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry 
(herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíz-
nych programov; tvorba publicistických, spravo-
dajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístro-
jov; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorá-
cií na predstavenia; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie videopások; produkcia 
filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskyto-
vanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy  
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie živých vystúpe-
ní; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrá-
vacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydáva-
nie textov (okrem reklamných); elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); on-line posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line vydávanie elektronických 
kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); prenájom 
videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií poskytované 
on-line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie seminárov poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počítačo-
vej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba) poskytované on-line prostredníctvom te-
lekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; 
organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem 
reklamných); televízna zábava a súťažné hry vy-
žadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
(stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snack-
bary); prenájom prednáškových sál. 
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(540) 

  
 

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

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1503-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 
(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; prístroje na prenos údajov; magnetické nosi-
če údajov; počítače; periférne zariadenia počíta-
čov; elektronické obvody na prenos programo-
vých údajov; počítačový softvér (nahraté počíta-
čové programy); počítačový softvér (sťahovateľ-
ný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digi-
tálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; vi-
deofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesni-
ce; modemy; čipové telefónne karty; exponované 
filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové 
platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektro-
nické stieracie žreby na lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); 
pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprie-
vodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku; papierové alebo plastové vrecká 
a tašky na balenie; obaly (papiernický tovar); 
obálky (papiernický tovar). 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti obchodnej administratívy; poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; marketing; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum  
 
 

verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákla-
dov; hospodárske (ekonomické) predpovede; sprá-
va počítačových súborov; zbieranie údajov do po-
čítačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; personálne poradenstvo; pred-
vádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie oso-
by); prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch; prenájom bilbordov; rozhlaso-
vá reklama; reklama; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom 
mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamné služby prostredníctvom akého-
koľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych infor-
mácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiá-
lov; obchodné sprostredkovateľské služby; spra-
covanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerč-
né informačné kancelárie; služby porovnávania 
cien; prenájom predajných stánkov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; poisťovníctvo; ban-
kovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zmenáren-
ské služby; úschovné služby, úschova v bezpeč-
nostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); 
financovanie (služby); správa nehnuteľností; finan-
čné riadenie; finančné poradenstvo; finančné in-
formácie; vyberanie nájomného; prenájom kance-
lárskych priestorov; organizovanie financovania 
stavebných projektov; prenájom zdieľaných kan-
celárskych priestorov. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotex-
tových telekomunikačných služieb; posielanie správ; 
telefonická komunikácia; spravodajské kancelárie; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové pre-
nosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výz-
vy (rádiom, telefónom alebo inými elektronický-
mi komunikačnými prostriedkami); komunikácia 
prostredníctvom optických sietí; prenos signálu 
prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazo-
vacie tabule (telekomunikačné služby); poskyto-
vanie telekomunikačného pripojenia do svetovej 
počítačovej siete; telekonferenčné služby; posky-
tovanie užívateľského prístupu do svetovej počí-
tačovej siete; poskytovanie prístupu do databáz; 
prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysiela-
nie; videokonferenčné služby; kontinuálny pre-
nos dát (streaming); rádiová komunikácia. 
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39 - Doručovanie tovarov; skladovanie tovarov 
(úschova); parkovanie automobilov (služby); skla-
dovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; prená-
jom automobilov; prenájom miest na parkovanie; 
prenájom garáží; služby vodičov; doručovacie 
služby (správy alebo tovar); informácie o možnos-
tiach dopravy; informácie o skladovaní; balenie 
darčekov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie loté-
rií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizo-
vanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových 
stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry 
(herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíz-
nych programov; tvorba publicistických, spravo-
dajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístro-
jov; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorá-
cií na predstavenia; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie videopások; produkcia 
filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskyto-
vanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy  
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie živých vystúpe-
ní; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrá-
vacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydáva-
nie textov (okrem reklamných); elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); on-line posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line vydávanie elektronických 
kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); prenájom 
videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií poskytované 
on-line prostredníctvom telekomunikačného spo-
jenia alebo počítačovej siete; organizovanie a ve-
denie seminárov poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počítačo-
vej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba) poskytované on-line prostredníctvom te-
lekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické re-
portáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; 
organizovanie zábavných a súťažných hier (okrem 
reklamných); televízna zábava a súťažné hry vy-
žadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 

43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
(stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snack-
bary); prenájom prednáškových sál. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Brati-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1504-2019 
(220) 3.7.2019 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 
(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; prístroje na prenos údajov; magnetické nosi-
če údajov; počítače; periférne zariadenia počíta-
čov; elektronické obvody na prenos programo-
vých údajov; počítačový softvér (nahraté počíta-
čové programy); počítačový softvér (sťahovateľ-
ný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digi-
tálna hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; vi-
deofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesni-
ce; modemy; čipové telefónne karty; exponované 
filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové 
platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektro-
nické stieracie žreby na lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; 
prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); 
pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprie-
vodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku; papierové alebo plastové vrecká  
a tašky na balenie; obaly (papiernický tovar); obál-
ky (papiernický tovar). 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti re-
klamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 
35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských informácií; marketing; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verej-
nej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; správa po-
čítačových súborov; zbieranie údajov do počíta- 
 



284 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; personálne poradenstvo; predvádza-
nie tovaru; reklamné plagátovanie; obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizo-
vanie reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných plôch; prenájom bilbordov; rozhlasová rekla-
ma; reklama; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobil-
ných telefónov; reklamné agentúry; televízna re-
klama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľ-
vek média, prostredníctvom telefónnej siete, dáto-
vej siete, informačnej siete, elektronickej siete, ko-
munikačnej siete alebo počítačovej siete; poskyto-
vanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych infor-
mácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiá-
lov; obchodné sprostredkovateľské služby; spra-
covanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerč-
né informačné kancelárie; služby porovnávania 
cien; prenájom predajných stánkov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; poisťovníctvo; ban-
kovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; zmenáren-
ské služby; úschovné služby, úschova v bezpeč-
nostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); fi-
nancovanie (služby); správa nehnuteľností; finan-
čné riadenie; finančné poradenstvo; finančné in-
formácie; vyberanie nájomného; prenájom kance-
lárskych priestorov; organizovanie financovania 
stavebných projektov; prenájom zdieľaných kan-
celárskych priestorov. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefo-
nické služby; spravodajské kancelárie; prenájom 
prístrojov na prenos správ; poskytovanie audiotex-
tových telekomunikačných služieb; posielanie správ; 
telefonická komunikácia; spravodajské kancelárie; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia 
prostredníctvom počítačových terminálov; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové pre-
nosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy 
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými ko-
munikačnými prostriedkami); komunikácia pros-
tredníctvom optických sietí; prenos signálu pros-
tredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie ta-
bule (telekomunikačné služby); poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; telekonferenčné služby; poskytovanie užíva-
teľského prístupu do svetovej počítačovej siete; 
poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitál-
nych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonfe-
renčné služby; kontinuálny prenos dát (streaming); 
rádiová komunikácia. 
39 - Doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (ús-
chova); parkovanie automobilov (služby); sklado-
vanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; prenájom 
automobilov; prenájom miest na parkovanie; pre- 
 

nájom garáží; služby vodičov; doručovacie služby 
(správy alebo tovar); informácie o možnostiach 
dopravy; informácie o skladovaní; balenie darčekov. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie loté-
rií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizo-
vanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových 
stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry 
(herne); poskytovanie športovísk; tvorba televíz-
nych programov; tvorba publicistických, spravo-
dajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístro-
jov; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorá-
cií na predstavenia; požičiavanie kinematografic-
kých filmov; požičiavanie videopások; produkcia 
filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskyto-
vanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy  
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie živých vystúpe-
ní; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrá-
vacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydáva-
nie textov (okrem reklamných); elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); on-line posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); on-line vydávanie elektronických kníh, 
novín a časopisov; on-line poskytovanie počítačo-
vých hier (z počítačových sietí); prenájom video-
rekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organi-
zovanie a vedenie konferencií poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia ale-
bo počítačovej siete; organizovanie a vedenie se-
minárov poskytované on-line prostredníctvom te-
lekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) 
poskytované on-line prostredníctvom telekomuni-
kačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line 
poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopí-
rovania); informácie o možnostiach rekreácie, zá-
bavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line  
z počítačových databáz alebo internetu; tvorba 
rozhlasových programov; fotografické reportáže; 
nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizo-
vanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie 
na reklamné účely); organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu 
alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová 
zábava; prekladateľské služby; organizovanie zá-
bavných a súťažných hier (okrem reklamných); te-
levízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefo-
nickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby 
s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
(stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snack-
bary); prenájom prednáškových sál. 

(540) 
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(550) obrazová 
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Brati-

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1506-2019 
(220) 9.7.2019 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Lokálne analgetikum do uší. 

(540) AURIDOL 
(550) slovná 
(731) EmergoPharm Sp. z o.o. Sp.K., Józefa Piłsud-

skiego 11, 05-510 Konstancin-Jeziorna, PL; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
5619-2014 250108 
  478-2016 249989 
2624-2016 249984 
  313-2017 249985 
  314-2017 249986 
1267-2017 249987 
1689-2017 250177 
1999-2017 249988 
2840-2017 249990 
2866-2017 249991 
2921-2017 249992 
  326-2018 250189 
  472-2018 250040 
  477-2018 249993 
  533-2018 249994 
  554-2018 249995 
  651-2018 249996 
  672-2018 249997 
  681-2018 250041 
  723-2018 249998 
  788-2018 249999 
  838-2018 250000 
  971-2018 250001 
  975-2018 250002 
  980-2018 250003 
  993-2018 250111 
  998-2018 250004 
1113-2018 250005 
1171-2018 250006 
1173-2018 250007 
1176-2018 250008 
1202-2018 250009 
1209-2018 250010 
1324-2018 250011 
1339-2018 250012 
1355-2018 250013 
1407-2018 250014 
1425-2018 250015 
1448-2018 250016 
1449-2018 250017 
1451-2018 250018 
1453-2018 250019 
1454-2018 250020 
1455-2018 250021 
1456-2018 250022 
1457-2018 250023 
1458-2018 250024 
1459-2018 250025 
1461-2018 250026 

1518-2018 250027 
1551-2018 250173 
1615-2018 250028 
1627-2018 250029 
1628-2018 250030 
1637-2018 250031 
1646-2018 250032 
1653-2018 250110 
1715-2018 250033 
1719-2018 250034 
1789-2018 250035 
1826-2018 250036 
1916-2018 250037 
1917-2018 250038 
1918-2018 250039 
1919-2018 250103 
1962-2018 250042 
1977-2018 250191 
1979-2018 250184 
1981-2018 250192 
1982-2018 250185 
2022-2018 250043 
2109-2018 250044 
2149-2018 250120 
2184-2018 250045 
2185-2018 250046 
2191-2018 250047 
2237-2018 250182 
2245-2018 250048 
2247-2018 250049 
2250-2018 250050 
2269-2018 250051 
2277-2018 250052 
2295-2018 250053 
2324-2018 250054 
2335-2018 250055 
2342-2018 250056 
2370-2018 250057 
2372-2018 250058 
2375-2018 250059 
2377-2018 250109 
2380-2018 250104 
2391-2018 250060 
2399-2018 250061 
2404-2018 250062 
2443-2018 250066 
2447-2018 250067 
2468-2018 250105 
2490-2018 250068 

2497-2018 250069 
2502-2018 250070 
2562-2018 250071 
2582-2018 250072 
2597-2018 250073 
2620-2018 250074 
2639-2018 250075 
2641-2018 250076 
2642-2018 250077 
2649-2018 250078 
2651-2018 250112 
2652-2018 250193 
2653-2018 250190 
2663-2018 250079 
2671-2018 250080 
2676-2018 250081 
2678-2018 250082 
2703-2018 250083 
2706-2018 250084 
2711-2018 250085 
2724-2018 250087 
2725-2018 250088 
2726-2018 250089 
2729-2018 250090 
2732-2018 250091 
2733-2018 250092 
2735-2018 250093 
2743-2018 250094 
2749-2018 250095 
2750-2018 250096 
2752-2018 250097 
2758-2018 250098 
2759-2018 250099 
2763-2018 250100 
2767-2018 250102 
2768-2018 250113 
2772-2018 250114 
2774-2018 250115 
2775-2018 250116 
2776-2018 250117 
2777-2018 250118 
2780-2018 250119 
      1-2019 250121 
      4-2019 250123 
    25-2019 250124 
    27-2019 250125 
    30-2019 250126 
    32-2019 250127 
    36-2019 250129 

  37-2019 250130 
  39-2019 250131 
  41-2019 250132 
  42-2019 250133 
  43-2019 250134 
  47-2019 250135 
  48-2019 250128 
  52-2019 250136 
  53-2019 250137 
  56-2019 250138 
  57-2019 250139 
  58-2019 250179 
  63-2019 250140 
  69-2019 250141 
  78-2019 250142 
  80-2019 250143 
  81-2019 250144 
  83-2019 250145 
113-2019 250146 
114-2019 250147 
115-2019 250148 
116-2019 250149 
117-2019 250150 
129-2019 250151 
130-2019 250152 
131-2019 250122 
135-2019 250153 
137-2019 250155 
139-2019 250154 
140-2019 250156 
142-2019 250157 
143-2019 250158 
145-2019 250159 
146-2019 250161 
147-2019 250162 
148-2019 250163 
149-2019 250160 
150-2019 250164 
151-2019 250165 
157-2019 250166 
164-2019 250170 
167-2019 250167 
185-2019 250168 
187-2019 250169 
203-2019 250171 
204-2019 250172

 
 

(111) 249984 
(151) 18.6.2019 
(180) 19.12.2026 
(210) 2624-2016 
(220) 19.12.2016 
(442) 1.3.2019 
(732) Kelemenová Ivana, Wolkrova 1084/19, 851 01 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 18.6.2019 
 
 

(111) 249985 
(151) 18.6.2019 
(180) 13.2.2027 
(210) 313-2017 
(220) 13.2.2017 
(442) 1.3.2019 
(732) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 18.6.2019 
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(111) 249986 
(151) 18.6.2019 
(180) 13.2.2027 
(210) 314-2017 
(220) 13.2.2017 
(442) 1.3.2019 
(732) TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 18.6.2019 
 
 

(111) 249987 
(151) 18.6.2019 
(180) 11.5.2027 
(210) 1267-2017 
(220) 11.5.2017 
(442) 1.3.2019 
(732) SEPS, a.s., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 18.6.2019 
 
 

(111) 249988 
(151) 18.6.2019 
(180) 16.8.2027 
(210) 1999-2017 
(220) 16.8.2017 
(442) 1.3.2019 
(732) VITAMINÁTOR s.r.o., Sosnová č.p. 107, 793 12 

Sosnová, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 18.6.2019 
 
 

(111) 249989 
(151) 19.6.2019 
(180) 3.3.2026 
(210) 478-2016 
(220) 3.3.2016 
(442) 1.3.2019 
(732) Sladovňa SESSLER, a.s., Pri Kalvárii 17, 917 01 

Trnava, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 249990 
(151) 19.6.2019 
(180) 5.12.2027 
(210) 2840-2017 
(220) 5.12.2017 
(442) 1.3.2019 
(732) Commander Services s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bra-

tislava, SK; 
(740) Dudičová Katarína, JUDr., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 249991 
(151) 19.6.2019 
(180) 8.12.2027 
(210) 2866-2017 
(220) 8.12.2017 
(442) 1.3.2019 
(732) Amazon Europe Core S.à.r.l., 5, rue Plaetis, Lu-

xembourg, LU; 
(740) Hörmann Tomáš, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 249992 
(151) 19.6.2019 
(180) 14.12.2027 
(210) 2921-2017 
(220) 14.12.2017 
(442) 1.3.2019 
(732) Demp B.V., Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen, 

NL; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 249993 
(151) 19.6.2019 
(180) 1.3.2028 
(210) 477-2018 
(220) 1.3.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) NOVACOAST LIMITED, Avlonos 1, MARIA 

HOUSE, 1075 Nicosia, CY; 
(740) Mešková Viera, Img., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 249994 
(151) 19.6.2019 
(180) 8.3.2028 
(210) 533-2018 
(220) 8.3.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) TT HOLDING, a.s., Kubelíkova 1224/42, 130 00 

Praha 3, Žižkov, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 249995 
(151) 19.6.2019 
(180) 12.3.2028 
(210) 554-2018 
(220) 12.3.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) NOVACOAST LIMITED, Avlonos 1, MARIA 

HOUSE, 1075 Nicosia, CY; 
(740) Mešková Viera, Img., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
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(111) 249996 
(151) 19.6.2019 
(180) 23.3.2028 
(210) 651-2018 
(220) 23.3.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Ringier Axel Springer SK, a.s., Prievozská 14, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 249997 
(151) 19.6.2019 
(180) 23.3.2028 
(210) 672-2018 
(220) 23.3.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Ringier Axel Springer SK, a.s., Prievozská 14, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 249998 
(151) 19.6.2019 
(180) 3.4.2028 
(210) 723-2018 
(220) 3.4.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Bernátek Vojtěch, Na Uličce 1362, 765 02 Otro-

kovice, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 249999 
(151) 19.6.2019 
(180) 11.4.2028 
(210) 788-2018 
(220) 11.4.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) BENDR, s.r.o., Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250000 
(151) 19.6.2019 
(180) 18.4.2028 
(210) 838-2018 
(220) 18.4.2018 
(310) 4422122 
(320) 23.1.2018 
(330) FR 
(442) 1.3.2019 
(732) VIOOH Limited, 991 Great West Road Middle-

sex, TW8 9DN Middlesex, GB; 
(740) KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s, JUDr. Petra Sau-

vage de Brantes, Bratislava 5, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 
 
 

(111) 250001 
(151) 19.6.2019 
(180) 3.5.2028 
(210) 971-2018 
(220) 3.5.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E., 

M5A 1R4 Toronto, Ontario, CA; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250002 
(151) 19.6.2019 
(180) 3.5.2028 
(210) 975-2018 
(220) 3.5.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E., 

M5A 1R4 Toronto, Ontario, CA; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250003 
(151) 19.6.2019 
(180) 4.5.2028 
(210) 980-2018 
(220) 4.5.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E., 

M5A 1R4 Toronto, Ontario, CA; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250004 
(151) 19.6.2019 
(180) 4.5.2028 
(210) 998-2018 
(220) 4.5.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E., 

M5A 1R4 Toronto, Ontario, CA; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250005 
(151) 19.6.2019 
(180) 21.5.2028 
(210) 1113-2018 
(220) 21.5.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Solitea Česká republika, a.s., Drobného 555/49, 

602 00 Brno, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
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(111) 250006 
(151) 19.6.2019 
(180) 17.5.2028 
(210) 1171-2018 
(220) 17.5.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250007 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.5.2028 
(210) 1173-2018 
(220) 25.5.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250008 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.5.2028 
(210) 1176-2018 
(220) 25.5.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250009 
(151) 19.6.2019 
(180) 30.5.2028 
(210) 1202-2018 
(220) 30.5.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) AGROFINAL GROUP s.r.o., Petrská 1161/24, 

110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250010 
(151) 19.6.2019 
(180) 30.5.2028 
(210) 1209-2018 
(220) 30.5.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) AGROFINAL GROUP s.r.o., Petrská 1161/24, 

110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 250011 
(151) 19.6.2019 
(180) 13.6.2028 
(210) 1324-2018 
(220) 13.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

cosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250012 
(151) 19.6.2019 
(180) 14.6.2028 
(210) 1339-2018 
(220) 14.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250013 
(151) 19.6.2019 
(180) 14.6.2028 
(210) 1355-2018 
(220) 14.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250014 
(151) 19.6.2019 
(180) 21.6.2028 
(210) 1407-2018 
(220) 21.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Schillerová Monika, Antonínská 244/39, 664 64 

Dolní Kounice, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250015 
(151) 19.6.2019 
(180) 22.6.2028 
(210) 1425-2018 
(220) 22.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Avenue Nes- 

tlé 55, 1800 Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
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(111) 250016 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.6.2028 
(210) 1448-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250017 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.6.2028 
(210) 1449-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250018 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.6.2028 
(210) 1451-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Tvin CZ, spol. s r.o., Na Skalkách 1779, 250 01 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, CZ; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250019 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.6.2028 
(210) 1453-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250020 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.6.2028 
(210) 1454-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 
 
 
 

(111) 250021 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.6.2028 
(210) 1455-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250022 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.6.2028 
(210) 1456-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250023 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.6.2028 
(210) 1457-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250024 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.6.2028 
(210) 1458-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250025 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.6.2028 
(210) 1459-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
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(111) 250026 
(151) 19.6.2019 
(180) 25.6.2028 
(210) 1461-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250027 
(151) 19.6.2019 
(180) 3.7.2028 
(210) 1518-2018 
(220) 3.7.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 43/84, 150 00 

Praha 5, CZ; 
(740) HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kan-

celária, Bratislava; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250028 
(151) 19.6.2019 
(180) 18.7.2028 
(210) 1615-2018 
(220) 18.7.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Csomó Jozef Sebastian, Čiližská 16, 821 07 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250029 
(151) 19.6.2019 
(180) 19.7.2028 
(210) 1627-2018 
(220) 19.7.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Novamedia B.V., van Eeghenstraat 93-95, 1071 

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

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250030 
(151) 19.6.2019 
(180) 19.7.2028 
(210) 1628-2018 
(220) 19.7.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Novamedia B.V., van Eeghenstraat 93-95, 1071 

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

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 

 
 
 

(111) 250031 
(151) 19.6.2019 
(180) 20.7.2028 
(210) 1637-2018 
(220) 20.7.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Gábor Martin, Ing, Na barine 15, 841 03 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250032 
(151) 19.6.2019 
(180) 23.7.2028 
(210) 1646-2018 
(220) 23.7.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) BubbleStar CZ s.r.o., Koněvova 2660/141, Žiž-

kov, 130 00 Praha 3, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250033 
(151) 19.6.2019 
(180) 1.8.2028 
(210) 1715-2018 
(220) 1.8.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) LION CORPORATION a corporation organized 

and existing under the laws of Japan, Manufactu-
rers and Merchants of, 3-7, Honjo 1-chome, Su-
mida-ku, Tokyo 130-8644, JP; 

(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250034 
(151) 19.6.2019 
(180) 31.7.2028 
(210) 1719-2018 
(220) 31.7.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) HTB - Požární ochrana a.s., Nádražní 3113/128, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250035 
(151) 19.6.2019 
(180) 14.8.2028 
(210) 1789-2018 
(220) 14.8.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) STAR production, s.r.o., Dr. Vladimíra Clemen-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
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(111) 250036 
(151) 19.6.2019 
(180) 17.8.2028 
(210) 1826-2018 
(220) 17.8.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Tři-

nec, CZ; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250037 
(151) 19.6.2019 
(180) 30.8.2028 
(210) 1916-2018 
(220) 30.8.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250038 
(151) 19.6.2019 
(180) 30.8.2028 
(210) 1917-2018 
(220) 30.8.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250039 
(151) 19.6.2019 
(180) 30.8.2028 
(210) 1918-2018 
(220) 30.8.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250040 
(151) 19.6.2019 
(180) 18.7.2023 
(210) 472-2018 
(220) 18.7.2013 
(442) 1.3.2019 
(641) 011993541, 18.07.2013 
(732) Velvet Care Sp. z o.o., ul. Klucze-Osada, nr 3, 

32-310 Klucze, PL; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 250041 
(151) 19.6.2019 
(180) 30.1.2024 
(210) 681-2018 
(220) 30.1.2004 
(442) 1.3.2019 
(646) 003634623, 30.01.2004 
(732) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, US; 
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 19.6.2019 
 
 

(111) 250042 
(151) 20.6.2019 
(180) 3.9.2028 
(210) 1962-2018 
(220) 3.9.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Delia potraviny, s.r.o., Švabinského 13, 851 01 

Bratislava, SK; 
(740) VIVID LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250043 
(151) 20.6.2019 
(180) 15.12.2024 
(210) 2022-2018 
(220) 15.12.2014 
(442) 1.3.2019 
(641) 013572359, 15.12.2014 
(732) De Paepe Ignace, Kleine Verbindingslaan 21,  

B-1640 Sint-Genesius-Rode, BE; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250044 
(151) 20.6.2019 
(180) 27.9.2028 
(210) 2109-2018 
(220) 27.9.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Dunčko Matej, Zimná 229/93, 052 01 Spišská 

Nová Ves, SK; 
(740) Bašistová Virová Ľubomíra, JUDr., Spišská No-

vá Ves, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250045 
(151) 20.6.2019 
(180) 10.10.2028 
(210) 2184-2018 
(220) 10.10.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nit-

ra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
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(111) 250046 
(151) 20.6.2019 
(180) 10.10.2028 
(210) 2185-2018 
(220) 10.10.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nit-

ra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250047 
(151) 20.6.2019 
(180) 11.10.2028 
(210) 2191-2018 
(220) 11.10.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) DETVAK s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250048 
(151) 20.6.2019 
(180) 19.10.2028 
(210) 2245-2018 
(220) 19.10.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) AQUASYSTEM, s. r. o., Hradská 76, 821 07 Bra-

tislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250049 
(151) 20.6.2019 
(180) 19.10.2028 
(210) 2247-2018 
(220) 19.10.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Aqua Ferra Korytnica, a.s., Korytnica 669, 034 73 

Liptovská Osada, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250050 
(151) 20.6.2019 
(180) 19.10.2028 
(210) 2250-2018 
(220) 19.10.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) AQUASYSTEM, s. r. o., Hradská 76, 821 07 

Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 250051 
(151) 20.6.2019 
(180) 23.10.2028 
(210) 2269-2018 
(220) 23.10.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) One.T s.r.o., Drevárska 453/1, 058 01 Poprad, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250052 
(151) 20.6.2019 
(180) 24.10.2028 
(210) 2277-2018 
(220) 24.10.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Nadácia HELPI, Poľná 153/10A, 900 31 Stupa-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250053 
(151) 20.6.2019 
(180) 25.10.2028 
(210) 2295-2018 
(220) 25.10.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) P E R E X, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250054 
(151) 20.6.2019 
(180) 29.10.2028 
(210) 2324-2018 
(220) 29.10.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250055 
(151) 20.6.2019 
(180) 2.11.2028 
(210) 2335-2018 
(220) 2.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) JP control s.r.o., Šenkvická cesta 14F, 902 01 

Pezinok, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;  
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
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(111) 250056 
(151) 20.6.2019 
(180) 2.11.2028 
(210) 2342-2018 
(220) 2.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Československá filmová společnost, s.r.o., Vác-

lavské nám. 831/21, 113 60 Praha 1, CZ; 
(740) GIRMAN IP Management, Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250057 
(151) 20.6.2019 
(180) 6.11.2028 
(210) 2370-2018 
(220) 6.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 

Skalica, SK; 
(740) ŘEHÁK & TISOŇ spol. s r.o., Skalica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250058 
(151) 20.6.2019 
(180) 6.11.2028 
(210) 2372-2018 
(220) 6.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) FOOD, s.r.o, Jazerná 5, 040 12 Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250059 
(151) 20.6.2019 
(180) 7.11.2028 
(210) 2375-2018 
(220) 7.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 

30163 Hannover, DE; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250060 
(151) 20.6.2019 
(180) 8.11.2028 
(210) 2391-2018 
(220) 8.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Vitana a.s., Mělnická 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 
 
 
 
 

(111) 250061 
(151) 20.6.2019 
(180) 29.12.2025 
(210) 2399-2018 
(220) 29.12.2015 
(442) 1.3.2019 
(646) 014963491, 29.12.2015 
(732) SaCHiKo, Geleznodorojnaya 10 Kalinigradskaya 

obl., 238420 Bagrationovsk, RU; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250062 
(151) 20.6.2019 
(180) 8.11.2028 
(210) 2404-2018 
(220) 8.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) OLEJÁRI, s. r. o., Jegorovova 37, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
(740) Markoffice, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250066 
(151) 20.6.2019 
(180) 14.11.2028 
(210) 2443-2018 
(220) 14.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Debongré, s.r.o., Dlhá 1312/1, 953 01 Zlaté Mo-

ravce, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250067 
(151) 20.6.2019 
(180) 14.11.2028 
(210) 2447-2018 
(220) 14.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) MILLIARD MEDIA s.r.o., Vlčkova 37, 811 04 

Bratislava, SK; 
(740) Suba Emese, Mgr., Komárno, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250068 
(151) 20.6.2019 
(180) 20.11.2028 
(210) 2490-2018 
(220) 20.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) KASA FIK s.r.o., Kamenčíkova 1114/2, Žabovře-

sky, 616 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
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(111) 250069 
(151) 20.6.2019 
(180) 20.11.2028 
(210) 2497-2018 
(220) 20.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Seco Industries, s.r.o., Podnikatelská 552, 190 11 

Praha 9, Běchovice, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250070 
(151) 20.6.2019 
(180) 20.11.2028 
(210) 2502-2018 
(220) 20.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Seco Industries, s.r.o., Podnikatelská 552, 190 11 

Praha 9, Běchovice, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250071 
(151) 20.6.2019 
(180) 29.11.2028 
(210) 2562-2018 
(220) 29.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Pra-

ha 4 - Lhotka, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250072 
(151) 20.6.2019 
(180) 30.11.2028 
(210) 2582-2018 
(220) 30.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) STEMART CZ s.r.o., Francouzská 563/72, 101 00 

Praha, CZ; 
(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250073 
(151) 20.6.2019 
(180) 30.11.2028 
(210) 2597-2018 
(220) 30.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) PROmiprojekt, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 

Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 
 
 
 
 

(111) 250074 
(151) 20.6.2019 
(180) 4.12.2028 
(210) 2620-2018 
(220) 4.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) FOOD, s.r.o., Jazerná 5, 040 12 Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250075 
(151) 20.6.2019 
(180) 4.12.2028 
(210) 2639-2018 
(220) 4.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Photoneo s. r. o., Jamnického 3, 841 05 Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250076 
(151) 20.6.2019 
(180) 6.12.2028 
(210) 2641-2018 
(220) 6.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., Košovská 

cesta 12, 971 01 Prievidza, SK; 
(740) Mgr. Milan Petráš, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250077 
(151) 20.6.2019 
(180) 6.12.2028 
(210) 2642-2018 
(220) 6.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., Košovská 

cesta 12, 971 01 Prievidza, SK; 
(740) Mgr. Milan Petráš, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250078 
(151) 20.6.2019 
(180) 7.12.2028 
(210) 2649-2018 
(220) 7.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Pure Nuts, s.r.o., Kmeťovo 62, 941 62 Kmeťovo, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250079 
(151) 20.6.2019 
(180) 7.12.2028 
(210) 2663-2018 
(220) 7.12.2018 
(442) 1.3.2019 
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(732) Warcun, a. s., Dvojrad 333, 930 25 Vrakúň, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250080 
(151) 20.6.2019 
(180) 11.12.2028 
(210) 2671-2018 
(220) 11.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Parlamentné listy SK, s.r.o., Trnavská cesta 39/A, 

831 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250081 
(151) 20.6.2019 
(180) 10.12.2028 
(210) 2676-2018 
(220) 10.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) PARTNERS GROUP SK s.r.o., Slávičie údo- 

lie 106, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250082 
(151) 20.6.2019 
(180) 12.12.2028 
(210) 2678-2018 
(220) 12.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Cicholes Juraj, Bc., Hraničná 20, 040 17 Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250083 
(151) 20.6.2019 
(180) 14.12.2028 
(210) 2703-2018 
(220) 14.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Šághy Tibor, Segnerova 6, 841 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250084 
(151) 20.6.2019 
(180) 14.12.2028 
(210) 2706-2018 
(220) 14.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) NUTRICON s.r.o., Kúpeľná 596/2, 929 01 Veľ-

ké Dvorníky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 
 
 
 
 

(111) 250085 
(151) 20.6.2019 
(180) 17.12.2028 
(210) 2711-2018 
(220) 17.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) ROCHELL, s. r. o., Jánošíkova 121/7, 911 05 

Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250087 
(151) 20.6.2019 
(180) 18.12.2028 
(210) 2724-2018 
(220) 18.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Flašík Branislav, SNP 2522/25, 066 01 Humen-

né, SK; 
(740) Ing. Peter Kohut PK consulting, Michalovce, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250088 
(151) 20.6.2019 
(180) 18.12.2028 
(210) 2725-2018 
(220) 18.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250089 
(151) 20.6.2019 
(180) 18.12.2028 
(210) 2726-2018 
(220) 18.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 

Bratislava, SK; 
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250090 
(151) 20.6.2019 
(180) 18.12.2028 
(210) 2729-2018 
(220) 18.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 

Bratislava, SK; 
(740) Messinger Ľubomír, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
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(111) 250091 
(151) 20.6.2019 
(180) 18.12.2028 
(210) 2732-2018 
(220) 18.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Capturing Reality s.r.o., Syslia 46, 821 05 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250092 
(151) 20.6.2019 
(180) 18.12.2028 
(210) 2733-2018 
(220) 18.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Capturing Reality s.r.o., Syslia 46, 821 05 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250093 
(151) 20.6.2019 
(180) 18.12.2028 
(210) 2735-2018 
(220) 18.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Capturing Reality s.r.o., Syslia 46, 821 05 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250094 
(151) 20.6.2019 
(180) 20.12.2028 
(210) 2743-2018 
(220) 20.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) FANCY PHARMACY, a.s., Bôrická cesta 107, 

010 01 Žilina, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250095 
(151) 20.6.2019 
(180) 20.12.2028 
(210) 2749-2018 
(220) 20.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) IRZ, spol. s r.o., Prešovská 40C, 821 02 Bratisla-

va, SK; 
(740) Studio Legale, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250096 
(151) 20.6.2019 
(180) 20.12.2028 
(210) 2750-2018 
(220) 20.12.2018 
(442) 1.3.2019 
 

(732) SlovChips s.r.o., Tatranská 126, 053 11 Smižany, 
SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 20.6.2019 

 
 

(111) 250097 
(151) 20.6.2019 
(180) 21.12.2028 
(210) 2752-2018 
(220) 21.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250098 
(151) 20.6.2019 
(180) 21.12.2028 
(210) 2758-2018 
(220) 21.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Peter Kmec - Bardfa Cakes, Komenského 596/44, 

085 01 Bardejov, SK; 
(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250099 
(151) 20.6.2019 
(180) 21.12.2028 
(210) 2759-2018 
(220) 21.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Peter Kmec - Bardfa Cakes, Komenského 569/44, 

085 01 Bardejov, SK; 
(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250100 
(151) 20.6.2019 
(180) 21.12.2028 
(210) 2763-2018 
(220) 21.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) ecoheart, s.r.o., Bilíkova 22, 841 01 Bratislava, SK; 
(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250102 
(151) 20.6.2019 
(180) 22.12.2028 
(210) 2767-2018 
(220) 22.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) BI4information s.r.o., Všetičkova 629/25, 602 00 

Brno - Stránice, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
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(111) 250103 
(151) 20.6.2019 
(180) 30.8.2028 
(210) 1919-2018 
(220) 30.8.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250104 
(151) 20.6.2019 
(180) 6.11.2028 
(210) 2380-2018 
(220) 6.11.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Mgr. Lucia Nosko - Sound Healing Slovakia, Pod 

Válkom 10181/12, 831 07 Bratislava, SK; 
(740) RS legal s.r.o., Piešťany 1, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250105 
(151) 20.6.2019 
(180) 28.9.2028 
(210) 2468-2018 
(220) 28.9.1998 
(442) 1.3.2019 
(646) 000943670, 28.09.1998 
(732) WALFOOD SA, 58, rue des Celtes, L-1318 Lu-

xembourg, LU; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250108 
(151) 20.6.2019 
(180) 26.8.2024 
(210) 5619-2014 
(220) 26.8.2014 
(442) 3.2.2015 
(732) Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Če-

ská Skalice, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250109 
(151) 21.6.2019 
(180) 2.11.2028 
(210) 2377-2018 
(220) 2.11.2018 
(442) 4.2.2019 
(732) AVE NATURA, s.r.o., Staničná 194, 022 01 Čad-

ca, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 
 
 

(111) 250110 
(151) 21.6.2019 
(180) 24.7.2028 
(210) 1653-2018 
(220) 24.7.2018 
(442) 4.2.2019 
(732) Kuchta Marek, PhDr., MBA, Hurbanova 21, 085 01 

Bardejov, SK; 
(740) KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250111 
(151) 21.6.2019 
(180) 7.5.2028 
(210) 993-2018 
(220) 7.5.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Trnovský Karol, Malokarpatské nám. 10, 841 03 

Bratislava, SK; Gajdošech Dominik, Lužná 4, 
851 04 Bratislava, SK; Čopík Tomáš, Okánikova 
7872/4A, 811 04 Bratislava, SK; 

(740) Štefanka Dávid, Mgr., Bratislava, SK; (v zastúpe-
ní pre Trnovský Karol Malokarpatské nám. 10, 
841 03 Bratislava, SK;) 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 21.6.2019 

 
 

(111) 250112 
(151) 21.6.2019 
(180) 7.12.2028 
(210) 2651-2018 
(220) 7.12.2018 
(442) 4.2.2019 
(732) OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r. o., Dukelská 19, 

085 01 Bardejov, SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250113 
(151) 21.6.2019 
(180) 27.12.2028 
(210) 2768-2018 
(220) 27.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Haleková Oľga, Mgr., Kalnište 160, 087 01 Kal-

nište, SK; 
(740) Luterán Ján, JUDr., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250114 
(151) 21.6.2019 
(180) 30.12.2028 
(210) 2772-2018 
(220) 30.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nám. 3, 821 08 

Bratislava, SK; 
(740) Lemeš Matúš, JUDr., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
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(111) 250115 
(151) 21.6.2019 
(180) 21.12.2028 
(210) 2774-2018 
(220) 21.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) ecoheart, s.r.o., Bilíkova 22, 841 01 Bratislava, SK; 
(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250116 
(151) 21.6.2019 
(180) 22.12.2028 
(210) 2775-2018 
(220) 22.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) BI4information s.r.o., Všetičkova 629/25, 602 00 

Brno - Stránice, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250117 
(151) 21.6.2019 
(180) 28.12.2028 
(210) 2776-2018 
(220) 28.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Petrovič Lukáš, Veľke Uherce 284, 958 41 Veľ-

ké Uherce, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250118 
(151) 21.6.2019 
(180) 30.12.2028 
(210) 2777-2018 
(220) 30.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Magneting s.r.o., Nitrianska 1130/5, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250119 
(151) 21.6.2019 
(180) 31.12.2028 
(210) 2780-2018 
(220) 31.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) HK Nitra, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250120 
(151) 21.6.2019 
(180) 3.10.2028 
(210) 2149-2018 
(220) 3.10.2018 
(442) 8.1.2019 
 
 

(732) Laverna trade, s.r.o., Jégého 14, 821 08 Bratisla-
va, SK; 

(740) Borecký Tomáš, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250121 
(151) 21.6.2019 
(180) 2.1.2029 
(210) 1-2019 
(220) 2.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) ADMARKA Spólka z ograniczoną odpowiedzial-

nością, Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6, 05-152 
Czosnów, PL; 

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

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 21.6.2019 

 
 

(111) 250122 
(151) 21.6.2019 
(180) 23.1.2029 
(210) 131-2019 
(220) 23.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) ADMARKA Spólka z ograniczoną odpowiedzial-

nością, Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6, 05-152 
Czosnów, PL; 

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

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 21.6.2019 

 
 

(111) 250123 
(151) 21.6.2019 
(180) 3.1.2029 
(210) 4-2019 
(220) 3.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Mgr. Potúčková Katarína, ACC, Pri strelnici 1, 

821 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250124 
(151) 21.6.2019 
(180) 8.1.2029 
(210) 25-2019 
(220) 8.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Kružliak Peter, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
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(111) 250125 
(151) 21.6.2019 
(180) 8.1.2029 
(210) 27-2019 
(220) 8.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Kružliak Peter, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250126 
(151) 21.6.2019 
(180) 10.1.2029 
(210) 30-2019 
(220) 10.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 

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

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250127 
(151) 21.6.2019 
(180) 10.1.2029 
(210) 32-2019 
(220) 10.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) PARTHENON, s.r.o., Bratislavská 57, 903 01 

Senec, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250128 
(151) 21.6.2019 
(180) 11.1.2029 
(210) 48-2019 
(220) 11.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) PARTHENON, s.r.o., Bratislavská 57, 903 01 

Senec, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250129 
(151) 21.6.2019 
(180) 10.1.2029 
(210) 36-2019 
(220) 10.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Carrivederci, j.s.a., Blatnícka 3, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
(740) Bielovič Lukáš, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 250130 
(151) 21.6.2019 
(180) 11.1.2029 
(210) 37-2019 
(220) 11.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Markechová Soňa, Ing., Horná Streda 236, 916 24 

Horná Streda, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250131 
(151) 21.6.2019 
(180) 10.1.2029 
(210) 39-2019 
(220) 10.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Mogato s.r.o., Javorinská 1735/5, 911 04 Tren-

čín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250132 
(151) 21.6.2019 
(180) 11.1.2029 
(210) 41-2019 
(220) 11.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) HAKO, a.s., Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptov-

ský Mikuláš, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250133 
(151) 21.6.2019 
(180) 11.1.2029 
(210) 42-2019 
(220) 11.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) HAKO, a.s., Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptov-

ský Mikuláš, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250134 
(151) 21.6.2019 
(180) 6.1.2029 
(210) 43-2019 
(220) 6.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) SEGRON, s.r.o., Drieňová 1/E, 821 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
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(111) 250135 
(151) 21.6.2019 
(180) 11.1.2029 
(210) 47-2019 
(220) 11.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Starting point s.r.o., Delená 11, 841 07 Bratisla-

va, SK; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250136 
(151) 21.6.2019 
(180) 14.1.2029 
(210) 52-2019 
(220) 14.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Bohuš Peter, Bratislavská 89, 911 05 Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250137 
(151) 21.6.2019 
(180) 14.1.2029 
(210) 53-2019 
(220) 14.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) THYMOS, spol. s r.o., Popradská 518, 059 52 

Veľká Lomnica, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250138 
(151) 21.6.2019 
(180) 14.1.2029 
(210) 56-2019 
(220) 14.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) EFFEKTIVE BILANZ, s.r.o., Hornádska 24/5119, 

821 07 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250139 
(151) 21.6.2019 
(180) 14.1.2029 
(210) 57-2019 
(220) 14.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 

8591/4B, 010 01 Žilina, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250140 
(151) 21.6.2019 
(180) 16.1.2029 
(210) 63-2019 
(220) 16.1.2019 
(442) 1.3.2019 
 
 

(732) Čierne diery, o.z., Rumančeková 42, 821 01 Bra-
tislava 2, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 21.6.2019 

 
 

(111) 250141 
(151) 21.6.2019 
(180) 11.1.2029 
(210) 69-2019 
(220) 11.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Ötvös Alexander, Gemerská Hôrka 32, 049 12 

Gemerská Hôrka, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250142 
(151) 21.6.2019 
(180) 17.1.2029 
(210) 78-2019 
(220) 17.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) EUROGOLD, s.r.o., Na Tablách 3, 080 06 Pre-

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250143 
(151) 21.6.2019 
(180) 17.1.2029 
(210) 80-2019 
(220) 17.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) EUROGOLD, s.r.o., Na Tablách 3, 080 06 Pre-

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250144 
(151) 21.6.2019 
(180) 17.1.2029 
(210) 81-2019 
(220) 17.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) EUROGOLD, s.r.o., Na Tablách 3, 080 06 Pre-

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250145 
(151) 21.6.2019 
(180) 16.1.2029 
(210) 83-2019 
(220) 16.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Valuch Juraj, Ing., Veľké Uherce 137, 958 41 

Veľké Uherce, SK; 
(740) Pirťanová Mariana, JUDr., Partizánske, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
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(111) 250146 
(151) 21.6.2019 
(180) 18.1.2029 
(210) 113-2019 
(220) 18.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) AVNAMASTE s.r.o., Skladová ulica 8, 971 01 

Prievidza, SK; 
(740) Sándor Štefan, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250147 
(151) 21.6.2019 
(180) 20.1.2029 
(210) 114-2019 
(220) 20.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Mazancová Eva, Mgr. art., Severná 18, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250148 
(151) 21.6.2019 
(180) 20.1.2029 
(210) 115-2019 
(220) 20.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

Nitra, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;  
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250149 
(151) 21.6.2019 
(180) 20.1.2029 
(210) 116-2019 
(220) 20.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

Nitra, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;  
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250150 
(151) 21.6.2019 
(180) 20.1.2029 
(210) 117-2019 
(220) 20.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 

Nitra, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;  
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 
 
 
 
 

(111) 250151 
(151) 21.6.2019 
(180) 22.1.2029 
(210) 129-2019 
(220) 22.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin 

Buraj, s.r.o., Jilemnického 532/2, 911 01 Tren-
čín, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 21.6.2019 

 
 

(111) 250152 
(151) 21.6.2019 
(180) 23.1.2029 
(210) 130-2019 
(220) 23.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Nagy Peter, Ing., Studienka 344, 908 75 Studien-

ka, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250153 
(151) 21.6.2019 
(180) 23.1.2029 
(210) 135-2019 
(220) 23.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystri-

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

ská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250154 
(151) 21.6.2019 
(180) 24.1.2029 
(210) 139-2019 
(220) 24.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Škovrán Andrej, Bobrovec 550, 032 21 Bobro-

vec, SK; 
(740) Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250155 
(151) 21.6.2019 
(180) 23.1.2029 
(210) 137-2019 
(220) 23.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a in-

formatizáciu, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, 
SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
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(111) 250156 
(151) 21.6.2019 
(180) 23.1.2029 
(210) 140-2019 
(220) 23.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) 4 PUBLIC PROMOTION s.r.o., Zvolenská cesta 

4293/61, 974 05 Banská Bystrica, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250157 
(151) 21.6.2019 
(180) 25.1.2029 
(210) 142-2019 
(220) 25.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) GINO FOOD & BEVERAGE CORPORATION 

s.r.o., Pribinova 18, 811 09 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250158 
(151) 21.6.2019 
(180) 25.1.2029 
(210) 143-2019 
(220) 25.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) BigMedia, spol. s r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 

Bratislava, SK; 
(740) Kubová Nikola, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250159 
(151) 21.6.2019 
(180) 24.1.2029 
(210) 145-2019 
(220) 24.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Vydarena s.r.o., Vrbická 1883/24, 031 01 Lip-

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

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250160 
(151) 21.6.2019 
(180) 24.1.2029 
(210) 149-2019 
(220) 24.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Vydarena s.r.o., Vrbická 1883/24, 031 01 Lip-

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

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 
 

(111) 250161 
(151) 21.6.2019 
(180) 25.1.2029 
(210) 146-2019 
(220) 25.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Cheers s.r.o., Istrijská 8/D, 841 07 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250162 
(151) 21.6.2019 
(180) 25.1.2029 
(210) 147-2019 
(220) 25.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) TAXA, s.r.o., Námestie Svätej Trojice 897/3, 

927 01 Šaľa, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250163 
(151) 21.6.2019 
(180) 24.1.2029 
(210) 148-2019 
(220) 24.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Pharmatico CE, s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250164 
(151) 21.6.2019 
(180) 24.1.2029 
(210) 150-2019 
(220) 24.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712 

HM Zoetermeer, NL; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250165 
(151) 21.6.2019 
(180) 24.1.2029 
(210) 151-2019 
(220) 24.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
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(111) 250166 
(151) 21.6.2019 
(180) 25.1.2029 
(210) 157-2019 
(220) 25.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) DuongTruong Son, Nobelova 84/5, 831 02 Brati-

slava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Hanáček & Hanáčková, 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250167 
(151) 21.6.2019 
(180) 25.1.2029 
(210) 167-2019 
(220) 25.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Bach production, s.r.o., Bilíkova 22, 841 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250168 
(151) 21.6.2019 
(180) 28.1.2029 
(210) 185-2019 
(220) 28.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) CNG SLOVENSKO s.r.o., Severné nábrežie 40, 

040 01 Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250169 
(151) 21.6.2019 
(180) 29.1.2029 
(210) 187-2019 
(220) 29.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) SUNHORSE, s.r.o., Červenej armády 75, 039 01 

Turčianske Teplice, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250170 
(151) 21.6.2019 
(180) 28.1.2029 
(210) 164-2019 
(220) 28.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) Falťanová Terézia, Trosky 273/59, 976 57 Mi-

chalová, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 
 
 
 
 

(111) 250171 
(151) 21.6.2019 
(180) 31.1.2029 
(210) 203-2019 
(220) 31.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) PLAVISKO, s.r.o., Oravická 1771, 028 01 Trste-

ná, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250172 
(151) 21.6.2019 
(180) 31.1.2029 
(210) 204-2019 
(220) 31.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) PLAVISKO, s.r.o., Oravická 1771, 028 01 Trste-

ná, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250173 
(151) 21.6.2019 
(180) 10.7.2028 
(210) 1551-2018 
(220) 10.7.2018 
(442) 8.1.2019 
(732) Gapol s.r.o., Vážska 3563/7, 921 01 Piešťany, SK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250177 
(151) 21.6.2019 
(180) 3.7.2027 
(210) 1689-2017 
(220) 3.7.2017 
(442) 4.12.2017 
(732) Spolok Žilinské mažoretky Diana, Pažitie 174/6, 

010 09 Žilina, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250179 
(151) 21.6.2019 
(180) 14.1.2029 
(210) 58-2019 
(220) 14.1.2019 
(442) 1.3.2019 
(732) IMPOL HOLDING, a.s., Ľubochnianska 2, 080 06 

Ľubotice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
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(111) 250182 
(151) 24.6.2019 
(180) 17.10.2028 
(210) 2237-2018 
(220) 17.10.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) SAVENCIA SA, Rue Rieussec 42, 782 20 Vi-

roflay, FR; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 24.6.2019 
 
 

(111) 250184 
(151) 8.7.2019 
(180) 6.9.2028 
(210) 1979-2018 
(220) 6.9.2018 
(442) 3.12.2018 
(732) Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 8.7.2019 
 
 

(111) 250185 
(151) 8.7.2019 
(180) 6.9.2028 
(210) 1982-2018 
(220) 6.9.2018 
(442) 3.12.2018 
(732) Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 8.7.2019 
 
 

(111) 250189 
(151) 8.7.2019 
(180) 8.2.2028 
(210) 326-2018 
(220) 8.2.2018 
(442) 4.4.2018 
(732) Zentiva Group, a.s., U Kabelovny 130, 102 37 

Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 8.7.2019 
 
 

(111) 250190 
(151) 9.7.2019 
(180) 7.12.2028 
(210) 2653-2018 
(220) 7.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Sky Group Slovakia, s.r.o., Nálepkova 7122/28, 

921 01 Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 9.7.2019 
 
 

(111) 250191 
(151) 9.7.2019 
(180) 6.9.2028 
(210) 1977-2018 
(220) 6.9.2018 
(442) 3.12.2018 
(732) Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 9.7.2019 
 
 

(111) 250192 
(151) 9.7.2019 
(180) 6.9.2028 
(210) 1981-2018 
(220) 6.9.2018 
(442) 3.12.2018 
(732) Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 9.7.2019 
 
 

(111) 250193 
(151) 12.7.2019 
(180) 7.12.2028 
(210) 2652-2018 
(220) 7.12.2018 
(442) 1.3.2019 
(732) Sky Group Slovakia, s.r.o., Nálepkova 7122/28, 

921 01 Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 12.7.2019 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111)
 
1864-2014 250063 
  253-2015 250186 
1767-2015 250106 
5423-2015 250107 
  414-2017 250064 

  501-2017 250187 
1605-2017 250065 
2044-2017 250178 
  165-2018 250188 
1238-2018 250176 

1629-2018 250180 
1631-2018 250181 
2389-2018 250174 
2655-2018 250183 
2714-2018 250086 

2766-2018 250101 
2773-2018 250175 

 
 

(111) 250063 
(151) 20.6.2019 
(180) 21.10.2024 
(210) 1864-2014 
(220) 21.10.2014 
(442) 3.2.2015 

 10 (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); mag-

netické nosiče údajov; optické nosiče údajov; po-
čítačový softvér (nahraté počítačové programy). 
16 - Knihy; časopisy (periodiká); tlačoviny; letá-
ky; príručky; brožúry; fotografie; tlačiarenské 
výrobky; tlačené publikácie; periodiká. 
35 - Reklamné služby; marketing; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie 
reklamných textov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
vydávanie reklamných brožúr; vydávanie reklam-
ných katalógov; umiestňovanie reklamných nále-
piek na tovar; reklama na bilbordoch; rozhlasová 
reklama; televízna reklama; aktualizovanie re-
klamných materiálov; reklama v oblasti bankov-
níctva; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); obchodné poraden-
ské služby; obchodné konzultačné služby; posky-
tovanie reklamných informácií; aktualizácia 
a údržba údajov o obchodných kontaktoch v po-
čítačových databázach; ekonomické konzultačné 
služby; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; obchodná administra-
tíva; poradenstvo pri riadení podnikov; obchodný 
manažment; prieskum trhu; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; organizovanie reklamných 
spotrebiteľských súťaží. 
36 - Finančné poradenstvo; poradenstvo v oblasti 
bankových služieb; poisťovníctvo; garancie, zá-
ruky, kaucie; finančné analýzy. 
38 - Posielanie správ; prenos správ a obrazových 
informácií prostredníctvom počítača; poskytova-
nie informácií o rozhlasovom vysielaní; poskyto-
vanie informácií o televíznom vysielaní; posky-
tovanie informácií o bezdrôtovom vysielaní; ko-
munikácia prostredníctvom optických sietí; ko-
munikácia prostredníctvom satelitov; poskytova-
nie užívateľského prístupu do svetovej počítačo-
vej siete. 
39 - Doručovanie kníh; doručovanie novín a ča-
sopisov. 
41 - Vydávanie kníh; on line vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie 
predstavení (manažérske služby); organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie čitateľských an-
kiet; organizovanie diváckych ankiet. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, biela, červená 
(732) Fincentrum a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250064 
(151) 20.6.2019 
(180) 22.2.2027 
(210) 414-2017 
(220) 22.2.2017 
(442) 2.8.2017 

 11 (511) 5, 35 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; výživové doplnky; 

diétne potraviny na lekárske použitie; lekárske 
prípravky na odtučňovacie kúry. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; kan-
celárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; veľ-
koobchodné a maloobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; veľkoob-
chodné a maloobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu; marketing; podpora predaja (pre tretie 
osoby); reklama; inzertné služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená 
(732) MAHONY PHARMA, a.s., V Jámě 699/5, 110 00 

Praha 1 - Nové Město, CZ; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
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(111) 250065 
(151) 20.6.2019 
(180) 22.6.2027 
(210) 1605-2017 
(220) 22.6.2017 
(442) 5.2.2018 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; diétne potraviny na 

lekárske použitie; diétne látky na lekárske použi-
tie; potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre 
ľudí. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená 
(732) Aspen Pharmacare Holdings Limited, Building 8 

Healthcare Park, Woodlands Drive, Woodmead, 
ZA; 

(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250086 
(151) 20.6.2019 
(180) 16.12.2028 
(210) 2714-2018 
(220) 16.12.2018 
(442) 1.3.2019 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Uspávacie prípravky a prípravky používané 

na liečbu nespavosti. 

(540) LUNAMINA 
(550) slovná 
(732) ADMARKA Spólka z ograniczoną odpowiedzial-

nością, Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6, 05-152 
Czosnów, PL; 

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

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 20.6.2019 

 
 

(111) 250101 
(151) 20.6.2019 
(180) 21.12.2028 
(210) 2766-2018 
(220) 21.12.2018 
(442) 1.3.2019 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Čajové nápoje. 

32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné nealkoholické nápoje; zeleninové 
nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky  
z ovocia; nealkoholické ovocné nektáre; ovocné 
džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické 
koktaily; minerálne vody (nápoje); mušty; limo-
nády; príchute na prípravu nápojov; sirupy na vý-
robu nápojov; prípravky na výrobu nápojov. 
 
 
 

(540) Kláštorná Kalcia 
(550) slovná 
(732) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250106 
(151) 20.6.2019 
(180) 20.8.2025 
(210) 1767-2015 
(220) 20.8.2015 
(442) 1.4.2016 

 10 (511) 35, 39, 41, 43 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 

obchodná administratíva; kancelárske práce. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) travelbox.sk 
(550) slovná 
(732) STAHL REISEN, spol. s r.o., 29.augusta 9, 036 01 

Martin, SK; 
(740) Záthurecká Romana, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
 
 

(111) 250107 
(151) 20.6.2019 
(180) 4.8.2025 
(210) 5423-2015 
(220) 4.8.2015 
(442) 3.11.2015 

 10 (511) 11, 21, 27, 35 
(511) 11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia. 

21 - Keramické výrobky pre domácnosť; potreby 
pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti 
alebo v kuchyni; porcelánové, keramické, kame-
ninové alebo sklenené umelecké predmety; ku-
chynský riad. 
27 - Podlahové krytiny; rohožky; koberce; proti-
šmykové rohože; linoleum; textilné tapety. 
35 - Reklama. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) fialová, čierna, strieborná, biela 
(732) ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, 

821 04 Bratislava, SK; 
(740) Rödl & Partner Advokáti, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.6.2019 
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(111) 250174 
(151) 21.6.2019 
(180) 8.11.2028 
(210) 2389-2018 
(220) 8.11.2018 
(442) 8.1.2019 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Čajové nápoje. 

32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné nealkoholické nápoje; zeleninové 
nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky  
z ovocia; nealkoholické ovocné nektáre; ovocné 
džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické 
koktaily; minerálne vody (nápoje); mušty; limo-
nády; príchute na prípravu nápojov; sirupy na vý-
robu nápojov; prípravky na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 

 
(111) 250175 
(151) 21.6.2019 
(180) 21.12.2028 
(210) 2773-2018 
(220) 21.12.2018 
(442) 1.3.2019 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Čajové nápoje. 

32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné nealkoholické nápoje; zelenino- 
vé nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky 
z ovocia; nealkoholické ovocné nektáre; ovocné 
džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické 
koktaily; minerálne vody (nápoje); mušty; limo-
nády; príchute na prípravu nápojov; sirupy na vý-
robu nápojov; prípravky na výrobu nápojov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Kofola, a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250176 
(151) 21.6.2019 
(180) 4.6.2028 
(210) 1238-2018 
(220) 4.6.2018 
(442) 1.3.2019 

 11 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Marketing; obchodné sprostredkovateľské 

služby. 
36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; 
ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prená-
jom kancelárskych priestorov; organizovanie fi-
nancovania stavebných projektov; realitné kance-
lárie; sprostredkovanie nehnuteľností; sprostred-
kovanie (maklérstvo); oceňovanie nehnuteľností; 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správa ne-
hnuteľností; poradenské, konzultačné a informač-
né služby v oblasti služieb uvedených v triede 36 
tohto zoznamu; on-line poskytovanie služieb uve-
dených v triede 36 tohto zoznamu. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné po-
radenstvo; stavebné informácie; výstavba obcho-
dov a obchodných stánkov; výstavba obchodných 
domov; poradenské, konzultačné a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 37 toh-
to zoznamu; on-line poskytovanie služieb uvede-
ných v triede 37 tohto zoznamu. 

(540) SKY PARK OFFICES 
(550) slovná 
(732) SKY PARK OFFICES s.r.o., Digital Park II, 

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Škubla & Partneri s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250178 
(151) 21.6.2019 
(180) 22.8.2027 
(210) 2044-2017 
(220) 22.8.2017 
(442) 4.12.2017 

 11 (511) 6, 19, 20, 35, 37, 39, 40 
(511) 6 - Oceľové stožiare; oceľové rolety. 

19 - Reklamné stĺpy (nekovové); baraky, búdy; tr-
hové stánky; telefónne búdky (nekovové); neko-
vové klziská (stavebníctvo); veže na skoky do vo-
dy (nekovové); telegrafné stĺpy (nekovové); kurí-
ny (nekovové); nekovové prefabrikáty nástupíšť; 
nekovové míľniky (nie svetelné, nie mechanické); 
nekovové značky (nie svetelné, nie mechanické); 
prenosné skleníky (nekovové); nekovové altánky 
(stavebníctvo); nekovové voliéry (stavebníctvo); 
plávajúce móla na kotvenie lodí (nekovové); akvá-
riá (konštrukcie); nekovové bazény (stavebníctvo); 
zariadenia na umiestnenie bicyklov (nekovové). 
20 - Nakladacie palety (nekovové); vystavovacie 
stojany; nekovové kontajnery; nekovové preprav-
né kontajnery; nekovové kade; plastové nádoby 
(obaly); nekovové prepravné palety; nekovové 
manipulačné palety; nekovové schody; samostatne 
stojace deliace priečky (nábytok); nekovové scho-
díky; nekovové debny na náradie (prázdne); police 
(nábytok); drevené alebo plastové krabice. 
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35 - Organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; subdodávateľské služby (obchodné 
služby); obchodné sprostredkovateľské služby; 
riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; pre-
nájom bilbordov; obchodné sprostredkovateľské 
služby v oblasti priraďovania potenciálnych súk-
romných investorov k podnikateľom, ktorí žiada-
jú o financovanie. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba 
tovární; nitovanie; stavebné informácie; výstavba 
obchodov a obchodných stánkov; pokrývačské 
práce; stavebné poradenstvo. 
39 - Automobilová doprava; kamiónová náklad-
ná doprava; dovoz, doprava; balenie tovarov; vy-
kladanie nákladov; doručovanie tovarov; sklado-
vanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňo-
vanie; doprava, preprava; sprostredkovanie ná-
kladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; služ-
by vodičov; doručovacie služby (správy alebo to-
var); informácie o skladovaní; informácie o mož-
nostiach dopravy; balenie tovarov; doručovacie 
služby; distribúcia tovarov na dobierku. 
40 - Obrusovanie; frézovanie; obrábanie kovov; 
pílenie; kreslenie, rytie laserom; informácie o úp-
rave a spracovaní materiálov; konečná úprava 
povrchov (mechanická alebo chemická); zváranie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, čierna, biela 
(732) TITAN - Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 

034 01 Ružomberok, SK; 
(740) ŠKRINIAR advokátska kancelária s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.6.2019 
 
 

(111) 250180 
(151) 24.6.2019 
(180) 18.7.2028 
(210) 1629-2018 
(220) 18.7.2018 
(442) 1.3.2019 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaobera-
júce sa dovozom a vývozom; komerčné informač-
né kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie re-
klamných 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 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 tova-
rov; odborné posudky efektívnosti podnikov; draž- 
by; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklam-
ných materiálov; poradenstvo pri organizovaní ob-
chodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; 
reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo 
podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); stenografické služby; televízna re-
klama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aran-
žovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádza-
nie (služby modeliek) na reklamné účely a podpo-
ru predaja; marketingový prieskum; správa počíta-
čových súborov; odborné obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; prieskum verejnej mienky; príprava 
miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; 
služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; 
prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre 
tretie osoby); sekretárske služby; vypracovávanie 
daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby 
(pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie tex-
tov; služby predplácania novín a časopisov (pre 
tretie osoby); zásielkové reklamné služby; admi-
nistratívna správa hotelov; odborné obchodné ria-
denie umeleckých činností; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopíro-
vacích strojov; on line 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 komunikačných médiách; prehľad tlače (výstriž-
kové služby); prenájom predajných automatov; 
výber zamestnancov pomocou psychologických 
testov; služby porovnávania cien; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; predplatné telekomu-
nikačných služieb (pre tretie osoby); administra-
tívne spracovanie obchodných objednávok; obchod-
ná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie 
osoby); subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); fakturácie; písanie reklamných textov; zosta-
vovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizo-
vanie módnych prehliadok na podporu predaja; 
tvorba reklamných filmov; obchodný manažment 
pre športovcov; marketing; telemarketingové služ-
by; maloobchodné služby s farmaceutickými, zve-
rolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s le-
kárskymi potrebami; prenájom predajných stán-
kov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií; optimalizácia inter-
netových vyhľadávačov na podporu predaja; op-
timalizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný ma- 
nažment pre poskytovateľov služieb na voľnej no- 
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 he; vyjednávanie a uzatváranie obchodných trans-
akcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; riadenie obchod-
nej činnosti v stavebníctve; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného prie-
storu pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; navrhovanie reklamných materiálov; exter-
né administratívne riadenie podnikov; podávanie 
daňových priznaní; podnikové riadenie refundo-
vaných programov (pre tretie osoby); prenájom 
bilbordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); 
indexovanie webových stránok na obchodné ale-
bo reklamné účely; správa programov pre pravi-
delných cestujúcich v leteckej doprave; plánova-
nie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie 
stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej 
komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba in-
formácií v registroch; zostavovanie zoznamov in-
formácií na obchodné alebo reklamné účely; ob-
chodné sprostredkovateľské služby v oblasti pri-
raďovania potenciálnych súkromných investorov 
k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; 
výroba telešopingových programov; poradenstvo 
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; 
podpora predaja tovarov a služieb sponzorova-
ním športových podujatí; finančné a účtovné au-
dity; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a hygienickými prípravkami  
a so zdravotníckymi potrebami; cielený marke-
ting; vonkajšia reklama; maloobchodné služby  
s umeleckými dielami poskytované galériami; 
administratívna asistencia pri odpovediach na ve-
rejné súťaže. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; drezúra zvierat; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; služby estrádnych umelcov; fil-
mové štúdiá; cirkusové predstavenia; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výcho-
va; prenájom dekorácií na predstavenia; posky-
tovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhla-
sová zábava; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; poži-
čiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie ki-
nematografických filmov; 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 (ha-
zardné hry); výchovnozábavné klubové služby; 
organizovanie 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 práz-
dninovými tábormi (zábava); organizovanie ži-
vých vystúpení; premietanie kinematografických 
filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizova-
nie športových súťaží; plánovanie a organizova-
nie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby 
múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá 
(služby); informácie o možnostiach rekreácie; 
požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie 
športového výstroja (okrem dopravných pros- 
triedkov); prenájom štadiónov; prenájom video-
rekordérov; požičiavanie videopások; organizo-
vanie a vedenie seminárov; tábory na športové 
sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; 
meranie času na športových podujatiach; inter-
nátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; re-
zervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; post-
synchronizácia, dabing; organizovanie lotérií; or-
ganizovanie 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 
služby; hudobné skladateľské služby; nočné klu-
by (zábava); online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); fotogra-
fické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri 
voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia); reportérske služby; prekladateľské služby; 
tlmočenie posunkovej reči; nahrávanie videopá-
sok; fotografovanie na mikrofilm; služby agentúr 
ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; 
písanie textov; organizovanie a vedenie koncer-
tov; kaligrafické služby; zalamovanie textov (nie 
na reklamné účely); organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); 
prenájom športových plôch; služby diskdžoke-
jov; tlmočnícke služby; služby osobných tréne-
rov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; 
odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; požičia-
vanie hračiek; prenájom vybavenia herní; školské 
služby (vzdelávanie); on line poskytovanie digi-
tálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); individuálne vyučovanie; organizo-
vanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účas-
ťou; skladanie piesní; písanie televíznych a fil-
mových scenárov (tvorba); turistické prehliadky 
so sprievodcom; vyučovanie pomocou simuláto-
rov; poskytovanie nesťahovateľných filmov pros-
tredníctvom služieb na prenos videí (na požiada-
nie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych 
programov prostredníctvom služieb na prenos 
videí (na požiadanie); vyučovanie japonského ča-
jového obradu; vyučovanie bojového umenia; 
prenájom umeleckých diel; prenájom interiéro-
vých akvárií. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá PANTONE 293CVC, žltá PANTONE 109CV 
(732) Ticketportal SK, s.r.o., Karadžičova 14, 821 08 

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

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 24.6.2019 
 
 

(111) 250181 
(151) 24.6.2019 
(180) 18.7.2028 
(210) 1631-2018 
(220) 18.7.2018 
(442) 1.3.2019 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaobera-
júce sa dovozom a vývozom; komerčné informač-
né kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie re-
klamných oznamov; fotokopírovacie služby; spro-
stredkovateľne práce; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtov-
ných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchod-
né alebo podnikové audity (revízia účtov); pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie 
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); po-
moc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; rozmnožovanie dokumentov; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzo-
riek tovarov; odborné posudky efektívnosti podni-
kov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prená-
jom reklamných materiálov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); stenografické služby; 
televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja; marketingový prieskum; správa 
počítačových súborov; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor zames- 
tnancov; služby poskytované pri premiestňovaní 
podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vy-
pracovávanie daňových priznaní; odkazovacie te-
lefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
spracovanie textov; služby predplácania novín  
 

 
 

 a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklam-
né služby; administratívna správa hotelov; odbor-
né obchodné riadenie umeleckých činností; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
prenájom fotokopírovacích strojov; on line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom pre-
dajných automatov; výber zamestnancov pomocou 
psychologických testov; služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady spo-
trebiteľom pri výbere tovarov a služieb; predplatné 
telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); ad-
ministratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchod-
né služby); fakturácie; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organi-
zovanie módnych prehliadok na podporu predaja; 
tvorba reklamných filmov; obchodný manažment 
pre športovcov; marketing; telemarketingové služ-
by; maloobchodné služby s farmaceutickými, zve-
rolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s le-
kárskymi potrebami; prenájom predajných stán-
kov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií; optimalizácia inter-
netových vyhľadávačov na podporu predaja; op-
timalizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; on line poskytovanie obchodného priesto-
ru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; na-
vrhovanie reklamných materiálov; externé admi-
nistratívne riadenie podnikov; podávanie daňo-
vých priznaní; podnikové riadenie refundovaných 
programov (pre tretie osoby); prenájom bilbordov; 
písanie životopisov (pre tretie osoby); indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; správa programov pre pravidelných cestu-
júcich v leteckej doprave; plánovanie stretnutí 
(kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kance-
lárske práce); správa spotrebiteľských vernostných 
programov; písanie textov scenárov na reklamné 
účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; 
aktualizácia a údržba informácií v registroch; zos-
tavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské 
služby v oblasti priraďovania potenciálnych súk-
romných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú 
o financovanie; výroba telešopingových progra-
mov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy  
s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb  
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 sponzorovaním športových podujatí; finančné a úč- 
tovné audity; veľkoobchodné služby s farmaceu-
tickými, zverolekárskymi a hygienickými príprav-
kami a so zdravotníckymi potrebami; cielený mar-
keting; vonkajšia reklama; maloobchodné služby  
s umeleckými dielami poskytované galériami; ad-
ministratívna asistencia pri odpovediach na verej-
né súťaže. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zá-
bava; drezúra zvierat; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; služby estrádnych umelcov; fil-
mové štúdiá; cirkusové predstavenia; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; koreš-
pondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; 
prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie 
zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová zába-
va; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučo-
vanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvuko-
vých nahrávok; požičiavanie kinematografických 
filmov; produkcia filmov (nie reklamných); gym-
nastický výcvik; požičovne kníh (knižnice); vydá-
vanie kníh; požičiavanie rozhlasových a televíz-
nych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; varietné predstavenia; služby or-
chestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; televízna zábava; 
prenájom divadelných kulís; zoologické záhrady 
(služby); poskytovanie športovísk; pózovanie mo-
delov výtvarným umelcom; služby pojazdných 
knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovno- 
-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služ-
by); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, 
preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry (herne); 
poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdra-
votné a kondičné cvičenia); služby poskytované 
prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie 
živých vystúpení; premietanie kinematografických 
filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizova-
nie športových súťaží; plánovanie a organizovanie 
večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby mú-
zeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služ-
by); informácie o možnostiach rekreácie; požičia-
vanie potápačského výstroja; požičiavanie športo-
vého výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
prenájom štadiónov; prenájom videorekordérov; 
požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie 
seminárov; tábory na športové sústredenia; organi-
zovanie a vedenie sympózií; meranie času na špor-
tových podujatiach; internátne školy; organizova-
nie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizo-
vanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; 
organizovanie lotérií; organizovanie plesov; orga-
nizovanie predstavení (manažérske služby); herne 
s hracími automatmi (služby); požičiavanie audi-
oprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do 
divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom te-
nisových kurtov; požičiavanie videokamier; písa-
nie textov scenárov nie na reklamné účely; striha-
nie videopások; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); titulkovanie; on line po-
skytovanie počítačových hier (z počítačových sie-
tí); karaoke služby; hudobné skladateľské služby;  
 

nočné kluby (zábava); online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
fotografické reportáže; fotografovanie; poraden-
stvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzde-
lávania); reportérske služby; prekladateľské služ-
by; tlmočenie posunkovej reči; nahrávanie video-
pások; fotografovanie na mikrofilm; služby agen-
túr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; 
písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; 
kaligrafické služby; zalamovanie textov (nie na 
reklamné účely); organizovanie módnych prehlia-
dok na zábavné účely; koučovanie (školenie); pre-
nájom športových plôch; služby diskdžokejov; tl-
močnícke služby; služby osobných trénerov (fitnes 
cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odborné pre-
škoľovanie; hudobná tvorba; požičiavanie hračiek; 
prenájom vybavenia herní; školské služby (vzde-
lávanie); on line poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie 
videozáznamov (bez možnosti kopírovania); indi-
viduálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzde-
lávacích fór s osobnou účasťou; skladanie piesní; 
písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); 
turistické prehliadky so sprievodcom; vyučovanie 
pomocou simulátorov; poskytovanie nesťahova-
teľných filmov prostredníctvom služieb na prenos 
videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľ-
ných televíznych programov prostredníctvom slu-
žieb na prenos videí (na požiadanie); vyučovanie 
japonského čajového obradu; vyučovanie bojové-
ho umenia; prenájom umeleckých diel; prenájom 
interiérových akvárií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá PANTONE 293CVC 
(732) Ticketportal Sk, s.r.o., Karadžičova 14, 821 08 

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

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 24.6.2019 
 
 

(111) 250183 
(151) 24.6.2019 
(180) 5.12.2028 
(210) 2655-2018 
(220) 5.12.2018 
(442) 1.3.2019 

 11 (511) 3, 5, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 39, 41 
(511) 3 - Kozmetické prípravky na opaľovanie; ochran-

né prípravky na opaľovanie; balzamy (nie na le-
kárske použitie); balzamy pre suché pery; nelieči-
vé umývacie prípravky na osobnú hygienu; hydra-
tačné sprchové telové krémy; hydratačné sprchové 
gély; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; 
vyživujúce krémy na ruky a nechty. 
5 - Repelenty proti hmyzu na ochranu pokožky  
a odevov; výživové doplnky; minerálne výživové 
doplnky; bielkovinové výživové doplnky; výživo-
vé doplnky z ľanových semien; výživové doplnky 
z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných 
klíčkov; výživové doplnky z kvasníc; propolisové  
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výživové doplnky; glukózové výživové doplnky; 
enzýmové výživové doplnky; lecitínové výživové 
doplnky; kazeínové výživové doplnky; proteínové 
výživové doplnky. 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
albumy; obrazy; tlače (rytiny); ceruzky; noviny; 
periodiká; podložky pod pivové poháre; lístky; tla-
čiarenské štočky; skicáre; útržkové bloky; držiaky 
na písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; zo-
šity; poznámkové zošity; hárky papiera; katalógy; 
obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický to-
var); grafické vzory (tlačoviny); obálky (papier-
nický tovar); puzdrá na perá, perečníky; písacie 
potreby; fotografie (tlačoviny); zoznamy; tlačivá 
(formuláre); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publi-
kácie; príručky; listový papier; brožované knihy; 
záložky do kníh; prospekty; perá (kancelárske po-
treby); časopisy (periodiká); blahoprajné pohľad-
nice; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); 
plastové bublinové fólie (na balenie); papierové 
alebo lepenkové pútače; obežníky; letáky; obálky 
na dokumenty (papiernický tovar); vzory na kopí-
rovanie; papierové vreckovky; papierové obrusy; 
papierové utierky; papierové alebo plastové vrecká 
a tašky na balenie; grafické zobrazenia; nálepky; 
vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení. 
18 - Kabelky; dámske kabelky; kozmetické kabel-
ky; peňaženky; trojdielne peňaženky; jednoduché 
skladané peňaženky; dáždniky; obaly na dáždniky; 
tašky na náradie (prázdne); plecniaky; slnečníky; 
plážové tašky; cestovné tašky; turistické tašky; 
kufre; kožené cestovné tašky; náprsné tašky; puz-
drá na kľúče; diplomatické kufríky; športové tašky. 
25 - Odevy; športové oblečenie; športová obuv; 
oblečenie a obuv na golfovú hru; konfekcia; kos-
týmy; sukne; obleky; vrchné ošatenie; pokrývky 
hlavy; spodná bielizeň; spodná bielizeň pohlcujúca 
pot; plavky; bundy; saká; čelenky; čiapky; kabáty; 
tričká; košele; kravaty; kúpacie plášte; legíny; no-
havice; opasky (časti odevov); obuv na kúpanie; 
svetre; pulóvre; ponožky; ponožky pohlcujúce pot; 
pracovné plášte; pančuchy absorbujúce pot; pán-
ske spodky; šály; šatky; šerpy; župany; sandále. 
28 - Golfové palice; sady golfových palíc; puzdrá 
na golfové palice; hlavice golfových palíc; puzdrá 
na hlavice golfových palíc; výplň golfových palíc; 
násady na golfové palice; rukoväti golfových pa-
líc; pásiky na rukoväti golfových palíc; držadlá  
a stojany na golfové palice; golfové vaky na ko-
lieskach alebo bez koliesok; golfové bagy; golfové 
vozíky; drobné darčeky alebo žartovné predmety 
rozdávané hosťom pri večierkoch; atrapy, napo-
dobneniny tovarov a žartovné predmety; kľúčen-
ky; chrániče na lakte (športové potreby); chrániče 
na kolená (športový tovar); golfové rukavice; pros- 
triedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na 
golf); golfové odpaľovacie držiaky; rakety (špor-
tové náradie); stolové hry; ochranné vypchávky 
ako časti športových úborov; markéry (tabuľky na 
zaznamenávanie stavu hry); obaly na golfovú obuv; 
golfové loptičky; značkovače golfových loptičiek; 
zberače golfových loptičiek; golfové tréningové 
pomôcky; golfové siete; náhradné spájky na gol-
fovú obuv; kľúče na výmenu golfových spájok; 
golfové podstavce; značkovače golfových pod-
stavcov; zariadenia na cvičenie golfu. 
 
 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 3, 5, 16, 18, 25, 28 
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 16, 
18, 25, 28 tohto zoznamu; reklama; obchodné 
sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy; ma-
loobchodná služby s reklamnými a darčekovými 
predmetmi; vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov; prenájom reklamných materiá-
lov; rozhlasová reklama; televízna reklama; navr-
hovanie reklamných materiálov; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; marketing; marketingový prie-
skum; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; organizovanie obchodných alebo re-
klamných veľtrhov; podpora predaja (pre tretie 
osoby); podpora predaja tovarov a služieb sponzo-
rovaním športových podujatí; obchodný manaž-
ment pre športovcov; administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; predvádzanie tovaru; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; poskytovanie a sprostredkovanie informácií 
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 
39, 41 tohto zoznamu. 
37 - Oprava použitých, poškodených, čiastočne 
zničených alebo zničených zariadení na cvičenie 
golfu; oprava športových výrobkov, oblečenia, 
obuvi, doplnkov a športového náradia so zamera-
ním na golf, uvedených v triedach 25 a 28 tohto 
zoznamu; výmena gripov; úprava hrúbky gripu 
(zachovanie gripu, podlepenie); oprava uvoľnenej 
hlavy na golfovej palici; prilepenie shaftu; brúse-
nie drážok; čistenie hlavy golfovej palice; predĺže-
nie palíc; skrátenie palíc; výmena shaftov; úprava 
geometrie palice; výmena spajkov na topánkach; 
čistenie bagu; servis golfových vozíkov; komplet-
ný predsezónny servis setu (čistenie gripov, čiste-
nie hláv a drážok, celková kontrola funkčnosti pa-
lice); poskytovanie informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
39 - Automobilová doprava; skladovanie (úscho-
va); balenie a doručovanie tovarov uvedených  
v triedach 3, 5, 16, 18, 25, 28 tohto zoznamu; dis-
tribúcia na dobierku; doručovanie balíkov; spro-
stredkovanie dopravy; doručovacie služby (správy 
alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie 
o možnostiach dopravy; rezervácie dopravy; doru-
čovanie novín a časopisov; doručovacie služby; 
skladovanie elektronicky uložených údajov a do-
kumentov; balenie darčekov; poskytovanie infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
41 - Organizovanie vedomostných, zábavných a špor-
tových súťaží a športových hier pre firmy a skupi-
ny; organizovanie golfových turnajov; organizo-
vanie a vedenie firemných akcií, seminárov, kon-
ferencií a kongresov; plánovanie a organizovanie 
večierkov; organizovanie táborov na športové sús-
tredenia; poskytovanie zariadení na oddych a rek-
reáciu; poskytovanie športovísk; poskytovanie gol-
fových ihrísk; prenájom športových plôch; poži- 
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čiavanie športového výstroja súvisiaceho s golfom 
(okrem dopravných prostriedkov); vyučovanie; kur-
zy; vzdelávanie a školenia v oblasti športu, najmä 
v oblasti golfu, a to prostredníctvom trénerov, cvi-
čiteľov golfu a rozhodcov; výchovno-zábavné 
klubové služby; informácie o výchove a vzdeláva-
ní; informácie o možnostiach zábavy; praktický 
výcvik (ukážky); meranie času na športových po-
dujatiach; online vydávanie elektronických kníh  
a časopisov; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); vyučovanie 
pomocou simulátorov; vydávanie časopisov, novín 
a iných periodických publikácií s výnimkou vydá-
vania reklamných a náborových textov; vydávanie 
a edícia elektronicky reprodukovateľných textov; 
poskytovanie informácií o uvedených službách pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, biela 
(732) Golfballs Slovakia s.r.o., Šajdíkove Humence 748, 

906 07 Šajdíkove Humence, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 24.6.2019 
 
 

(111) 250186 
(151) 8.7.2019 
(180) 6.2.2025 
(210) 253-2015 
(220) 6.2.2015 
(442) 7.1.2016 

 10 (511) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 28 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ne-
spracované umelé živice, nespracované plasty; 
pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na kale-
nie a zváranie kovov; chemikálie na konzervova-
nie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre 
priemysel; ortuť; antimón; alkalické kovy; kovy 
alkalických zemín; bauxit; chemické prípravky na 
čistenie vody; chemické prípravky na úpravu vo-
dy; chemické prípravky na dezinfekciu vody; fil-
tračné materiály (chemické prípravky). 
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prí-
pravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie; zubné 
pasty; modridlá na bielizeň; farby na vlasy. 
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; diétne 
potraviny na lekárske použitie; diétne potraviny na 
lekárske použitie upravené pre malé deti; chemic-
ké prípravky na lekárske použitie; náplasti, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prí-
pravky na ničenie škodcov; prípravky proti parazi-
tom; žiadne z vyššie uvedených tovarov nezahŕňa-
jú tovary na kozmetické účely alebo tovary použí-
vané alebo zamerané na vlasy. 
 
 
 

6 - Kovy a ich zliatiny; kotvy; nákovy, rohatinky; 
kovové zvony a zvonce; kovové stavebné materiá-
ly; kovové materiály na železničné trate; kovové 
reťaze; kovové káble a drôty okrem elektrických; 
stavebné kovania; dverové kovania; kovové dvere; 
kovové rúry; kovové pokladnice; skrinky, schrán-
ky z kovu; oceľové guľky; klince; kovové skrutky; 
kovový spojovací materiál; kovové kanistre na pa-
livo; kovové konštrukcie; rudy; kovové bazény; 
kovové ochladzovacie bazény; kovové masážne 
bazény; kovové nadzemné bazény; kovové zapus-
tené bazény; časti a súčasti tovarov uvedených  
v tejto triede tohto zoznamu. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný po-
hon); nožiarsky tovar; britvy; elektrické holiace 
strojčeky; bodné a sečné zbrane; elektrické stroj-
čeky na strihanie vlasov; elektrické žehličky; ruč-
né nástroje a náradie na údržbu bazénov a ich ob-
sahu. 
9 - Navigačné prístroje a nástroje; zväčšovacie prí-
stroje; signalizačné píšťalky; záchranné prístroje  
a nástroje; mechanizmy mincových prístrojov; re-
gistračné pokladnice; kancelárske stroje na dierne 
štítky; hasiace prístroje. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie 
a výrobu pary; zariadenia na prípravu jedál, chla-
denie a vetranie; klimatizačné zariadenia; zariade-
nia na úpravu vzduchu; zariadenia na rozvod vo-
dy; sanitárne zariadenia; výmenníky tepla okrem 
výmenníkov ako častí strojov; zariadenia na testo-
vanie, úpravu a čistenie vody; zariadenia na filtrá-
ciu vody; vane; kozuby; osobné ohrievače nie na 
lekárske použitie; osobné sušičky (prístroje); elek-
trické a neelektrické ohrievače na nohy, nánožní-
ky; elektricky vyhrievané prikrývky a vankúše, iné 
ako na lekárske účely; elektrické zapaľovače. 
17 - Gutaperča; guma (surovina alebo polotovar); 
balata (surinamská gutaperča); plastové fólie, nie 
na balenie (polotovary); plastové tyče (polotova-
ry); plastové materiály vo forme plátov (polotova-
ry); tesniace hmoty; tesniace, výplňové a izolačné 
materiály; azbest; sľuda (surovina alebo poloto-
var); nekovové hadice; izolačné nátery. 
19 - Nekovové stavebné materiály; prírodný ka-
meň; umelý kameň; cement; vápno; malta; sadra; 
štrk; kameninové rúry; cementové rúry pre staveb-
níctvo; nekovové cestné stavebné materiály; asfalt; 
smola, živec; nekovové prenosné domy; kamenné 
pomníky; bazény (nekovové konštrukcie); neko-
vové bazény; nekovové ochladzovacie bazény; 
nekovové masážne bazény; nekovové neprenosné 
bazény; detské bazény z nekovových materiálov; 
nekovové stupne schodov; nekovové schodiskové 
stupne (časti schodísk); nekovové schodiská; za-
strešenie všetkého druhu pre bazény patriace do 
tejto triedy; časti a súčasti tovarov uvedených 
v tejto triede tohto zoznamu. 
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rybárske 
náradie; spoločenské športové hry; stolové športo-
vé hry; kartové športové hry; ozdoby na vianočné 
stromčeky; nafukovacie bazény; bazény (na hra-
nie); prenosné bazény (na hranie); skokanské dos-
ky do bazénov; zastrešenie všetkého druhu pre ba-
zény patriace do tejto triedy. 
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(540) MARIMEX 
(550) slovná 
(732) MARIMEX CZ, s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 

Praha 4 - Libuš, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 8.7.2019 
 
 

(111) 250187 
(151) 8.7.2019 
(180) 3.3.2027 
(210) 501-2017 
(220) 3.3.2017 
(442) 3.7.2017 

 11 (511) 9, 16, 41 
(511) 9 - Kinematografické kamery; nosiče zvukových 

nahrávok; zariadenia na strihanie kinematografic-
kých záznamov; fotokopírovacie stroje (fotogra-
fické, elektrostatické alebo termické); fotoaparáty; 
diapozitívy (fotografia); diktafóny; reproduktory, 
amplióny; fotoblesky; telefónne slúchadlá; premie-
tacie plochy, plátna; telekomunikačné vysielače; 
prístroje na čistenie gramofónových platní; pásky 
na záznam zvuku; špeciálne puzdrá na fotografic-
ké prístroje a nástroje; strihačky filmov; fotogra-
fické filtre; nabíjačky batérií; rádiá; prístroje na 
sušenie fotografií (sušičky); prístroje na leštenie 
fotografií (leštičky); audiovizuálne prijímače; prí-
stroje na vnútornú komunikáciu; nosiče tmavých 
platní (fotografia); počítačové pamäte; mikrofóny; 
počítače; nahraté počítačové programy; rádiotele-
fónne zariadenia; telefónne prístroje; zariadenia na 
prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; 
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; tele-
vízne prijímače; telefónne mikrofóny; vysielače 
(telekomunikácie); videopásky; videorekordéry; po-
čítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové do-
štičky); kinematografické filmy; telefónne drôty; 
exponované rontgenové filmy; počítačové operač-
né programy (nahraté); periférne zariadenia počí-
tačov; počítačový softvér (nahraté počítačové pro-
gramy); spojovacie prvky (vybavenie zariadení na 
spracovanie údajov); počítačové rozhrania; počíta-
čové meniče diskov; magnetické nosiče údajov; 
magnetické kodéry; magnetické páskové jednotky 
(informatika); mikroprocesory; modemy; monitory 
(počítačový hardvér); monitorovacie počítačové 
programy; myši (periférne zariadenia počítačov); 
optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; 
optické disky; počítačové tlačiarne; procesory (cen-
trálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia 
(zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zaria-
denia na spracovanie údajov); telefónne záznam-
níky; videokamery; kazetové prehrávače; prehrá-
vače kompaktných diskov; diagnostické prístroje 
(nie na lekárske použitie); diskové mechaniky po-
čítačov; karty s integrovanými obvodmi (pamäťo-
vé alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné 
počítače); videokazety; kazety na videohry; video 
displeje; videotelefóny; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľ-
né); bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; pre-
nosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia 
na prácu s počítačom; počítačové hry (softvér); 
slúchadlá; handsfree (slúchadlá so zabudovaným  
 

 mikrofónom na telefonovanie bez držania telefó-
nu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefó-
nov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné 
obrazové súbory; prenosné multimediálne prehrá-
vače; šnúrky na mobilné telefóny; prenosné počí-
tače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; po-
čítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čí-
tačky elektronických kníh; smartfóny; tablety (pre-
nosné počítače); pamäťové karty zariadení na vi-
deohry; elektrické adaptéry; počítačový hardvér; 
mobilné telefóny; kryty na smartfóny; ovládače  
k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; 
ochranné fólie na obrazovky počítačov; obaly na 
vreckové počítače; termovízne kamery; obaly na 
elektronické tablety; zvukové rozhrania; ochranné 
fólie na smartfóny. 
16 - Dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potre-
by); pečiatky (s adresnými údajmi); strojčeky na 
tlačenie adresy; frankovacie stroje na kancelárske 
použitie; kancelárske štipce; spony na perá; zoší-
vačky (kancelárske potreby); orezávacie strojčeky 
na ceruzky (elektrické aj neelektrické); spisové 
obaly (papiernický tovar); zoraďovače, šanóny (na 
voľné listy); gumené pásky na kancelárske použi-
tie; cievky s páskami do písacích strojov; držiaky 
na písacie potreby; pripináčiky; navlhčovacie 
hubky (kancelárske potreby); priesvitný papier (pau-
zovací); typy, tlačové písmo; kopírovací uhľový 
papier; papier do záznamových zariadení; obaly na 
doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); kan-
celárske dierkovače; korekčné laky (kancelárske 
potreby); tuhy do ceruziek (náplne); násady na ce-
ruzky; kancelárske štipce; valce do písacích stro-
jov; kopírovacie zariadenia; hroty pier; písacie 
stroje (elektrické aj neelektrické); pomôcky na 
vymazávanie; gumy na gumovanie; dierovačky (kan-
celárske potreby); atramenty; kancelárske obálko-
vacie stroje; pijaky; pečiatky; knihárske textílie; 
účtovné knihy; zoznamy; tlačivá (formuláre); kan-
celárske potreby okrem nábytku; šablóny (kance-
lárske potreby); tlačiarenské sadzobnice; časové 
rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá (kancelárske 
potreby); podklady na tlačenie, nie textilné; pre-
nosné tlačiarničky (kancelárske potreby); príručky; 
svietivý papier; papierová drvina; farbiace plátna 
do rozmnožovacích strojov; kancelárske sponky; 
papiernický tovar; dosky na spisy; rozmnožovacie 
stroje a prístroje; papierové pásky a štítky na za-
znamenávanie počítačových programov; knihárske 
potreby; knihárske plátno; knihárske nite; farbiace 
plátna do kopírovacích strojov; papierové pásky; 
pásky do písacích strojov; guľôčky do guľôčko-
vých pier; klávesy písacích strojov; priesvitky (pa-
piernický tovar); lepiace pásky na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; adresné štítky do ad-
resovacích strojov; gumičky (kancelárske potre-
by); drevitý papier; skartovačky (kancelárske po-
treby); skrine na spisy (kancelárske potreby); le-
pidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelek-
trické); násadky na perá; grafické znaky; lepiace 
gumy na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; pásky do počítačových tlačiarní; knihárske 
stroje a prístroje (kancelárske potreby); kopírovací 
papier (papiernický tovar); laminovačky na doku-
menty (kancelárske potreby); korekčné pásky 
(kancelárske pomôcky). 
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41 - Zábavné parky; zábava; služby estrádnych 
umelcov; filmové štúdiá; organizovanie vedomos-
tných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné 
vzdelávacie kurzy; poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu; rozhlasová zábava; vydávanie 
textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelá-
vanie; školenia; požičiavanie zvukových nahrávok; 
požičiavanie kinematografických filmov; produk-
cia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; po-
žičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; va-
rietné predstavenia; divadelné predstavenia; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; televízna zá-
bava; služby pojazdných knižníc; výchovno-zá-
bavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
konferencií; diskotéky (služby); informácie o vý-
chove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zá-
bavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; služby poskytované prázdninovými 
tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; 
premietanie kinematografických filmov; detské 
škôlky (vzdelávanie); plánovanie a organizovanie 
večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby mú-
zeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služ-
by); informácie o možnostiach rekreácie; organi-
zovanie a vedenie seminárov; internátne školy; or-
ganizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; organizovanie plesov; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
požičiavanie audioprístrojov; požičiavanie video-
kamier; písanie textov scenárov nie na reklamné 
účely; strihanie videopások; online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; onli-
ne poskytovanie počítačových hier (z počítačo-
vých sietí); hudobné skladateľské služby; nočné 
kluby (zábava); online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); foto-
grafické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri 
voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia); reportérske služby; prekladateľské služby; 
nahrávanie videopások; fotografovanie na mikro-
film; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia; písanie textov; organizovanie  
a vedenie koncertov; zalamovanie textov (nie na 
reklamné účely); organizovanie módnych prehlia-
dok na zábavné účely; koučovanie (školenie); tl-
močnícke služby; odborné preškoľovanie; hudob-
ná tvorba; školské služby (vzdelávanie); online 
poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopí-
rovania); online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie 
pomocou simulátorov; poskytovanie nesťahova-
teľných filmov prostredníctvom služieb na prenos 
videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľ-
ných televíznych programov prostredníctvom slu-
žieb na prenos videí (na požiadanie); prenájom 
umeleckých diel. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, fialová 
 
 

(732) Startitup s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratisla-
va, SK; 

(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Bratislava, 
SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 8.7.2019 

 
 

(111) 250188 
(151) 8.7.2019 
(180) 22.1.2028 
(210) 165-2018 
(220) 22.1.2018 
(442) 2.8.2018 

 11 (511) 9, 16, 35, 37, 42 
(511) 9 - Elektrické regulačné prístroje; vysielače elek-

tronických signálov; zariadenia na spracovanie 
údajov; magnetické nosiče údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); presné me-
racie prístroje; vysokofrekvenčné prístroje; vysie-
lače (telekomunikácie); telekomunikačné vysiela-
če; optické prístroje a nástroje; počítačové operač-
né programy (nahraté); periférne zariadenia počí-
tačov; telefónne prístroje; zariadenia na prenos 
zvuku; rádiotelefónne zariadenia; audiovizuálne 
prijímače; monitorovacie počítačové programy; 
elektrické meracie zariadenia; optické čítacie za-
riadenia; počítačový hardvér; počítačové programy 
(sťahovateľné). 
16 - Firemné listiny; papierové propagačné mate-
riály. 
35 - Maloobchodné služby s počítačmi a ich prí-
slušenstvom, s počítačovým softvérom, s počíta-
čovým hardvérom, s monitorovacími počítačový-
mi programami, s nahranými operačnými progra-
mami, s programami na počítačové hry, so strojá-
renskými výrobkami, s kancelárskou a výpočtovou 
technikou, s televíznymi anténami, s rozhlasovými 
anténami, so satelitnými zariadeniami, s elektroni-
kou, s elektroinštalačným materiálom, s elektric-
kými prístrojmi a zariadeniami, so zabezpečova-
cou technikou, s priemyselnou televíziou, s repro-
dukčnou technikou, s telekomunikačnými zariade-
niami; on line reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; reklama; reklamné agentúry; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; komerčné informačné 
kancelárie; zostavovanie štatistík; marketing; mar-
ketingové štúdie; obchodné odhady; prieskum tr-
hu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zo-
raďovanie údajov v počítačových databázach; služ-
by porovnávania cien; vyhľadávanie sponzorov; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov. 
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov (pre zá-
kazníkov); analýzy počítačových systémov; počí-
tačové programovanie; poradenstvo v oblasti ná-
vrhu a vývoja počítačového hardvéru; prevod úda-
jov alebo dokumentov z fyzických médií na elek-
tronické médiá; tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby; hosťovanie na počítačo-
vých stránkach (webových stránkach); prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo údajov 
(nie fyzický); prenájom webových serverov; och-
rana počítačov proti počítačovým vírusom; posky-
tovanie internetových vyhľadávačov; diaľkové mo-
nitorovanie počítačových systémov; poskytovanie  
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softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); pora-
denstvo v oblasti informačných technológií; prená-
jom počítačových serverov (serverhosting); posky-
tovanie informácií o počítačových technológiách  
a programovaní prostredníctvom webových strá-
nok; poradenstvo v oblasti telekomunikačných 
technológií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bra-

tislava, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 8.7.2019 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
  2291 110588 
  9790 118155 
17483 109898 
17901   94956 
18451 114335 
18452 114334 
19378 153898 
19766 153925 
20150 154073 
20254 154039 
20372 154091 
20512 111596 
22148 154397 
43092 159149 
43175 159148 
43298 159453 
43320 159454 
43321 161179 
43550 159365 
43563 159370 
43679 159389 
51174 164445 
51197 164371 
51199 164336 
51208 164373 
51212 164264 
51389 164482 
56259 167406 
56323 167812 
56338 170813 
56365 168575 
56371 167457 
56373 167972 
56374 167684 
56385 167686 
56398 167586 
56414 167588 
56472 167974 
56524 167804 
56799 167882 
56802 167885 
57539 168363 
  2341-98 193562 
    104-99 199624 
    105-99 199928 
    306-99 192732 
    740-99 193064 
    830-99 193100 
    841-99 188130 
    943-99 189242 
    944-99 189243 
    966-99 195967 
    968-99 195969 
    976-99 187663 
  1025-99 193189 
  1115-99 193201 
  1202-99 193205 
  1241-99 194186 
  1260-99 193948 
  1261-99 195446 
  1282-99 195482 

1283-99 195483 
1284-99 193254 
1285-99 201797 
1286-99 201798 
1287-99 193255 
1288-99 195484 
1315-99 193371 
1316-99 193372 
1320-99 193375 
1321-99 193376 
1322-99 193377 
1323-99 193378 
1324-99 193379 
1361-99 202936 
1402-99 193519 
1403-99 194904 
1407-99 193523 
1412-99 201799 
1425-99 193529 
1437-99 193534 
1442-99 195489 
1443-99 195490 
1444-99 195491 
1473-99 195582 
1483-99 193536 
1485-99 194955 
1490-99 193637 
1502-99 193734 
1504-99 195795 
1541-99 196936 
1543-99 196291 
1547-99 193743 
1603-99 193645 
1606-99 193648 
1620-99 193689 
1622-99 193652 
1624-99 193654 
1643-99 195588 
1649-99 195383 
1650-99 193656 
1659-99 193403 
1673-99 193413 
1684-99 193416 
1693-99 193789 
1707-99 188672 
1713-99 193799 
1715-99 195434 
1729-99 194554 
1812-99 194209 
1815-99 193988 
1821-99 193992 
1831-99 194558 
1894-99 196937 
1905-99 194018 
1945-99 195842 
1953-99 196177 
2054-99 194233 
2142-99 194405 
2264-99 194065 
2382-99 198427 
2669-99 194353 

2758-99 194746 
2759-99 194747 
2760-99 194748 
2761-99 194749 
2798-99 194369 
3376-99 195208 
2276-2008 225333 
6424-2008 225588 
    21-2009 225723 
  157-2009 225971 
  165-2009 226365 
  438-2009 226283 
  528-2009 226524 
  604-2009 226122 
  689-2009 226437 
  713-2009 226745 
  728-2009 226541 
  733-2009 226543 
  754-2009 226449 
  758-2009 226450 
  764-2009 226747 
  765-2009 226748 
  780-2009 227232 
  808-2009 227310 
  815-2009 226560 
  818-2009 226615 
  819-2009 226616 
  823-2009 226562 
  826-2009 226750 
  829-2009 226970 
  865-2009 227988 
  870-2009 227989 
  871-2009 226569 
  898-2009 226760 
  908-2009 226832 
  928-2009 226576 
  942-2009 226767 
  943-2009 226768 
  963-2009 226774 
1002-2009 227239 
1061-2009 226998 
1063-2009 227868 
1107-2009 227992 
1171-2009 226806 
1172-2009 226866 
1186-2009 227684 
1267-2009 227594 
1417-2009 227345 
1425-2009 227170 
1439-2009 227401 
1485-2009 227361 
1501-2009 227616 
1512-2009 227375 
1634-2009 227638 
1635-2009 227639 
1719-2009 227800 
1720-2009 227801 
1721-2009 227702 
1722-2009 227703 
1751-2009 228118 
1782-2009 227817 

1806-2009 227715 
1831-2009 227882 
5007-2009 225612 
5093-2009 225640 
5213-2009 225904 
5325-2009 226466 
5339-2009 226471 
5373-2009 226651 
5394-2009 226657 
5399-2009 226416 
5400-2009 226417 
5431-2009 228490 
5433-2009 226661 
5434-2009 226662 
5435-2009 226663 
5468-2009 227097 
5469-2009 227098 
5481-2009 226899 
5504-2009 226592 
5505-2009 226593 
5516-2009 227102 
5525-2009 226681 
5526-2009 227182 
5527-2009 226682 
5532-2009 227183 
5557-2009 227287 
5558-2009 227288 
5559-2009 227289 
5560-2009 227185 
5576-2009 226910 
5613-2009 227541 
5619-2009 227120 
5620-2009 227121 
5621-2009 228203 
5665-2009 228205 
5717-2009 227440 
5718-2009 227441 
5742-2009 227832 
5755-2009 227450 
5852-2009 227563 
5937-2009 227841 
5938-2009 227842 
5939-2009 227751 
5956-2009 228917 
    21-2010 228131 
  103-2010 228263 
  113-2010 227920 
  209-2010 228677 
  220-2010 228170 
  422-2010 229597 
5010-2010 229347 
5011-2010 227953 
5051-2010 228287 
5170-2010 228874 
5171-2010 228875 
5299-2010 228519 
  915-2012 235240 
2260-2013 237922 
2262-2013 237607 
2468-2018 250105
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(111) 94956 
(151) 24.7.1929 
(156) 24.7.2019 
(180) 24.7.2029 
(210) 17901 
(220) 24.7.1929 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Likéry a liehoviny. 

(540) Dimple 
(550) slovná 
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014 

BG Amsterdam, NL; 
 
 

(111) 109898 
(151) 10.7.1928 
(156) 10.7.2018 
(180) 10.7.2028 
(210) 17483 
(220) 10.7.1928 

 7 (511) 2, 3, 4, 5 
(510) Apretačné a bieliace prostriedky, chemické vý-

robky a prípravky na priemyselné a vedecké úče-
ly, chemicko-hygienické, chemicko-kozmetické 
a chemicko-farmaceutické výrobky a prípravky; 
tuky, tukové náhrady a oleje (aj éterické a oleje 
na svietenie) na priemyselné, technické, hygie-
nické, kozmetické a farmaceutické účely, fermež; 
glycerín, čistiace a leštiace prostriedky všetkých 
druhov, mydlo pre domácnosť, na čistenie, lešte-
nie a drhnutie, medicinálne, toaletné a na zuby  
v pevnej, mäkkej, tekutej a práškovej forme, ste-
arín, pracie prostriedky, modridlo, prací prášok. 

(540) VEGETAL 
(550) slovná 
(732) Schicht s.r.o., Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí 

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

 
 

(111) 110588 
(151) 12.3.1949 
(156) 12.3.2019 
(180) 12.3.2029 
(210) 2291 
(220) 12.3.1949 

 7 (511) 19 
(511) 19 - Sklenené výlisky a kamene na stropy, klen-

by, okná a steny, lisované a fúkané. 

(540) VITRABLOK 
(550) slovná 
(732) VITRABLOK, s.r.o., Bílinská 782/42, 419 01 Du-

chcov, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK; 

 
 

(111) 111596 
(151) 20.11.1929 
(156) 20.11.2019 
(180) 20.11.2029 
(210) 20512 
(220) 20.11.1929 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Pivo. 
 
 
 

(540) PRIOR 
(550) slovná 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 

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

 
 

(111) 114334 
(151) 23.6.1919 
(156) 23.6.2019 
(180) 23.6.2029 
(210) 18452 
(220) 23.6.1919 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Kysibelská kyselka. 
(540) Mattoni-ho Kysibelská Kyselka 
(550) slovná 
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, Kar-

lovy Vary, CZ; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 114335 
(151) 23.6.1919 
(156) 23.6.2019 
(180) 23.6.2029 
(210) 18451 
(220) 23.6.1919 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Kysibelská kyselka. 
(540) Mattoni's Giesshübler Sauerbrunn 
(550) slovná 
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, Kar-

lovy Vary, CZ; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 118155 
(151) 7.1.1930 
(156) 7.1.2020 
(180) 7.1.2030 
(210) 9790 
(220) 7.1.1930 

 7 (511) 7, 9, 11 
(510) Hospodárske stroje, čerpadlá všetkých druhov, 

zavlažovacie zariadenia a vodovodné zariadenia 
všetkých druhov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) SIGMA OZ, spol. s r.o., Jana Sigmunda 313, 783 49 

Lutín, CZ; 
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(111) 153898 
(151) 29.6.1959 
(156) 19.5.2019 
(180) 19.5.2029 
(210) 19378 
(220) 19.5.1959 

 7 (511) 13 
(511) 13 - Trhaviny, výbušniny a streliviny. 

(540) OSTRAVIT 
(550) slovná 
(732) Explosia a.s., Semtín 107, 530 02 Pardubice, CZ; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 153925 
(151) 11.8.1959 
(156) 3.7.2019 
(180) 3.7.2029 
(210) 19766 
(220) 3.7.1959 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Pivo sudové a fľaškové akéhokoľvek druhu 

a stupňovitosti. 

(540) NEKTAR 
(550) slovná 
(732) Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Stra-

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

 
 

(111) 154039 
(151) 10.10.1959 
(156) 10.9.2019 
(180) 10.9.2029 
(210) 20254 
(220) 10.9.1959 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Kopolyméry butadiénu a akrylonitrilu. 

(540) KRYNAC 
(550) slovná 
(732) ARLANXEO Deutschland GmbH, Alte Heerstra-

ße 2, 41540 Dormagen, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 154073 
(151) 10.11.1959 
(156) 11.8.2019 
(180) 11.8.2029 
(210) 20150 
(220) 11.8.1959 

 7 (511) 1, 3, 5, 10 
(510) Chemické výrobky pre vedu, prípravky na kon-

zervovanie. Čistiace prostriedky. Liečivá, drogy, 
farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, 
organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky  
z krvi, prostriedky na ničenie burín a hubenie 
škodlivých zvierat, chemické výrobky pre lekár-
stvo, hygienu a farmáciu, prípravky baktericídne, 
fungicídne, insekticídne, dezinfekčné prípravky, 
prípravky proti nákaze, liečebná a preventívna 
kozmetika, prípravky posilňujúce a dietetické, prí-
pravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, zub-
né výplne, náplasti. Protézy. 

 
 

(540) VITAZULEN 
(550) slovná 
(732) Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 

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

 
 

(111) 154091 
(151) 7.12.1959 
(156) 26.9.2019 
(180) 26.9.2029 
(210) 20372 
(220) 26.9.1959 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Čistiaci prostriedok na sklenené predmety. 

(540) OKENA 
(550) slovná 
(732) HLUBNA, chemické výrobní družstvo, Zábrdo-

vická 10, 658 29 Brno, CZ; 
 
 

(111) 154397 
(151) 30.9.1960 
(156) 18.5.2020 
(180) 18.5.2030 
(210) 22148 
(220) 18.5.1960 

 7 (511) 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
(511) 17 - Umelé vlákna, fólie, obalové, izolačné a vy-

pchávkové materiály z plastov a z nich vyrobené 
výrobky. 
21 - Kefy. 
22 - Strihaná vlna, vlasy. 
23 - Priadza, nite. 
24 - Tkaniny a pleteniny všetkých druhov a vý-
robky z nich, prikrývky, spacie vaky. 
25 - Pánske, dámske a detské odevy, šaty, kabáty 
a bielizeň, kusové, pletené, pletený tovar, ochran-
né odevy. 
26 - Galantérny tovar, pásky. 

(540) TESIL 
(550) slovná 
(732) SILON s.r.o., Průmyslová 451, 391 02 Planá nad 

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

 
 

(111) 159148 
(151) 23.7.1969 
(156) 22.5.2019 
(180) 22.5.2029 
(210) 43175 
(220) 22.5.1969 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Pivo, ľahké pivá, ležiaky, minerálne vody, 

šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné 
prípravky na prípravu nápojov, ovocné šťavy a ná-
poje z ovocných štiav. 

(540) LIFT 
(550) slovná 
(732) THE COCA COLA COMPANY, One Coca-Cola 

Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US; 
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(111) 159149 
(151) 23.7.1969 
(156) 24.4.2019 
(180) 24.4.2029 
(210) 43092 
(220) 24.4.1969 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Antibiotické prípravky. 

(540) AMPICLOX 
(550) slovná 
(732) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 159365 
(151) 24.10.1969 
(156) 9.9.2019 
(180) 9.9.2029 
(210) 43550 
(220) 9.9.1969 

 7 (511) 1, 5, 31 
(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, 

umelé a syntetické živice; chemikálie na konzer-
vovanie potravín; výrobky lekárenské, veterinár-
ne a zdravotnícke; liečivá pre ľudí a zvieratá; vý-
robky dietetické pre deti a chorých; náplasti, ob-
väzový materiál; hmoty na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; liečivá pre dentistov; dezin-
fekčné prostriedky s výnimkou dezinfekčných 
prostriedkov na viazanie prachu; prostriedky na 
ničenie burín a škodlivých zvierat; medicinálne 
vína; chemické krmivá pre zvieratá. 

(540) EVERTAS 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 159370 
(151) 25.10.1969 
(156) 12.9.2019 
(180) 12.9.2029 
(210) 43563 
(220) 12.9.1969 

 7 (511) 1, 17 
(510) Polykarbonátové živice ako tvarovací náter, plas-

tické obaly. 

(540) LEXAN 
(550) slovná 
(732) SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1, 

4612 PX Bergen op Zoom, NL; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 159389 
(151) 13.11.1969 
(156) 25.10.2019 
(180) 25.10.2029 
(210) 43679 
(220) 25.10.1969 

 7 (511) 1, 5, 32 
 
 
 

(511) 1 - Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, 
umelé a syntetické živice; chemikálie na konzer-
vovanie potravín. 
5 - Výrobky lekárenské, veterinárne a zdravot-
nícke; liečivá pre ľudí a zvieratá; výrobky diete-
tické pre deti a chorých; náplasti, obväzový ma-
teriál; dezinfekčné prostriedky s výnimkou de-
zinfekčných prostriedkov na viazanie prachu; 
prostriedky na ničenie burín a škodlivých zvierat; 
medicinálne vína. 
32 - Sýtené vody minerálne, medicinálne nápoje, 
nápoje šumivé, nealkoholické osviežujúce z ovo-
cia, sirupy na farmaceutické účely a na prípravu 
nealkoholických nápojov. 

(540) BELLASPON RETARD 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 159453 
(151) 19.12.1969 
(156) 24.6.2019 
(180) 24.6.2029 
(210) 43298 
(220) 24.6.1969 

 7 (511) 1, 4 
(511) 1 - Chemické výrobky na účely priemyselné, ve-

decké, fotografické, poľnohospodárske, záhrad-
nícke a lesnícke, umelé a syntetické živice, plas-
tické hmoty na priemyselné účely, hnojivá, che-
mické prípravky na spájkovanie, chemické látky 
na konzervovanie potravín, lepiace prípravky na 
priemyselné účely. 
4 - Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje  
a tuky a éterické oleje), mazadlá, prostriedky na 
viazanie a pohlcovanie prachu, pohonné látky (vrá-
tane motorových pohonných látok), prostriedky na 
svietenie, sviečky. 

(540) EXXON 
(550) slovná 
(732) Exxon Mobil Corporation, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Coli-
nas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US; 

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

(111) 159454 
(151) 19.12.1969 
(156) 2.7.2019 
(180) 2.7.2029 
(210) 43320 
(220) 2.7.1969 

 7 (511) 7, 11, 12 
(510) Odstredivé kompresory, zariadenia na dodávku 

vzduchu v priemyselných závodoch, turbíny, rých-
lobežné prevodovky, turbodúchadlá, parné ejekto-
ry, chladiče na vežové práčky plynu, zabrusovače 
sediel ventilov, zavalčovačky rúrok, pneumaticko-
magnetický pohon zavalčovačiek rúrok, čističe rú-
rok a zaškrabovávačky sediel ventilov. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Elliott Company, 901 North Fourth Street, Jean-

nette, Pennsylvania 15644, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 161179 
(151) 15.12.1972 
(156) 2.7.2019 
(180) 2.7.2029 
(210) 43321 
(220) 2.7.1969 

 7 (511) 26 
(511) 26 - Zipsy z kovu alebo z plastických hmôt. 

(540) YKK 
(550) slovná 
(732) YKK Corporation, No. 1, Kanda, Izumi-cho, Chi-

yoda-ku, Tokyo, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 164264 
(151) 9.1.1980 
(156) 12.7.2019 
(180) 12.7.2029 
(210) 51212 
(220) 12.7.1979 

 7 (511) 1, 17 
(510) Chemické výrobky obsahujúce silikónové látky, 

silikónové gumové zlúčeniny, látky obsahujúce ale-
bo spracované silikóny na používanie ako pros-
triedky na zostavovanie alebo zosiľňovanie uzáve-
rov a ako ochranné povlaky, silikónové uzávery. 

(540) SILPLUS 
(550) slovná 
(732) Momentive Performance Materials Inc., 260 Hud-

son River Road, Waterford, NY 12188, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 164336 
(151) 13.3.1980 
(156) 29.6.2019 
(180) 29.6.2029 
(210) 51199 
(220) 29.6.1979 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Knihy. 

(540) MACMILLAN 
(550) slovná 
(732) MACMILLAN PUBLISHERS INTERNATIONAL 

LIMITED, Cromwell Place, Hampshire Interna-
tional Business Park, Lime Tree Way, Basingsto-
ke, Hampshire RG24 8YJ, GB; 

 
 
 
 

(111) 164371 
(151) 8.4.1980 
(156) 29.6.2019 
(180) 29.6.2029 
(210) 51197 
(220) 29.6.1979 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Magnetické pásky, garmofónové platne, prie-

hľadné materiály na projekciu, filmové pásy, fil-
mové slučky, filmy. 

(540) MACMILLAN 
(550) slovná 
(732) MACMILLAN PUBLISHERS INTERNATIONAL 

LIMITED, Cromwell Place, Hampshire Interna-
tional Business Park, Lime Tree Way, Basingsto-
ke, Hampshire RG24 8YJ, GB; 

 
 

(111) 164373 
(151) 9.4.1980 
(156) 11.7.2019 
(180) 11.7.2029 
(210) 51208 
(220) 11.7.1979 

 7 (511) 14 
(511) 14 - Drahé kovy a ich zliatiny, tovar z drahých 

kovov alebo nimi pokovovaný (s výnimkou tovaru 
nožiarskeho, vidličiek a lyžíc), šperky, drahé ka-
mene, hodinárske a iné chronometrické prístroje. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (tra-

ding as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Gin-
za 4-Chome, Chuo-ku, Tokyo, JP; 

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

(111) 164445 
(151) 17.6.1980 
(156) 6.6.2019 
(180) 6.6.2029 
(210) 51174 
(220) 6.6.1979 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Elektrické zariadenia na vysávanie nečistôt. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Shop - Vac Corporation, spoločnosť zriadená pod-

ľa zákonov štátu New Jersey, Williamsport, Penn-
sylvania, US; 

(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, 
SK; 
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(111) 164482 
(151) 4.8.1980 
(156) 5.11.2019 
(180) 5.11.2029 
(210) 51389 
(220) 5.11.1979 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Vybavenie na stolný tenis, ako sú loptičky, 

rakety s gumovým povrchom, guma na rakety, 
stoly, siete, puzdrá na rakety. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) NIPPON TAKKYU KABUSHIKI KAISHA, 1-2-8, 

Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167406 
(151) 4.10.1989 
(156) 12.5.2019 
(180) 12.5.2029 
(210) 56259 
(220) 12.5.1989 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Chemické látky na použitie v priemysle. 

(540) LYNX 
(550) slovná 
(732) W. R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace Drive, Co-

lumbia, Maryland 21044, US; 
 
 

(111) 167457 
(151) 20.11.1989 
(156) 20.6.2019 
(180) 20.6.2029 
(210) 56371 
(220) 20.6.1989 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie na pou-

žitie pre ľudí a vo veterinárstve. 

(540) RELIFEX 
(550) slovná 
(732) Meda AB, Box 906, 170 09 Solna, SE; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167586 
(151) 26.2.1990 
(156) 4.7.2019 
(180) 4.7.2029 
(210) 56398 
(220) 4.7.1989 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Chemické prípravky používané v priemysle. 

(540) SUPRASEC 
(550) slovná 
(732) Huntsman International LLC, 10003 Woodloch 

Forest Drive, The Woodlands TX 77380, US; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
 

(111) 167588 
(151) 26.2.1990 
(156) 14.7.2019 
(180) 14.7.2029 
(210) 56414 
(220) 14.7.1989 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Diagnostické, testovacie a servisné zariadenia 

na motorové vozidlá a príslušné komunikačné a te-
lediagnostické koncové a iné stykové zariadenia, 
najmä diagnostické počítače; diagnostické zaria-
denia na báze mikroprocesora; testovacie a diag-
nostické zariadenia na počítačové systémy v moto-
rových vozidlách; testovacie a diagnostické zaria-
denia na systémy zapaľovania obvyklé, aj bez roz-
deľovača; testovacie a diagnostické zariadenia na 
motory riadené počítačom vrátane príslušných sú-
čiastok, na prevody, systémy riadenia zavesenia  
a na brzdové systémy, ako aj na automobilové prí-
slušenstvá; zariadenia a analyzátory na zhromaž-
ďovanie dát na diaľku; informačné siete; terminály 
a dielenské stanice modulárnych technických in-
formácií; analyzátory motora; zariadenia na testo-
vanie zážihových motorov; analyzátory výfuko-
vých splodín a emisií; zariadenia na servis kolies 
vrátane komputerizovaných vyvažovacích zaria-
dení na kolesá vrátane komputerizovaných vyrov-
návačov na všetky štyri kolesá, komputerizova-
ných analyzátorov bŕzd a zariadenia na servis bŕzd; 
hydraulické výťahy; dynamometre; diagnostické 
analyzátory štartovacích a nabíjacích zariadení; 
skúšačky a servisné zariadenia na úpravu vzduchu; 
zariadenia na havarijné opravy; merače a prístroje 
na použitie v motorových vozidlách a v priemysle 
vrátane tachometrov, zapisovacích tachometrov, 
skúšačiek tlaku, meračov vákua, svetelných časo-
vačov, meračov paliva, ampérmetrov, voltmetrov, 
meračov tlaku oleja a paliva, meračov teploty oleja 
a tlaku vzduchu; letecká elektronika a príslušné 
pozemné zariadenia na obchodné a vojenské po- 
užitie vrátane testovacích stojanov hydraulických 
a elektronických systémov a ich súčastí, vozíkov 
na dodávku hydraulickej a elektrickej energie, 
elektrických nabíjacích sústav a testovacích súprav 
na dodávku hydraulickej a elektrickej energie; ria-
diace systémy servisných staníc a skladového hos-
podárstva a k tomu príslušné periférne zariadenia, 
najmä terminály v mieste predaja, čítacie zariade-
nia kariet, tlačiarne príjmových a informačných 
dokladov, zariadenia na pokladničný príjem a prí-
slušné zariadenia pre styk. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Snap - on Incorporated, 2801 80th Street, Keno-

sha, Wisconsin 53143, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 167684 
(151) 27.4.1990 
(156) 22.6.2019 
(180) 22.6.2029 
(210) 56374 
(220) 22.6.1989 

 7 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Dietetické výrobky na lekárske účely, detská 

strava. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťaž-
ky, konzervovaná, sušená a varená zelenina a ovo-
cie, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a mliečne 
výrobky, jedlé oleje a tuky, šalátové omáčky, kon-
zervy. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
kávové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, 
jemné pečivo a cukrárske výrobky, zmrzlina, med, 
sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, 
horčica, ocot, chuťové omáčky (s výnimkou šalá-
tových), korenie, ľad. 

(540) KNISTI 
(550) slovná 
(732) AGRANA Stärke-Gesellschaft m. b. H., F. W. 

Raiffeisen-Platz 1, 1020 Viedeň, AT; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167686 
(151) 27.4.1990 
(156) 26.6.2019 
(180) 26.6.2029 
(210) 56385 
(220) 26.6.1989 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Hotové zákusky na báze obilnín. 

(540) BUGLES 
(550) slovná 
(732) GENERAL MILLS, INC., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, Number One Ge-
neral Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, US; 

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

(111) 167804 
(151) 12.7.1990 
(156) 6.9.2019 
(180) 6.9.2029 
(210) 56524 
(220) 6.9.1989 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a lekárske prípravky a látky, 

najmä neuromuskulárne blokátory. 

(540) MIVACRON 
(550) slovná 
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS Plaza, 

Cnr. La Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU; 
 
 

(111) 167812 
(151) 24.7.1990 
(156) 1.4.2019 
(180) 1.4.2029 
(210) 56323 
(220) 1.4.1989 
 
 

 7 (511) 7, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 26 
(510) Stroje na výrobu zipsov, stroje na výrobu dáždni-

kov. Puzdrá na vreckové baterky. Príslušenstvo bi-
cyklov, najmä sedlá a osvetlenie. Učebné pomôc-
ky. Dáždniky. Výrobky z plastu. Kozmetické oba-
ly, najmä na rozprašovače a rúže. Zipsy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) WICO B.G.M., a.s., Rudolfova 1, 405 05 Děčín IX, 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 167882 
(151) 20.8.1990 
(156) 2.1.2020 
(180) 2.1.2030 
(210) 56799 
(220) 2.1.1990 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny a destiláty. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 

Trenčín, SK; 
 
 

(111) 167885 
(151) 20.8.1990 
(156) 2.1.2020 
(180) 2.1.2030 
(210) 56802 
(220) 2.1.1990 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny a destiláty. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 

Trenčín, SK; 
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(111) 167972 
(151) 19.10.1990 
(156) 21.6.2019 
(180) 21.6.2029 
(210) 56373 
(220) 21.6.1989 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Majonézy, zálevy na šaláty, polevy na sen-

dviče, tatárske omáčky, kečupy. 

(540) HELLMANN'S 
(550) slovná 
(732) Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood 

Cliffs, NJ 07632, US; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167974 
(151) 19.10.1990 
(156) 16.8.2019 
(180) 16.8.2029 
(210) 56472 
(220) 16.8.1989 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Odevné výrobky vrátane obuvi. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Iconix Luxembourg Holdings SARL, 42-44, ave-

nue de la Gare, L-1610 Luxembourg, LU; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168363 
(151) 14.6.1991 
(156) 21.5.2020 
(180) 21.5.2030 
(210) 57539 
(220) 21.5.1990 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Bielená magnézium-bisulfitovaná ihličnatá bu-

ničina. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Lenzing Biocel Paskov a.s., Místecká 762, 739 21 

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

 
 
 

(111) 168575 
(151) 9.9.1991 
(156) 16.6.2019 
(180) 16.6.2029 
(210) 56365 
(220) 16.6.1989 

 7 (511) 1, 6, 11, 19, 42 
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, 

ďalej chemické výrobky určené na fotografovanie, 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; živice 
umelé, plastické hmoty v surovom stave (v prášku, 
v pastách alebo v tekutom stave); pôdne hnojivá prí-
rodné a umelé; hasiace prostriedky; prostriedky na 
kalenie a zváranie; chemické prostriedky na kon-
zervovanie potravín; triesloviny; priemyselné spoji-
vá. Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom 
stave a ich zliatiny, kotvy, nákovy, zvony; stavebný 
materiál z valcovaného a liateho kovu, koľajnice  
a iný kovový materiál určený na železničné účely; 
reťaze (s výnimkou hnacích reťazí pre vozidlá); ko-
vové káble a drôty (s výnimkou drôtov na elektro-
technické účely); zámočnícke výrobky; kovové rú-
ry; nedobytné pokladnice a schránky; oceľové gu-
ľôčky; podkovy; klince a skrutky; iné kovové vý-
robky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných triedach; 
rudy. Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia a za-
riadenia na výrobu pary, zariadenia na varenie, 
chladenie, vetranie vrátane klimatizačných zariadení 
alebo zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na 
rozvod vody a zdravotnícke zariadenia. Stavebný 
materiál vrátane polospracovaného reziva (trámy, 
dosky, drevené panely, preglejky, sklenené tehly  
a dlaždice a pod.); prírodný kameň, umelý kameň, 
cement, vápno; malta, sadra, štrk, kameninové a ce-
mentové rúry; stavebný materiál na stavbu ciest; as-
falt, smola, bitúmen; prenosné domy, kamenné po-
mníky; kozuby. Technicko-metalurgické poraden-
stvo; prevody technicko-metalurgických know-how 
a technická pomoc v zariadeniach a v otváraní pre-
vádzok v metalurgických továrňach; poskytovanie 
licencií týkajúcich sa výroby tovaru a používania 
technického duševného vlastníctva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Elkem ASA, Drammensveien 169, 0277 Oslo, NO; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 170813 
(151) 20.7.1992 
(156) 9.6.2019 
(180) 9.6.2029 
(210) 56338 
(220) 9.6.1989 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Športová obuv, najmä topánky na ľahkú atle-

tiku, tenis, basketbal, cezpoľný beh, džoging, vod-
né športy a iné príležitosti. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) K - Swiss Inc., spoločnosť zriadená podľa záko-

nov štátu Massachusetts, 31248 Oak Crest Drive, 
Westlake Village, California 91361, US; 

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

(111) 187663 
(151) 12.11.1999 
(156) 19.4.2019 
(180) 19.4.2029 
(210) 976-99 
(220) 19.4.1999 
(442) 6.8.1999 
(450) 14.2.2000 

 7 (511) 16, 28, 41 
(511) 16 - Maľovanky; adresné štítky; štočky s adresa-

mi; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; albumy; obrazy; umelecké litogra-
fie; noviny; periodiká; atlasy; lístky; skicáre; útrž-
kové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; 
pijavý papier; zošity; trhacie kalendáre; karty; ma-
py; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov  
a zariadení; kartotékové lístky; hracie karty; kata-
lógy; obaly na doklady; knihy; písmená; tlačové 
znaky; obtlačky; pretlače; obálky; baliaci papier; 
vyučovacie pomôcky vo forme hier; fotografie; 
zoznamy; formuláre; tlačivá; kancelárske potreby 
s výnimkou nábytku; zemepisné mapy; grafické 
zobrazenie; pohľadnice; tlačoviny; publikácie; prí-
ručky; listový papier; papiernický tovar; pergame-
nový papier; plastové fólie na balenie; stojany na 
fotografie; portréty; prospekty; časopisy (periodi-
ká); vrecká z papiera alebo plastických materiálov; 
školské potreby; záložky, stužky do kníh; blaho-
prajné pohľadnice; poštové známky; nálepky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročen-
ky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kan-
celárske účely; lepenkové alebo papierové škatule; 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papie-
rové vlajky; fólie z regenerovanej celulózy na ba-
lenie; grafické znaky; etikety s výnimkou textil-
ných; nálepky, lepiace štítky. 
28 - Hračky; šarkany; stavebnice; ozdoby alebo dar-
čeky rozdávané hosťom pri večierkoch; šachovni-
ce; spoločenské hry; ozdoby na vianočné stromče-
ky (s výnimkou osvetľovacích telies). 
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných ale-
bo náborových; vydávanie kníh. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 

(732) ARGUS, spol. s r.o., 922 01 Ostrov 444, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 188130 
(151) 14.12.1999 
(156) 1.4.2019 
(180) 1.4.2029 
(210) 841-99 
(220) 1.4.1999 
(442) 10.9.1999 
(450) 13.3.2000 

 9 (511) 29, 30, 35, 42 
(511) 29 - Konzervovaná, nakladaná alebo upravená ze-

lenina, mäso, ryby, hydina, zverina vrátane potra-
vín z nich; potraviny z morských produktov; syry; 
maslo; polotovary, hotové jedlá a lahôdkarské vý-
robky z uvedených produktov, najmä na spôsob 
rýchleho občerstvenia; plnky a zmesi z uvedených 
produktov. 
30 - Chlieb; pečivo; polotovary, hotové jedlá a la-
hôdkarské výrobky z uvedených produktov, najmä 
na spôsob rýchleho občerstvenia, obsahujúce prí-
sady z mäsa, rýb, hydiny, zeleniny, ovocia, syrov, 
korenín, horčice, kečupu, ochucovacích omáčok  
a majonézy; obložené a plnené pečivo; sendviče; 
obložené chlebíčky. 
35 - Služby pri prevádzke obchodnej činnosti. 
42 - Príprava a dodávanie hotových jedál rýchleho 
občerstvenia; príprava hotových jedál spoločného 
stravovania; reštauračné stravovanie; závodné 
stravovanie; bufety; príprava hotových jedál a la-
hôdkarská výroba; príprava, predaj a dodávanie 
jedál na objednávku. 

(540) RICHMAN 
(550) slovná 
(732) Gundel Pavel, Mariánska 8, 811 08 Bratislava, 

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

 
 

(111) 188672 
(151) 13.1.2000 
(156) 8.7.2019 
(180) 8.7.2029 
(210) 1707-99 
(220) 8.7.1999 
(442) 8.10.1999 
(450) 10.4.2000 

 7 (511) 16, 19, 20, 29, 30, 35, 36, 41 
(511) 16 - Blahoprajné pohľadnice, brožované knihy a bro-

žúry, časopisy periodické, grafiky, grafické návr-
hy, grafické reprodukcie, katalógy, knihy, litogra-
fie, mapy, obrazy, obrúsky, plagáty, publikácie, 
papierové podložky pod poháre, poštové známky, 
reprodukcie, rytiny, tlačoviny periodické a neperi-
odické, umelecké litografie, plastové fólie, plasto-
vé fólie na balenie, výšivkové vzory. 
19 - Busty z kameňa alebo mramoru, figuríny z ka-
meňa alebo mramoru, umelecké diela z kameňa 
alebo mramoru. 
20 - Bambus, divány, kancelársky nábytok, korok, 
prútené koše, darčekové predmety, kreslá, stojany 
na kvety, lavice, pulty, lehátka, nábytok, písacie 
stoly, police, postele, prútený tovar, sochy z dreva,  
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vosku, sadry alebo plastov, ratan, stojany, stolárske 
výrobky, stoličky, stoly, šperkovnice, taburetky, 
toaletné stolíky, umelecké diela vyrobené z mate-
riálov patriacich do tejto triedy. 
29 - Vajcia, mlieko, mliečne výrobky, smotanové 
krémy, jogurt, kefír, maslo. 
30 - Čokoláda, káva, med, príchuti - arómy, zmrz-
lina, spojivá ako prísady do zmrzliny. 
35 - Reklamné agentúry, reklama, dražby, marke-
ting, kapitál, sprostredkovanie obchodu s tovarom, 
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, 
obchodné poradenstvo, vedenie predajne s časo-
pismi, suvenírmi a darčekovými predmetmi. 
36 - Sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťa-
mi, prenájom nehnuteľností. 
41 - Edičná a distribučná činnosť, vernisáže. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Baranovič Michal, Holíčska 6, 851 05 Bratislava, 

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

 
 

(111) 189242 
(151) 14.2.2000 
(156) 15.4.2019 
(180) 15.4.2029 
(210) 943-99 
(220) 15.4.1999 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 16, 35, 41, 42 
(511) 16 - Časopisy, noviny, knihy, príručky, prospek-

ty, publikácie, periodiká, ročenky. 
35 - Reklama, komerčné výstavy, vydávanie re-
klamných materiálov. 
41 - Vydavateľská činnosť okrem reklamných ma-
teriálov. 
42 - Redakčné služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, 

SK; 
 
 
 
 

(111) 189243 
(151) 14.2.2000 
(156) 15.4.2019 
(180) 15.4.2029 
(210) 944-99 
(220) 15.4.1999 
(442) 8.11.1999 
(450) 16.5.2000 

 7 (511) 16, 35, 41, 42 
(511) 16 - Časopisy, noviny, knihy, príručky, prospek-

ty, publikácie, periodiká, ročenky. 
35 - Reklama, komerčné výstavy, vydávanie re-
klamných materiálov. 
41 - Vydavateľská činnosť okrem reklamných ma-
teriálov. 
42 - Redakčné služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 192732 
(151) 18.10.2000 
(156) 15.2.2019 
(180) 15.2.2029 
(210) 306-99 
(220) 15.2.1999 
(442) 11.7.2000 
(450) 18.1.2001 

 7 (511) 29, 30, 39 
(511) 29 - Mlieko; mlieko sušené, kondenzované a kon-

zervované mlieko; mliečne výrobky a nápoje vrá-
tane práškových a konzervovaných; maslo; syry; 
smotana; šľahačka; mliečne prípravky; náhradky 
mlieka a sušeného mlieka zo sóje, ovsa, kokosu 
vrátane sušených a konzervovaných; mliečne vý-
robky, nápoje a prípravky zo sóje, ovsa a kokosu; 
sója konzervovaná alebo sušená pre potravinár-
stvo, kokosový olej, kokos sušený. 
30 - Sójová múka; ovsená múka, ovos lúpaný, 
mletý pre potravinárstvo; ovsená kaša mliečna; 
ovsená potrava; ovsené vločky; mliečne nápoje zo 
sójového a ovseného mlieka čokoládové, kakaové 
a kávové vrátane práškových. 
39 - Balenie tovaru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) A S P s.r.o., Divina 467, 013 31 Divina, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 193064 
(151) 16.11.2000 
(156) 24.3.2019 
(180) 24.3.2029 
(210) 740-99 
(220) 24.3.1999 
(442) 14.8.2000 
(450) 12.2.2001 

 7 (511) 16, 35, 41, 42 
(511) 16 - Tlačoviny, periodické a neperiodické publiká-

cie, noviny, časopisy, tlačivá, kalendáre, tlačené 
reklamné materiály, katalógy, knihy, mapy, nálep-
ky, príručky, prospekty, fotografie, obalové mate-
riály z papiera, kartónu, lepenky a z plastických 
hmôt. 
35 - Reklamná činnosť, rozmnožovanie dokumen-
tov, činnosť obchodnej agentúry, vydávanie reklam-
ných materiálov, sprostredkovanie obchodnej čin-
nosti s tovarom, sprostredkovanie reklamnej činnos-
ti. 
41 - Vydavateľská činnosť, sprostredkovanie vy-
davateľskej činnosti. 
42 - Tlačiarenská činnosť, sprostredkovanie tlačia-
renskej činnosti. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Reťkovský Miroslav, Ing., Žatevná 3278/14, 841 01 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 193100 
(151) 16.11.2000 
(156) 1.4.2019 
(180) 1.4.2029 
(210) 830-99 
(220) 1.4.1999 
(442) 14.8.2000 
(450) 12.2.2001 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Polykarbonátová živica. 

(540) PANLITE 
(550) slovná 
(732) Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited), 2-4, Na-

kanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JP; 
 
 

(111) 193189 
(151) 16.11.2000 
(156) 21.4.2019 
(180) 21.4.2029 
(210) 1025-99 
(220) 21.4.1999 
(442) 14.8.2000 
(450) 12.2.2001 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Majonézy, tatárske omáčky. 
 
 
 

(540) HELLMANN'S MAJONÉZA 
STAREJ MAMY 

(550) slovná 
(732) Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood 

Cliffs, NJ 07632, US; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193201 
(151) 16.11.2000 
(156) 30.4.2019 
(180) 30.4.2029 
(210) 1115-99 
(220) 30.4.1999 
(442) 14.8.2000 
(450) 12.2.2001 

 7 (511) 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 36, 40, 42 
(511) 1 - Chemické prípravky na priemyselné účely, 

umelé živice, spojivá a lepidlá. 
2 - Farby, laky, fermeže na priemyselné použitie, 
antikorozívne a impregnačné nátery, farbiarske 
prípravky, moridlá, prírodné živice, smaltovacie 
materiály. 
6 - Kovy a ich zliatiny v nespracovanom a po-
lospracovanom stave, stavebný materiál z valco-
vaného a liateho kovu, drobný zámočnícky tovar, 
kovové rúry, nedobytné pokladnice a schránky. 
7 - Liahne a práčky. 
10 - Prístroje a nástroje lekárske a zverolekárske. 
11 - Osvetľovacie a vyhrievacie zariadenia a za-
riadenia na výrobu pary, zariadenie na varenie, 
chladenie, vetranie vrátane klimatizačných zaria-
dení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zariade-
nia na rozvod vody, oceľové smaltované výrobky, 
hlavne kúpeľové vane a sprchovacie kúty, kozuby. 
12 - Časti vozidiel. 
17 - Polotovary z plastických hmôt, tesniace hmo-
ty, upchávky a izolácie (tepelné, elektrické alebo 
zvukové). 
19 - Stavebný materiál nekovový, prírodný a ume-
lý kameň, kameninové a cementové rúry, komíny. 
20 - Kovový nábytok. 
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce 
a kuchynské účely, hlavne kovový kuchynský riad, 
vedrá, plechové misky a pod., výrobky z porcelánu 
a kameniny. 
36 - Sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľností. 
40 - Spracovanie a úprava anorganických a orga-
nických materiálov a surovín. 
42 - Výskum a vývoj technológií povrchových 
úprav strojových výrobkov, projektová činnosť v ob-
lasti technologických celkov na povrchové úpravy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) FESTAP, s. r. o., Hattalova 2, 831 01 Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
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(111) 193205 
(151) 16.11.2000 
(156) 12.5.2019 
(180) 12.5.2029 
(210) 1202-99 
(220) 12.5.1999 
(442) 14.8.2000 
(450) 12.2.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Parfumy, kolínske vody, voňavkárske výrob-

ky, sprchové a kúpeľové prípravky; gély, telové 
vody, mlieka a krémy, mydlá, oleje a púdre. 

(540) BELARA 
(550) slovná 
(732) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Ad-

dison, Texas 75001, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193254 
(151) 16.11.2000 
(156) 20.5.2019 
(180) 20.5.2029 
(210) 1284-99 
(220) 20.5.1999 
(442) 14.8.2000 
(450) 12.2.2001 

 7 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, ká-

vové príchuti, instantná káva. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 193255 
(151) 16.11.2000 
(156) 20.5.2019 
(180) 20.5.2029 
(210) 1287-99 
(220) 20.5.1999 
(442) 14.8.2000 
(450) 12.2.2001 

 7 (511) 5, 29, 30, 35, 39 
(511) 5 - Bylinkové čaje, liečivé bylinky. 

29 - Záhradné bylinky konzervované a sušené. 
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové 
príchuti, čaj ochutený. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 

(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK; 

(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 
 

(111) 193371 
(151) 15.12.2000 
(156) 21.5.2019 
(180) 21.5.2029 
(210) 1315-99 
(220) 21.5.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Šampóny na automobily. 

(540) AUTOBELLA 
(550) slovná 
(732) EURO-VAT, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alek-

šince, SK; 
 
 

(111) 193372 
(151) 15.12.2000 
(156) 21.5.2019 
(180) 21.5.2029 
(210) 1316-99 
(220) 21.5.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Kvapalinové prípravky na uvoľňovanie spo-

jov. 

(540) PENETRUS 
(550) slovná 
(732) EURO-VAT, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alek-

šince, SK; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 193375 
(151) 15.12.2000 
(156) 21.5.2019 
(180) 21.5.2029 
(210) 1320-99 
(220) 21.5.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Leštiace prípravky na prístrojové dosky. 

(540) PLAK 
(550) slovná 
(732) EURO-VAT, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alek-

šince, SK; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 193376 
(151) 15.12.2000 
(156) 21.5.2019 
(180) 21.5.2029 
(210) 1321-99 
(220) 21.5.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 3 
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(511) 3 - Leštiace prípravky na lakované súčasti auto-
mobilov. 

(540) WAXY 
(550) slovná 
(732) EURO-VAT, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alek-

šince, SK; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 193377 
(151) 15.12.2000 
(156) 21.5.2019 
(180) 21.5.2029 
(210) 1322-99 
(220) 21.5.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Leštiace prípravky na lakované súčasti auto-

mobilov. 

(540) CROSS 
(550) slovná 
(732) EURO-VAT, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alek-

šince, SK; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 193378 
(151) 15.12.2000 
(156) 21.5.2019 
(180) 21.5.2029 
(210) 1323-99 
(220) 21.5.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Čistiace a leštiace prípravky na vonkajšie plas-

tové súčasti automobilov. 

(540) MANTO 
(550) slovná 
(732) EURO-VAT, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alek-

šince, SK; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(111) 193379 
(151) 15.12.2000 
(156) 21.5.2019 
(180) 21.5.2029 
(210) 1324-99 
(220) 21.5.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Čistiace prípravky na čalúnené súčasti auto-

mobilov. 

(540) DETAP 
(550) slovná 
(732) EURO-VAT, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alek-

šince, SK; 
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 193403 
(151) 15.12.2000 
(156) 1.7.2019 
(180) 1.7.2029 
(210) 1659-99 
(220) 1.7.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Okuliarové sklá. 

(540) ORPLAS 
(550) slovná 
(732) SAGITTA spol. s r.o., Turbínova 1, 831 04 Bra-

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

 
 

(111) 193413 
(151) 15.12.2000 
(156) 1.7.2019 
(180) 1.7.2029 
(210) 1673-99 
(220) 1.7.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Insekticídy, repelenty proti hmyzu. 

(540) RAID KILLS BUGS DEAD 
(550) slovná 
(732) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Ra-

cine, Wisconsin 53403-2236, US; 
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193416 
(151) 15.12.2000 
(156) 2.7.2019 
(180) 2.7.2029 
(210) 1684-99 
(220) 2.7.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Zubné pasty, ústne vody. 

(540) COLGATE FRESH 
 CONFIDENCE 
(550) slovná 
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York, US; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193519 
(151) 15.12.2000 
(156) 2.6.2019 
(180) 2.6.2029 
(210) 1402-99 
(220) 2.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 9, 37, 42 
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(511) 9 - Kalkulačky; notebooky; počítače; periférne 
zariadenia počítačov; kopírovacie zariadenia; počí-
tačové tlačiarne; počítače na prenos dát; nahrané 
počítačové programy; počítačový softvér a hard-
vér; zariadenia na čítanie a záznam dát; telekomu-
nikačné zariadenia na prenos dát; karty pamäťové 
a mikroprocesorové do počítačov; magnetické pás-
kové jednotky do počítačov; optické disky. 
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov a ich prí-
slušenstva. 
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počíta-
čových programov; obnovovanie počítačových báz 
dát; počítačové programovanie; poradenské služby 
v oblasti počítačového softvéru a hardvéru; pora-
denstvo v oblasti počítačového hardvéru; prená-
jom času na prístup do počítačových báz dát; pre-
nájom počítačov a ich príslušenstva; prenájom a ser-
vis počítačového softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ALPHA TECHNOLOGIES, s. r. o., Muškátová 18, 

040 11 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 

(111) 193523 
(151) 15.12.2000 
(156) 3.6.2019 
(180) 3.6.2029 
(210) 1407-99 
(220) 3.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Motorové vozidlá a ich časti. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 

Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 193529 
(151) 15.12.2000 
(156) 4.6.2019 
(180) 4.6.2029 
(210) 1425-99 
(220) 4.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Zubné pasty a ústne vody. 

(540) COLGATE SENSITIVE 
(550) slovná 
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York, US; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193534 
(151) 15.12.2000 
(156) 7.6.2019 
(180) 7.6.2029 
(210) 1437-99 
(220) 7.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Prístroje a nástroje na miestnu sieťovú oblasť, 

ako napríklad sieťové karty, interface karty, roz-
bočovače, mostíky, smerovače, smerovače s mos-
tíkom, vysielače a prijímače, regeneratívne zosil-
ňovače, koncentrátory, spínače, adaptéry, integro-
vané obvody, počítačové programy a modemy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) D- Link Corporation, No. 289, Shinhu 3rd Road, 

Neihu District, Taipei City 114, Taiwan, CN; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193536 
(151) 15.12.2000 
(156) 11.6.2019 
(180) 11.6.2029 
(210) 1483-99 
(220) 11.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; 

služby v oblasti peňažníctva; služby realitných kan-
celárií; finančné transakčné služby, najmä poskyto-
vanie a sprístupňovanie internetovej základne umož-
ňujúcej bezpečnosť finančných transakcií; celý roz-
sah poisťovacích a finančných služieb ponúkaných 
prostredníctvom internetu. 

(540) CITIDIRECT 
(550) slovná 
(732) Citigroup Inc., a Delaware corporation, 388 Green-

wich Street, New York, New York 10013, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 193562 
(151) 15.12.2000 
(156) 28.2.2020 
(180) 28.2.2030 
(210) 2341-98 
(220) 28.2.2000 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Noviny. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 193637 
(151) 15.12.2000 
(156) 11.6.2019 
(180) 11.6.2029 
(210) 1490-99 
(220) 11.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 9, 16, 41 
(511) 9 - Videokazety; audiovizuálna technika na výuč-

bu; magnetické pásky; nahrané počítačové pro-
gramy; magnetické disky; kompaktné disky; op-
tické kompaktné disky; magnetické médiá; magne-
tické nosiče údajov; optické nosiče údajov; optické 
disky; videopásky. 
16 - Spisové obaly (zoraďovače); zoraďovače (na 
voľné listy); zoraďovače (kancelárske obaly); kni-
hy; publikácie; príručky; brožované knihy, brožú-
ry; prospekty; časopisy (periodiká). 
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných 
alebo náborových; vydávanie kníh; vydávanie prí-
ručiek; vydávanie vzdelávacích magnetických no-
sičov, obrazových záznamov, CD-ROM a počíta-
čových programov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Limited Dashöfer Holding, Nicolaou Pentadro-

mos Center, Block A, Office 208, Agia Zoni & 
Thessaloniki str., 3025 Limassol, CY; 

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

(111) 193645 
(151) 15.12.2000 
(156) 25.6.2019 
(180) 25.6.2029 
(210) 1603-99 
(220) 25.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Zubné pasty a ústne vody. 
(540) COLGATE TRIPLE ACTION 
(550) slovná 
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York, US; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193648 
(151) 15.12.2000 
(156) 25.6.2019 
(180) 25.6.2029 
(210) 1606-99 
(220) 25.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 9, 37, 41 
(511) 9 - Elektronické produkty, ktoré spracovávajú  

a zaznamenávajú video, zvuk, reč, poplašné, dá-
tové a telemetrické signály a systémy komunikač-
ných zariadení, ktoré prenášajú a vymieňajú vide-
osignály, signály zvuku, reči, poplašné, dátové  
a telemetrické signály, videokamery, videotelefó-
ny, prijímače zvuku a prijímače videa, diaľkové 
riadiace a telemetrické prístroje, prístroje na záz-
nam hlasu, videorekordéry, prístroje na záznam 
zvuku, modemy, zaznamenaný počítačový softvér, 
zaznamenané počítačové programy, elektrické a elek-
tronické monitorovacie zariadenia, elektronické za-
bezpečovacie zariadenia, vysielače elektronických 
signálov a centrálne procesorové jednotky, video-
systémy a zariadenia, zvukové systémy a zariade-
nia, monitorovacie a sledovacie systémy a zaria-
denia, televízne systémy a zariadenia s uzatvore-
ným okruhom, diaľkovo ovládané video, monito-
rovacie a sledovacie systémy využívajúce televíz-
ne kamery s uzatvoreným okruhom a elektronický 
hardvér na prenos videa, riadiacich poplašných  
a telemetrických signálov na zobrazovacie zaria-
denie počítača a do úložných systémov, počítačo-
vý hardvér a softvér na spracovanie obrazu a zvu-
ku, vstupné a výstupné zariadenia na obraz a zvuk, 
komunikačné zariadenia na obraz a zvuk, faxové, 
telefónne, telekomunikačné, dorozumievacie, dá-
tové komunikačné zariadenia a nástroje, zariadenia 
na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo 
obrazu, zariadenia televíznych príjímačov, zaria-
denia prenosových liniek videa a televízne prijí-
mače, disky, pásky a vedenie, pričom všetko sú 
magnetické, digitálne alebo optické dátové nosiče, 
diskety, zariadenia počítačových mechaník, mag-
netické pásky na vizuálne alebo zvukové signály, 
vizuálne zobrazovacie jednotky, video- a audio-
disky, počítače, počítačové terminály, počítačové 
klavesnice, tlačiarne, počítačové programy a počí-
tačový softvér, počítačové pamäte, počítačové roz-
hrania, mikroprocesory, optické a digitálne preno- 
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 sové zariadenia a nástroje, laserové zariadenia a ná-
stroje, videozariadenia a nástroje, faxové oznamo-
vacie zariadenia a monitorovacie videozariadenia, 
zariadenia počítačových periférií, štandardné karty 
rozhrania, vopred zaznamenané disky a pásky na 
zvuk a video, súčasti a vybavenie na uvedený to-
var, všetko patriace do triedy 9. 
37 - Údržba a opravy uvedeného tovaru v triede 9. 
41 - Zabezpečovanie kurzov a školení týkajúcich 
sa používania tovaru uvedeného v triede 9. 

(540) TeleEye 
(550) slovná 
(732) SIGNAL COMMUNICATIONS LTD., a Hong 

Kong corporation, having offices at Rooms 202-203, 
Second Floor, Laford Centre, 838 Lai Chi Kok 
Road, Kowloon, Hong Kong, CN; 

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

 
 

(111) 193652 
(151) 15.12.2000 
(156) 29.6.2019 
(180) 29.6.2029 
(210) 1622-99 
(220) 29.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 11, 21 
(511) 11 - Elektrický kuchynský riad, elektrické kuchyn-

ské spotrebiče, najmä elektronické variče a elek-
tronické ohrievače, elektronické variče a ohrievače 
ryže, elektronické ohrievače ryže, elektrické hrian-
kovače, elektrické hriankovacie rúry, elektronické 
mikrovlnné rúry a rúry, elektrické varné hrnce  
a panvice, elektrické varné nádoby a kanvice, elek-
trické grily a pekáče, elektrické ohrievacie taniere, 
podložky a platne, elektrické grilovacie panvice, 
elektrické grilovacie ražne (barbecue), elektrické 
zariadenia na sušenie kuchynského riadu, kuchyn-
ského náčinia a potrieb na stolovanie, elektrické 
variče kávy (kávovary), elektrické zariadenia na 
prípravu ryžových koláčov, elektrické variče a oh-
rievače vody, elektrické ražne na ryby, elektrické 
pekáče, panvice a fritézy, elektrické stroje na prí-
pravu jogurtov (jogurtovače), elektrické stroje na 
úpravu a čistenie vody a minerálnej vody, čističe 
vzduchu, zvlhčovače vzduchu, prenosné chladiace 
jednotky, elektrické ohrievacie telesá na sušenie 
kuchynského riadu, kuchynského náčinia a potrieb 
na stolovanie, elektromagnetické potreby a spotre-
biče na varenie, kohútiky na reguláciu objemu vo-
dy, kohútiky na reguláciu prúdu vody, prenosné 
plynové variče a časti, príslušenstvo a náhradné 
diely uvedených výrobkov. 
21 - Neelektrické kuchynské potreby, vákuové 
fľaše, džbány, hrnce a iné nádoby, termosky rôz-
nych tvarov, nádoby na ľad, fľaše na vodu, neelek-
trické stroje na úpravu ľadu, neelektrické drviče 
ľadu, tepelne a termálne izolované nádoby na po-
traviny, potreby a náčinie na pečenie, opekanie  
a varenie, neelektrické filtre a prekvapkávacie po-
môcky na kávu, nádoby na kávu, kávové servisy, 
kontajnery a nádoby na potraviny, kontajnery a ná-
doby na ryžu, neelektrické tlakové hrnce. 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) TIGER CORPORATION, 3-1 Hayamicho, Ka-

doma City, Osaka, JP; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193654 
(151) 15.12.2000 
(156) 29.6.2019 
(180) 29.6.2029 
(210) 1624-99 
(220) 29.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 12, 16, 17, 37 
(511) 12 - Sedadlá do vozidiel, vnútorné čalúnenie vozi-

diel. 
16 - Obalové materiály na báze ľahčenej gumy a plas-
tov. 
17 - Izolačné materiály z plastov a gumy najmä na 
hydroizoláciu, tepelné izolácie, zvukové izolácie  
a elektroizolácie, izolačné výrobky a polotovary  
z ľahčených polymérnych materiálov, izolačné 
materiály na tepelné izolácie kontajnerov a nádob, 
izolačné materiály na zateplenie podláh a streš-
ných plášťov, parozábrany, izolačné materiály na 
báze recyklovaných plastov, plošné útvary na báze 
plastových, minerálnych a sklenných vlákien, fó-
lie, dosky a rúrky z plastov vrátane laminovaných 
a kašírovaných, vypchávky a podložky na ochranu 
tovaru pri doprave, vypchávkový materiál z ľahče-
nej gumy a plastov (do matracov, sedačiek a pod.). 
37 - Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií, 
zateplenie podláh a strešných plášťov, izolovanie 
potrubných systémov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) SPUR a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 

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

 
 

(111) 193656 
(151) 15.12.2000 
(156) 30.6.2019 
(180) 30.6.2029 
(210) 1650-99 
(220) 30.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Prostriedok na ochranu dreva proti škodcom. 
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(540) Krovsan 
(550) slovná 
(732) COLOR Company, s. r. o., Štúrova 1504, 018 41 

Dubnica nad Váhom, SK; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 193689 
(151) 28.12.2000 
(156) 28.6.2019 
(180) 28.6.2029 
(210) 1620-99 
(220) 28.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Mäso, ryby, mäkkýše, hydina, neživé, spraco-

vané lovné vtáctvo a divina, mäsové extrakty, 
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, 
rôsoly a pretlaky, džemy, marmelády, ovocné omáč-
ky, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje  
a tuky. 

(540) ROBINSON CRUSOE 
(550) slovná 
(732) Pesquera Trans Antartic S.A., Cerro El Plomo 

5630, Of. 503, Las Condes Santiago, CL; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 193734 
(151) 16.1.2001 
(156) 14.6.2019 
(180) 14.6.2029 
(210) 1502-99 
(220) 14.6.1999 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 11 
(511) 11 - Bojlery, ohrievače vody; bojlery s výnimkou 

bojlerov ako častí strojov; plynové bojlery; chla-
diace zariadenia a stroje; klimatizačné zariadenia; 
klimatizačné zariadenia do automobilov; kohútiky 
a kohúty na potrubia; komínové dúchadlo, ventilá-
tor; komínové rúry, dymovody; výhrevné kotly; 
kúrenie teplovodné, ohrev teplej vody; ohrievače; 
parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; 
prístroje na chladenie vzduchu; prívodné zariade-
nia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; radiá-
torové uzávery; elektrické radiátory; radiátory na 
kúrenie; radiátory ústredného kúrenia; ohrievače 
vody; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo ply-
nových zariadení; regulačné a bezpečnostné prí-
slušenstvo plynových potrubí; regulačno-bezpeč-
nostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia; 
regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na ply-
nové zariadenia; príslušenstvo na reguláciu vod-
ných alebo plynových zariadení a vodovodných  
a plynových potrubí; bezpečnostné príslušenstvo vod-
ných alebo plynových zariadení a vodovodných 
alebo plynových potrubí; sporáky; teplovodné vy-
kurovacie zariadenia; zariadenia a stroje na čiste-
nie alebo úpravu vody; vetracie zariadenia; zaria-
denia na zásobovanie vodou; vodovodné zariade-
nia; vyhrievacie telesá; vykurovacie články; vyku-
rovacie telesá; vykurovacie telesá na kúrenie tu-
hými, tekutými alebo plynnými palivami; vykuro- 
 

 vacie a vyhrievacie zariadenia; výmenníky tepla  
s výnimkou výmenníkov ako častí strojov; ohrie-
vače vzduchu; tlakové zásobníky vody; žiariče. 

(540) TRIANGEL 
(550) slovná 
(732) TRIANGEL, s. r. o., Lykovcová 1, 841 04 Brati-

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

 
 

(111) 193743 
(151) 16.1.2001 
(156) 18.6.2019 
(180) 18.6.2029 
(210) 1547-99 
(220) 18.6.1999 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické, veterinárne a sanitárne príprav-

ky, dietetické substancie prispôsobené na liečeb-
né použitie, potraviny pre dojčatá, náplasti, ob-
väzy (hojivé), placky (ako liečebný prostriedok) 
a obväzový materiál, materiály na plombovanie 
zubov a na zubné odtlačky, dezinfekčné príprav-
ky, prípravky na ničenie škodlivého hmyzu, fun-
gicídy, herbicídy. 

(540) Proctosan 
(550) slovná 
(732) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 

Bad Vilbel, DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193789 
(151) 16.1.2001 
(156) 6.7.2019 
(180) 6.7.2029 
(210) 1693-99 
(220) 6.7.1999 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 9, 36 
(511) 9 - Počítačový hardvér, počítačový softvér a počí-

tačové programy; počítačový hardvér a kódovací 
softvér, kódovacie kľúče, digitálne osvedčenie, di-
gitálne podpisy, softvér na bezpečné uloženie dát  
a výber a prenos dôverných informácií o zákazní-
koch na použitie jednotlivcami, bankovými a finan-
čnými inštitúciami; magnetické zakódované karty 
a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom 
(,,smart karty“); výdajové karty, bankové karty; kre-
ditné karty, debetné karty a platobné karty; čítačky 
kariet; počítačový softvér na zaistenie interakcie 
medzi smart kartami a terminálmi a čítačkami; te-
lekomunikačné vybavenie; terminály zaisťujúce trans-
akcie v mieste predaja a počítačový softvér na pre-
nos, zobrazovanie a ukladanie informácií o trans-
akciách, identifikačných a finančných informá-
ciách na použitie vo finančných službách, bankov-
níctve a telekomunikáciách; elektronické overova-
cie zariadenia na overovanie pravosti výdajových 
kariet, bankových kariet, kreditných kariet, debet-
ných kariet a platobných kariet. 
36 - Finančné služby; bankové a úverové služby; 
poskytovanie kreditných kariet, debetných kariet, 
výdajových kariet a služby kariet s predplatenou  
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hodnotou; služby elektronických peňaženiek s ulo-
ženou hodnotou, služby elektronických fondov  
a prevodu meny, elektronické platobné služby, služ-
by predplatených telefónnych kariet, poskytovanie 
hotovosti, služby potvrdzovania a vysporadúvania 
transakcií; cestovné poisťovacie služby; služby ove-
rovania šekov, služby pri vydávaní a výplate ces-
tovných šekov a cestovných poukážok; poraden-
ské služby vzťahujúce sa na uvedené služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá 
(732) MasterCard International Incorporated, spoloč-

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-
-2509, US; 

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

(111) 193799 
(151) 16.1.2001 
(156) 9.7.2019 
(180) 9.7.2029 
(210) 1713-99 
(220) 9.7.1999 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 1, 16, 17 
(511) 1 - Lepiace a tmeliace hmoty na zatepľovacie 

systémy. 
16 - Obalové materiály pre potravinárstvo z po-
lystyrénu, najmä tácky, škatuľky a ďalšie rôzne 
obaly. 
17 - Polystyrénové tvárnice strateného debnenia 
vyplňované betónom pre stavby, doskový polysty-
rén na zatepľovanie budov, polystyrénové tvárnice 
na obloženie podláh, stropov, vnútorných a von-
kajších stien, polystyrénový blok podlahového kú-
renia, polystyrénové tvárnice na bazény. 

(540) THERMOMUR 
(550) slovná 
(732) Thermomur Praha s. r. o., Nádražní 549, 250 65 

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

 
 

(111) 193948 
(151) 16.1.2001 
(156) 19.5.2019 
(180) 19.5.2029 
(210) 1260-99 
(220) 19.5.1999 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 9, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
 
 
 
 

(511) 9 - Nahraté počítačové programy, počítačový soft-
vér, programy obsluhujúce počítač, zberná nádoba 
vybavená dešifrovacím zariadením označovacích 
kódov na obaloch výrobkov. 
21 - Zberná nádoba. 
35 - Reklamné agentúry, analýzy nákladov, ob-
chodné alebo podnikateľské informácie, komerčné 
informačné kancelárie, marketingové štúdie, nábor 
zamestnancov, analýzy nákupných cien a veľko-
obchodných cien, poradenstvo v obchodnej čin-
nosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný 
manažment a podnikové poradenstvo, personálne 
poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnos-
ti, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo pri 
vedení podnikov, hospodárske alebo ekonomické 
predpovede, predvádzanie tovaru, prenájom kan-
celárskych strojov a zariadení, prenájom reklam-
ných priestorov, obchodný prieskum, prieskum tr-
hu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných 
stĺpcov, reklama, vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov, rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov, uverejňovanie reklam-
ných textov, rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), 
služby (telefónne odkazovače), štatistické infor-
mácie, televízne reklamy, zostavovanie výpisov  
z účtov, vedenie kartoték v počítači, distribúcia 
vzoriek, vzťahy s verejnosťou, zbieranie údajov do 
centrálnej kartotéky, zoraďovanie údajov v cen-
trálnej kartotéke, vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch. 
36 - Finančné analýzy, klíring (zúčtovávanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné 
platenie), elektronický prevod kapitálu, finančné 
informácie, finančné odhady a oceňovanie, garan-
cie, záruky, kaucie, kúpa na splátky (financova-
nie), kurzové záznamy na burze, sprostredkovanie 
nehnuteľností. 
37 - Montáž, inštalácia, opravy, údržba a servis 
výrobkov uvedených v triede 9 tohto zoznamu. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomo-
cou počítača, prenosy správ alebo obrázkov po-
mocou počítačov, prenájom prístrojov na prenos 
správ, prenájom prístrojov na prenos informácií. 
39 - Informácie o doprave, informácie o uskladne-
ní, uchovávanie informácií, kuriérske služby do-
kumentov alebo tovaru, rezervácia zájazdov. 
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, informá-
cie o možnostiach rozptýlenia, informácie o mož-
nostiach zábavy. 
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počíta-
čových programov, informácie o móde, prenájom 
času na prístup do počítačových báz dát, obnovo-
vanie počítačových báz dát. 

(540) ADELA 
(550) slovná 
(732) miver s.r.o., Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratisla-

va, SK; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 193988 
(151) 16.1.2001 
(156) 20.7.2019 
(180) 20.7.2029 
(210) 1815-99 
(220) 20.7.1999 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Nahrané i nenahrané nosiče informácií všet-

kých druhov, ako disky, diskety, CD ROM, pásky, 
nahrané i nenahrané nosiče zvuku a/alebo obrazu, 
softvér. 
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä noviny  
a časopisy. 
35 - Inzertné a reklamné služby všetkých druhov 
vrátane inzercie a reklamy poskytovanej v počíta-
čových, telekomunikačných a obdobných sieťach. 
38 - Šírenie tlačovín, časopisov, periodík v elek-
tronickej podobe prostredníctvom počítačovej sie-
te vrátane internetu, prostredníctvom satelitov  
a pod., šírenie a prenos inzercie a reklamy pros-
tredníctvom telefónnych sietí, zverejňovanie, roz-
širovanie a prenos informácií prostredníctvom všet-
kých informačných a telekomunikačných prostried-
kov a sietí, satelitov a pod., šírenie informácií pros-
tredníctvom počítačových a telekomunikačných 
sietí vrátane internetu, šírenie, zverejňovanie a pre-
nos informácií a správ prostredníctvom teletextu, 
televízne vysielanie. 
41 - Nakladateľstvo, vydavateľstvo vrátane vydá-
vania tlačovín prostredníctvom počítačových sietí. 

(540) ANONCE 
(550) slovná 
(732) VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 

158 00 Jinonice, Praha 5, CZ; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 193992 
(151) 16.1.2001 
(156) 20.7.2019 
(180) 20.7.2029 
(210) 1821-99 
(220) 20.7.1999 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 38 
(511) 38 - Šírenie, zverejňovanie a prenos informácií  

a správ prostredníctvom teletextu, televízne vy-
sielanie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 

158 00 Jinonice, Praha 5, CZ; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 194018 
(151) 16.1.2001 
(156) 29.7.2019 
(180) 29.7.2029 
(210) 1905-99 
(220) 29.7.1999 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 3, 5, 10, 21 
(511) 3 - Zubné pasty, zubné krémy, ústne vody; príp-

ravky na starostlivosť o ústnu dutinu; prípravky na 
čistenie a leštenie zubov. 
5 - Zubné lepidlá, zubné prípravky, prípravky na 
prevenciu a/alebo liečenie otlačenín a/alebo bolestí 
spôsobených zubnými protézami a/alebo na úľavu 
od nich. 
10 - Ortodontické zariadenia, zubné vyrovnávače, 
zubný hodváb, špeciálne nádoby na uchovávanie, 
čistenie a prevoz zubných protéz a zubných zaria-
dení (vyrovnávačov), náčinie na ošetrovanie chru-
pu. 
21 - Nádoby na čistenie umelého chrupu a vyrov-
návačov, nástroje na čistenie zubov a zubných pro-
téz, kefky na zuby, elektrické prístroje na starostli-
vosť o zuby a ústa, elektrické prístroje na čistenie 
umelého chrupu; ultrazvukové čistiace prístroje na 
umelý chrup. 

(540) FIXODENT 
(550) slovná 
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 194065 
(151) 16.1.2001 
(156) 3.9.2019 
(180) 3.9.2029 
(210) 2264-99 
(220) 3.9.1999 
(442) 9.10.2000 
(450) 9.4.2001 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

(540) LAURA DI SARPI 
(550) slovná 
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH 

& Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 194186 
(151) 12.2.2001 
(156) 17.5.2019 
(180) 17.5.2029 
(210) 1241-99 
(220) 17.5.1999 
(442) 7.11.2000 
(450) 10.5.2001 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Výrobky: zmrzlina - mliečna, smotanová, ovoc-

ná, zmrzlinové výrobky vrátane zmrzlinových dre-
ní, mrazené smotanové krémy, zmrzlinové zmesi. 
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(540) KALINKA 
(550) slovná 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 194209 
(151) 12.2.2001 
(156) 20.7.2019 
(180) 20.7.2029 
(210) 1812-99 
(220) 20.7.1999 
(310) 75/651637 
(320) 2.3.1999 
(330) US 
(442) 7.11.2000 
(450) 10.5.2001 

 7 (511) 9, 14, 18, 25 
(511) 9 - Slnečné okuliare. 

14 - Hodinky. 
18 - Vaky. 
25 - Obuv; odevy, najmä tielka, saká, nohavice, 
šortky, košele, tričká s krátkymi rukávmi, tričká  
s dlhými rukávmi, ponožky, rukavice a klobúky. 

(540) MOUNTAIN ATHLETICS 
(550) slovná 
(732) TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, Strat-

ham, New Hampshire 03885, US; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 194233 
(151) 12.2.2001 
(156) 17.8.2019 
(180) 17.8.2029 
(210) 2054-99 
(220) 17.8.1999 
(442) 7.11.2000 
(450) 10.5.2001 

 7 (511) 9, 16, 42 
(511) 9 - Elektronické médiá (videopásky). 

16 - Knihy, dokumenty a záznamy dostupné v tla-
čenej forme v rôznych záujmových oblastiach 
hlavne v spoločenských vedách, ekonomike a šta-
tistike, zdravotníctve, výučbe a v sociálnej staros-
tlivosti, v oblasti vedeckých informácií a medziná-
rodných štúdií, vedeckého riadenia, technológií  
a aplikovaných vied, národnej bezpečnosti, domá-
cej politiky a civilného a kriminálneho práva. 
42 - Výskumy fyzikálne, matematické, biologické, 
sociálne, politické, v zdravotníctve a sociálnej sta-
rostlivosti a v aplikovaných vedách; výskumy  
v technických vedách zvlášť v štatistike a v infor-
mačnej technológii; zverejňovanie dokumentov 
(reportáží) dostupných cez globálnu počítačovú 
sieť, pokiaľ ide o knihy a reportáže týkajúce sa so-
ciálnych vied, štatistiky, zdravotníctva, výučby  
a sociálnej starostlivosti, vedeckých informácií, 
medzinárodných štúdií, technológie a aplikova-
ných vied, národnej bezpečnosti, domácej politiky, 
civilného a kriminálneho práva. 

(540) RAND 
(550) slovná 
 

(732) THE RAND CORPORATION, 1776 Main Street, 
Santa Monica, CA 90401, US; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 
Bratislava, SK; 

 
 

(111) 194353 
(151) 12.2.2001 
(156) 22.10.2019 
(180) 22.10.2029 
(210) 2669-99 
(220) 22.10.1999 
(442) 7.11.2000 
(450) 10.5.2001 

 7 (511) 37 
(511) 37 - Inštalačné služby, ako je inštalácia strojov; 

údržbárske služby, ako je údržba člnov, lodí, lieta-
diel, motorových vozidiel, železničných vagónov, 
motocyklov, premietačiek, fotoaparátov, výťahov, 
požiarnych poplašných zariadení, kancelárskych 
strojov a zariadení, klimatizačných zariadení, ho-
rákov, bojlerov, púmp, mraziacich zariadení, počí-
tačov vrátane centrálnych základných jednotiek 
(elektronické obvody alebo magnetické disky pre-
nášajúce naprogramované údaje), iných obvodo-
vých zariadení, konštruktérskeho vybavenia, hu-
dobných nástrojov, bezpečnostných schránok, ho-
diniek, náramkových hodiniek. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 3-chome, 

Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 194369 
(151) 12.2.2001 
(156) 2.11.2019 
(180) 2.11.2029 
(210) 2798-99 
(220) 2.11.1999 
(442) 7.11.2000 
(450) 10.5.2001 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, bordová, zelená 
(732) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 

Trenčín, SK; 
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(111) 194405 
(151) 13.2.2001 
(156) 24.8.2019 
(180) 24.8.2029 
(210) 2142-99 
(220) 24.8.1999 
(442) 7.11.2000 
(450) 10.5.2001 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Osobné automobily, nákladné automobily, vo-

zidlá s pohonom na štyri kolesá, viacúčelové vozid-
lá použiteľné na jazdu na ceste aj v teréne, najmä na 
rekreačné účely (vozidlá na voľný čas), autobusy, 
minibusy, dodávkové vozidlá (minivany). 

(540) KIA RIO 
(550) slovná 
(732) KIA MOTORS CORPORATION A Korean Cor-

poration (Manufacturers and Merchants), 231 Yang-
jae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR; 

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

(111) 194554 
(151) 16.3.2001 
(156) 12.7.2019 
(180) 12.7.2029 
(210) 1729-99 
(220) 12.7.1999 
(442) 11.12.2000 
(450) 11.6.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Vlasová a telová kozmetika. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Václav-

ské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
CZ; 

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

(111) 194558 
(151) 16.3.2001 
(156) 21.7.2019 
(180) 21.7.2029 
(210) 1831-99 
(220) 21.7.1999 
(442) 11.12.2000 
(450) 11.6.2001 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Regulátory rastu rastlín. 

(540) CERONE 
(550) slovná 
(732) Bayer CropScience Inc., 2 T. W. Alexander Dri-

ve, Research Triangle Park, N. C. 27709, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 

(111) 194746 
(151) 16.3.2001 
(156) 29.10.2019 
(180) 29.10.2029 
(210) 2758-99 
(220) 29.10.1999 
(442) 11.12.2000 
(450) 11.6.2001 

 7 (511) 31 
(511) 31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-

dukty, najmä obilniny, semená, cibule, semenáče, 
čerstvé rastliny a kvety, sušené rastliny a kvety 
na dekoráciu a vence z čerstvých kvetov. 

(540) SURFINIA 
(550) slovná 
(732) SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shi-

ba, Minato-ku, Tokyo, JP; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 194747 
(151) 16.3.2001 
(156) 29.10.2019 
(180) 29.10.2029 
(210) 2759-99 
(220) 29.10.1999 
(442) 11.12.2000 
(450) 11.6.2001 

 7 (511) 31 
(511) 31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-

dukty, najmä obilniny, semená, cibule, semenáče, 
čerstvé rastliny a kvety, sušené rastliny a kvety 
na dekoráciu a vence z čerstvých kvetov. 

(540) TEMARI 
(550) slovná 
(732) SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shi-

ba, Minato-ku, Tokyo, JP; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 194748 
(151) 16.3.2001 
(156) 29.10.2019 
(180) 29.10.2029 
(210) 2760-99 
(220) 29.10.1999 
(442) 11.12.2000 
(450) 11.6.2001 

 7 (511) 31 
(511) 31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-

dukty, najmä obilniny, semená, cibule, semenáče, 
čerstvé rastliny a kvety, sušené rastliny a kvety 
na dekoráciu a vence z čerstvých kvetov. 

(540) MILLION BELLS 
(550) slovná 
(732) SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shi-

ba, Minato-ku, Tokyo, JP; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 194749 
(151) 16.3.2001 
(156) 29.10.2019 
(180) 29.10.2029 
(210) 2761-99 
(220) 29.10.1999 
(442) 11.12.2000 
(450) 11.6.2001 

 7 (511) 31 
(511) 31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-

dukty, najmä obilniny, semená, cibule, semenáče, 
čerstvé rastliny a kvety, sušené rastliny a kvety 
na dekoráciu a vence z čerstvých kvetov. 

(540) TAPIEN 
(550) slovná 
(732) SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shi-

ba, Minato-ku, Tokyo, JP; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 194904 
(151) 20.4.2001 
(156) 3.6.2019 
(180) 3.6.2029 
(210) 1403-99 
(220) 3.6.1999 
(442) 12.9.2000 
(450) 10.7.2001 

 7 (511) 1, 6, 8, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 35, 42 
(511) 1 - Prípravky na hnojenie; rašelinové kvetníky na 

záhradnícke účely; prípravky na konzervovanie 
kvetov; prípravky na ochranu kvetov; priemysel-
né hnojivá; prípravky obsahujúce stopové prvky 
pre rastliny; tmely na vyplňovanie dutín stromov; 
záhradnícke chemikálie; zemina na pestovanie. 
6 - Kovové ploty; pletivo kovové. 
8 - Záhradné náradie. 
19 - Ploty s výnimkou kovových; pletivo s výnim-
kou kovového; dlažba s výnimkou kovovej; dlaž-
dice; obkladačky stavebné (nekovové). 
20 - Záhradný nábytok kovový; záhradný náby-
tok drevený; záhradný nábytok z plastu; lavičky 
ako nábytok. 
21 - Kvetináče; ozdobné črepníky; smetníky. 
26 - Umelé kvety; umelé vence. 
27 - Umelé trávniky. 
31 - Záhradné bylinky; kvetinové cibule; surové 
drevo; kmene stromov; kôra (surovina); kríky; prí-
rodné kvety; kvety sušené na ozdobu; vence z prí-
rodných kvetov; palmy; rastlinné semená; rastli-
ny; rastliny sušené ako dekorácia; rašelina ako 
postieľka; ružové kríky; sadenice; seno; slama 
ako materiál na prekrytie pôdy; stromy; prírodné 
trávniky; vence zo živých kvetov; vianočné strom-
čeky. 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov. 
42 - Aranžovanie kvetov; liečenie stromov; niče-
nie buriny; ničenie záhradného odpadu; ničenie 
škodcov; rastlinné škôlky; údržby trávnikov; vý-
roba vencov; záhradkárske služby; záhradná ar-
chitektúra; poradenské služby v oblasti ochrany 
životného prostredia, údržba trávnikov. 

(540) ZARES 
(550) slovná 
(732) Mikulaj Martin - CARNIHERBA, Slávičie údo-

lie č. 10, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 194955 
(151) 20.4.2001 
(156) 11.6.2019 
(180) 11.6.2029 
(210) 1485-99 
(220) 11.6.1999 
(442) 18.1.2001 
(450) 10.7.2001 

 7 (511) 3, 16, 21 
(511) 3 - Bieliace prípravky a iné látky na použitie pri 

praní; čistiace a leštiace prípravky, prípravky na 
drhnutie a brúsenie; mydlá; parfumy, vonné oleje, 
kozmetické prípravky, vodičky na vlasy; zubné 
pasty. 
16 - Papier, lepenka a tovar z týchto materiálov, 
pokiaľ nie je zahrnutý v iných triedach; tlačoviny; 
materiály na viazanie kníh; fotografie; písacie po-
treby a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; 
lepidlá na použitie v kancelárii alebo v domácnos-
ti; potreby pre umelcov s výnimkou kovov vo for-
me fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tla-
čiarov a umelcov; štetce zahrnuté v triede 16; pí-
sacie stroje a kancelárske vybavenie (s výnimkou 
nábytku); výučbový a školiaci materiál (s výnim-
kou prístrojov); plastické baliace materiály (pokiaľ 
nie sú zahrnuté v iných triedach); hracie karty; 
štočky a tlačové typy. 
21 - Kuchynské náčinie a riad, náčinie a riad pre 
domácnosť (nie z drahých kovov alebo s pokovo-
vaním z drahých kovov); hrebene a špongie; kefy 
a štetky (s výnimkou maliarskych štetiek); mate-
riál na kefy a štetky; prostriedky a pomôcky na 
čistenie; oceľová vlna a dôtenky zahrnuté v triede 
21; drôtenky; nespracované alebo polospracované 
sklo (s výnimkou skla stavebného); porcelán, su-
rové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre sta-
vebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; keramika 
na použitie v domácnosti. 

(540) SWIFFER 
(550) slovná 
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 195208 
(151) 16.5.2001 
(156) 30.12.2019 
(180) 30.12.2029 
(210) 3376-99 
(220) 30.12.1999 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, morské živo-

číchy ako potrava; konzervované, sušené, varené  
a inak spracované ovocie a zelenina; prípravky zo 
všetkých uvedených tovarov; mliečne výrobky; 
mrazené jogurty; peny; chladené dezerty; nápoje  
z mliečnych výrobkov patriace do triedy 29; po-
lievky; sladké nátierky; slané nátierky; šaláty; ná-
poje patriace do triedy 29; plnky; malé občerstve-
nia medzi hlavnými jedlami z produktov patriacich 
do triedy 29; hotové jedlá a ich zložky obsahujúce  
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 prevažne produkty patriace do triedy 29; proteíno-
vé látky; omáčky a chuťové omáčky, všetko pat-
riace do triedy 29. 
30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové prí-
pravky; čaj, káva, kakao; varená čokoláda a čoko-
ládové nápoje, kávové výťažky, kávové náhradky, 
zmesi kávy a čakanky; čakanka, čakankové zmesi, 
všetko ako kávové náhradky; neliečivé cukrovin-
ky; jemné pečivo a zákusky, sušienky, keksy a su-
cháre; vodové zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmr-
zlinové výrobky, mrazené cukrovinky; chladené 
dezerty a zákusky; peny, šerbety; chlieb; pekárske 
a cukrárske výrobky, jemné cestá; nápoje patriace 
do triedy 30; plnky zložené prevažne z produktov 
patriacich do triedy 30; sladké nátierky; slané ná-
tierky; malé občerstvenia medzi hlavnými jedlami 
z produktov patriacich do triedy 30; hotové jedlá  
a ich zložky obsahujúce prevažne produkty patria-
ce do triedy 30; čokoláda; pizza, pizzové základy; 
omáčky, posýpky a polevy na pizzu; omáčky na 
cestoviny a ryžu; šalátové dressingy; majonéza; 
omáčky a chuťové omáčky, všetko patriace do 
triedy 30. 

(540) OVELLA 
(550) slovná 
(732) WM. Wrigley Jr. Company, 1132 West Black-

hawk Street, Chicago, Illinois 60622, US; 
(740) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 195383 
(151) 17.5.2001 
(156) 30.6.2019 
(180) 30.6.2029 
(210) 1649-99 
(220) 30.6.1999 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Lak vodou riediteľný. 

(540) Lignolak 
(550) slovná 
(732) COLOR Company, s. r. o., Štúrova 1504, 018 41 

Dubnica nad Váhom, SK; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 195434 
(151) 18.5.2001 
(156) 9.7.2019 
(180) 9.7.2029 
(210) 1715-99 
(220) 9.7.1999 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 9, 36 
(511) 9 - Magneticky kódované karty a inteligentné kar-

ty, najmä karty integrovaných obvodov na použitie 
ako kreditné, debetné, dispozičné, bezpečnostné, 
identifikačné, prístupové alebo záznamové karty 
vybavené symetrickým alebo asymetrickým kľú-
čovým spracovaním alebo šifrovaním; kartové čí-
tacie zariadenia a predajné transakčné terminály 
(POS terminály); kódovacie kľúče a digitálne cer-
tifikáty; počítačový hardvér a softvér, najmä počí-
tačový bezpečnostný softvér; identifikačný a auto- 
 

 rizačný počítačový softvér; počítačové systémy 
obsahujúce počítačový hardvér, počítačový soft-
vér, periférne zariadenia a zahŕňajúce inteligent-
né karty, zariadenia na čítanie inteligentných ka-
riet a softvér zabezpečujúci bezpečnosť obcho-
dovania, počítačových sietí a poskytujúci bez-
pečnostnú kontrolu a prístupové riadenie; počíta-
čové systémy obsahujúce počítačový hardvér, 
softvér a periférne zariadenia na finančné operá-
cie uskutočňované počítačovými sieťami. 
36 - Finančné služby, bankové služby, služby 
kreditných, debetných, úverových, dispozičných 
a platobných kariet; zabezpečovanie elektronic-
kých platieb a platieb transakčnými autorizač-
nými terminálmi, platieb inteligentnými kartami, 
kreditnými kartami, debetnými kartami, iných 
spôsobov platenia a dozor s tým spojený; ATM 
služby a služby depozitného prístupu; služby pos-
kytované v súvislosti s hotovostnými platbami, 
platnosťou šekov, elektronickým prevodom pe-
ňazí, prevodom mien a POS transakciami; finan-
čný manažment a konzultačné služby; služby pred-
platených telefónnych kariet; poradenské a in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 

(540) EMV 
(550) slovná 
(732) EMVCo, LLC, c/o Visa Holdings Inc., 900 Metro 

Center Blvd., Foster City, California 94404, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 195446 
(151) 23.5.2001 
(156) 19.5.2019 
(180) 19.5.2029 
(210) 1261-99 
(220) 19.5.1999 
(442) 9.10.2000 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 21, 36, 37, 39 
(511) 21 - Zberná nádoba. 

36 - Finančné analýzy, klíring (zúčtovanie vzájom-
ných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné pla-
tenie), elektronický prevod kapitálu, finančné in-
formácie, finančné odhady a oceňovanie, garancie, 
záruky, kaucie, kúpa na splátky (financovanie) kur-
zové záznamy na burze, sprostredkovanie nehnu-
teľností. 
37 - Montáž, inštalácia, opravy, údržba a servis vý-
robkov uvedených v triede 9 tohto zoznamu. 
39 - Informácie o doprave, informácie o uskladne-
ní, uchovávanie informácií, kuriérne služby do-
kumentov alebo tovaru, rezervácia zájazdov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) miver s.r.o., Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratisla-

va, SK; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 195482 
(151) 15.6.2001 
(156) 20.5.2019 
(180) 20.5.2029 
(210) 1282-99 
(220) 20.5.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, ká-

vové príchuti, instantná káva. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 195483 
(151) 15.6.2001 
(156) 20.5.2019 
(180) 20.5.2029 
(210) 1283-99 
(220) 20.5.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, ká-

vové príchuti, instantná káva. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 195484 
(151) 15.6.2001 
(156) 20.5.2019 
(180) 20.5.2029 
(210) 1288-99 
(220) 20.5.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 5, 29, 30, 35, 39 
(511) 5 - Bylinkové čaje, liečivé bylinky. 

29 - Záhradné bylinky konzervované a sušené. 
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové 
príchuti, čaj ochutený. 
 
 

35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 195489 
(151) 15.6.2001 
(156) 7.6.2019 
(180) 7.6.2029 
(210) 1442-99 
(220) 7.6.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 9, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Počítače - hardvér vrátane počítačových dopln-

kov; počítačové klávesnice; prístroje na spracova-
nie informácií; softvér a programové vybavenie 
každého druhu včítane softvéru a programového 
vybavenia špeciálneho; súbory dát a informácií 
každého druhu na každom type nosiča okrem pa-
pierových nosičov; videokazety; CD disky; počí-
tačové siete (hardvér a softvér); kancelárska tech-
nika - tlačiarne, telefóny, faxy, kopírovacie stroje, 
skartovače, prístroje a nástroje navigačné; prístroje 
a nástroje na vedecké a laboratórne účely; navi-
gačné prístroje a nástroje; prístroje a nástroje geo-
detické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu; prí-
stroje fotografické, kinematografické, optické včí-
tane premietačiek obrazov a zväčšovacích prístro-
jov; prístroje a nástroje na meranie a váženie; prí-
stroje a nástroje signalizačné; prístroje a nástroje 
na účely záchranné a učebné; prístroje na záznam 
a reprodukciu hovoreného slova; rozhlasové a te-
levízne prijímače a vysielače; satelitné prijímače; 
gramofóny; audiovizuálna technika každého dru-
hu; magnetofóny každého druhu; kancelárske stro-
je a zariadenia včítane zariadenia na spracovanie 
dát; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje včí-
tane kancelárskych a dierovacích strojov; výpoč-
tová technika každého druhu včítane periférnych 
zariadení a komunikačných zariadení; telekomu-
nikačná technika každého druhu včítane interface 
na spojenie s výpočtovou technikou; prenosné pre-
pojovacie medzičlánky na hlavné počítače; mera-
cie prístroje a nástroje; meracie prístroje so zá-
znamovými prvkami; merače elektriny a elektrické 
meracie prístroje; elektrické a elektronické zaria-
denia na výpočet a odovzdávanie štatistických úda-
jov a informácií, ako i na dozor, overovače a diaľ-
kové ovládače priemyselných operácií; informač-
né zariadenia; elektrotechnické prístroje, nástroje  
a náradie neobsiahnuté v iných triedach. 
35 - Automatizované spracovanie dát; prenájom 
kopírovacích strojov; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; prenájom registračných pokladníc. 
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37 - Opravy elektrických prístrojov; opravy, inšta-
lácia elektrických spotrebičov, opravy kancelár-
skych strojov a prístrojov; opravy strojov; stroje - 
údržba a opravy; opravy a inštalácia reprodukčnej 
elektrotechniky; inštalácia a opravy elektrických 
vedení; inštalácia kancelárskych a obchodných stro-
jov a prístrojov; inštalácia počítačových sietí (hard-
vér). 
38 - Prevádzkovanie počítačových sietí; prenájom 
modemov; prenájom telekomunikačných prístro-
jov; prenájom prístrojov na prenos správ; prená-
jom zariadení na prenos informácií. 
42 - Projektovanie; projektovanie elektrických za-
riadení; štúdie projektov; prenájom počítačov; pre-
nájom počítačového softvéru; prenájom predajných 
automatov; prenájom výpočtovej techniky; inži-
nierske práce; tvorba, inštalácia a aktualizácia soft-
véru; programovanie; softvér - návrhy; poradenská 
činnosť v oblasti výpočtovej techniky; grafické 
práce včítane počítačovej grafiky; konzultačná  
a poradenská činnosť v oblasti informatiky. 

(540) OFFICEPRO 
(550) slovná 
(732) AT Computers a.s., Těšínská 1970/56, Slezská 

Ostrava, 710 00 Ostrava, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 195490 
(151) 15.6.2001 
(156) 7.6.2019 
(180) 7.6.2029 
(210) 1443-99 
(220) 7.6.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 9, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Počítače - hardvér včítane počítačových dopln-

kov; počítačové klávesnice; prístroje na spracova-
nie informácií; softvér a programové vybavenie 
každého druhu včítane softvéru a programového 
vybavenia špeciálneho; súbory dát a informácií 
každého druhu na každom type nosiča okrem pa-
pierových nosičov; videokazety; CD disky; počí-
tačové siete (hardvér a softvér); kancelárska tech-
nika - tlačiarne, telefóny, faxy, kopírovacie stroje, 
skartovače, prístroje a nástroje navigačné; prístroje 
a nástroje na vedecké a laboratórne účely; navi-
gačné prístroje a nástroje; prístroje a nástroje geo-
detické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu; prí-
stroje fotografické, kinematografické, optické včí-
tane premietačiek obrazov a zväčšovacích prístro-
jov; prístroje a nástroje na meranie a váženie; prí-
stroje a nástroje signalizačné; prístroje a nástroje 
na účely záchranné a učebné; prístroje na záznam 
a reprodukciu hovoreného slova; rozhlasové a te-
levízne prijímače a vysielače; satelitné prijímače; 
gramofóny; audiovizuálna technika každého dru-
hu; magnetofóny každého druhu; kancelárske stro-
je a zariadenia včítane zariadenia na spracovanie 
dát; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje včí-
tane kancelárskych a dierovacích strojov; výpoč-
tová technika každého druhu včítane periférnych 
zariadení a komunikačných zariadení; telekomu-
nikačná technika každého druhu včítane interface 
na spojenie s výpočtovou technikou; prenosné 
prepojovacie medzičlánky na hlavné počítače; me- 
 

 racie prístroje a nástroje; meracie prístroje so zá-
znamovými prvkami; merače elektriny a elektrické 
meracie prístroje; elektrické a elektronické zaria-
denia na výpočet a odovzdávanie štatistických úda-
jov a informácií, ako i na dozor, overovače a diaľ-
kové ovládače priemyselných operácií; informač-
né zariadenia; elektrotechnické prístroje, nástroje  
a náradie neobsiahnuté v iných triedach. 
35 - Automatizované spracovanie dát; prenájom 
kopírovacích strojov; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; prenájom registračných pokladníc. 
37 - Inštalácie počítačových sietí (hardvér). 
38 - Prevádzkovanie počítačových sietí; prenájom 
modemov; prenájom telekomunikačných prístro-
jov; prenájom prístrojov na prenos správ; prená-
jom zariadení na prenos informácií. 
42 - Projektovanie; projektovanie elektrických za-
riadení; štúdie projektov; prenájom počítačov; pre-
nájom počítačového softvéru; prenájom predajných 
automatov; prenájom výpočtovej techniky; inži-
nierske práce; tvorba, inštalácia a aktualizácia soft-
véru; programovanie; softvér - návrhy; poradenská 
činnosť v oblasti výpočtovej techniky; grafické prá-
ce včítane počítačovej grafiky; konzultačná a po-
radenská činnosť v oblasti informatiky. 

(540) AT Computers a.s. 
(550) slovná 
(732) AT Computers a. s., Těšínská 1970/56, 710 00 

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

 
 

(111) 195491 
(151) 15.6.2001 
(156) 7.6.2019 
(180) 7.6.2029 
(210) 1444-99 
(220) 7.6.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 9, 35, 37, 38, 42 
(511) 9 - Počítače - hardvér včítane počítačových dopln-

kov; počítačové klávesnice; prístroje na spracova-
nie informácií; softvér a programové vybavenie 
každého druhu včítane softvéru a programového 
vybavenia špeciálneho; súbory dát a informácií 
každého druhu na každom type nosiča okrem pa-
pierových nosičov; videokazety; CD disky; počí-
tačové siete (hardvér a softvér); kancelárska tech-
nika - tlačiarne, telefóny, faxy, kopírovacie stroje, 
skartovače, prístroje a nástroje navigačné; prístroje 
a nástroje na vedecké a laboratórne účely; navi-
gačné prístroje a nástroje; prístroje a nástroje geo-
detické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu; prí-
stroje fotografické, kinematografické, optické včí-
tane premietačiek obrazov a zväčšovacích prístro-
jov; prístroje a nástroje na meranie a váženie; prí-
stroje a nástroje signalizačné; prístroje a nástroje 
na účely záchranné a učebné; prístroje na záznam 
a reprodukciu hovoreného slova; rozhlasové a te-
levízne prijímače a vysielače; satelitné prijímače; 
gramofóny; audiovizuálna technika každého dru-
hu; magnetofóny každého druhu; kancelárske stro-
je a zariadenia včítane zariadenia na spracovanie 
dát; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje včí-
tane kancelárskych a dierovacích strojov; výpoč-
tová technika každého druhu včítane periférnych  
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 zariadení a komunikačných zariadení; telekomu-
nikačná technika každého druhu včítane interface 
na spojenie s výpočtovou technikou; prenosné pre-
pojovacie medzičlánky na hlavné počítače; mera-
cie prístroje a nástroje; meracie prístroje so záz-
namovými prvkami; merače elektriny a elektrické 
meracie prístroje; elektrické a elektronické zaria-
denia na výpočet a odovzdávanie štatistických 
údajov a informácií, ako i na dozor, overovače  
a diaľkové ovládače priemyselných operácií; in-
formačné zariadenia; elektrotechnické prístroje, ná-
stroje a náradie neobsiahnuté v iných triedach. 
35 - Automatizované spracovanie dát; prenájom 
kopírovacích strojov; prenájom kancelárskych stro-
jov a zariadení; prenájom registračných pokladníc. 
37 - Opravy elektrických prístrojov; opravy, inšta-
lácia elektrických spotrebičov, opravy kancelár-
skych strojov a prístrojov; opravy strojov; stroje - 
údržba a opravy; opravy a inštalácia reprodukčnej 
elektrotechniky; inštalácia a opravy elektrických 
vedení; inštalácia kancelárskych a obchodných 
strojov a prístrojov; inštalácia počítačových sietí 
(hardvér). 
38 - Prevádzkovanie počítačových sietí; prenájom 
modemov; prenájom telekomunikačných prístro-
jov; prenájom prístrojov na prenos správ; prená-
jom zariadení na prenos informácií. 
42 - Projektovanie; projektovanie elektrických za-
riadení; štúdie projektov; prenájom počítačov; pre-
nájom počítačového softvéru; prenájom predaj-
ných automatov; prenájom výpočtovej techniky; 
inžinierske práce; tvorba, inštalácia a aktualizácia 
softvéru; programovanie; softvér - návrhy; pora-
denská činnosť v oblasti výpočtovej techniky; gra-
fické práce včítane počítačovej grafiky; konzul-
tačná a poradenská činnosť v oblasti informatiky. 

(540) PREMIO 
(550) slovná 
(732) AT Computers a. s., Těšínská 1970/56, 710 00 

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

 

 
(111) 195582 
(151) 18.6.2001 
(156) 10.6.2019 
(180) 10.6.2029 
(210) 1473-99 
(220) 10.6.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 9, 42 
(511) 9 - Meracie prístroje, oscilografy, počítače, počí-

tače - periférne zariadenia, počítačové programy, 
počítačové periférie. 
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov, služby  
v oblasti počítačového programovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ETC, s. r. o., Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, SK; 

 
 

(111) 195588 
(151) 18.6.2001 
(156) 30.6.2019 
(180) 30.6.2029 
(210) 1643-99 
(220) 30.6.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Syry, mäkké nátierkové syry. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, červená, bledomodrá, tehlová, čierna, biela 
(732) Savencia Fromage & Dairy SK, a. s., 1. mája 124, 

031 80 Liptovský Mikuláš, SK; 
 
 

(111) 195795 
(151) 19.6.2001 
(156) 15.6.2019 
(180) 15.6.2029 
(210) 1504-99 
(220) 15.6.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Krémová horčicová zmes, omáčky, korenie, 

chuťové prísady. 
(540) HELLMANN'S DIJONNAISE 
(550) slovná 
(732) Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood 

Cliffs, NJ 07632, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 195842 
(151) 11.7.2001 
(156) 3.8.2019 
(180) 3.8.2029 
(210) 1945-99 
(220) 3.8.1999 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Nahraté nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; 

elektronické publikácie najmä s obsahom reportá-
ží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adre-
sáre; elektronicky šírené informačné materiály, ča-
sopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická 
a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílo-
hy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, kata-
lógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, foto-
grafie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; 
propagačné materiály a predmety z papiera a plas-
tických hmôt, najmä brožúry, letáky, obtlačky, pe- 
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xesá; obalový materiál z papiera a plastických 
hmôt; tlačiarske typy a štočky; ozdobné predmety 
z papiera. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; in-
formačný servis; multimediálna reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného 
času na všetkých komunikačných prostriedkoch; 
prenájom reklamných plôch; usporadúvanie re-
klamných a obchodných výstav a predvádzacích 
akcií tovarov a služieb; distribúcia tovarov na re-
klamné účely; sprostredkovanie obchodu s tovar-
mi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklam-
ných materiálov; konzultačná a poradenská čin-
nosť v oblasti obchodu, výskumu trhu, propagácie, 
reklamy a podnikania; sprostredkovanie v uvede-
ných činnostiach. 
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom in-
formačných sietí; poskytovanie interaktívneho 
elektronického, zvukového a obrazového spojenia; 
informačné služby zverejňované cez sieťový dis-
tribučný systém, prostredníctvom neho alebo po-
mocou sieťového distribučného systému; spros-
tredkovanie v uvedených činnostiach. 
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných, od-
borných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ 
a informácií vrátane ich expedície; sprostredkova-
nie v uvedených činnostiach. 
41 - Vydavateľská činnosť, najmä vydávanie ča-
sopisov a iných periodických publikácií; organi-
zovanie odborných akcií, školení, kurzov, predná-
šok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; 
usporadúvanie kultúrnych výstav, nakladateľská, 
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odbor-
ných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, pub-
likácií, správ a informácií, zvukových a audiovi-
zuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť 
v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúva-
nie zábavných súťaží, záujmových klubov a spolo-
čenských akcií; poskytovanie elektronických pub-
likácií (on-line) bez možnosti kopírovania; spro-
stredkovanie v uvedených činnostiach. 
42 - Fotografovanie; fotografické reportáže; grafi-
ka; grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autor-
ských práv; spravovanie autorských práv; polygra-
fické služby všetkých druhov, najmä tlačiarenské; 
odborné poradenstvo s výnimkou obchodného a pod-
nikateľského; usporadúvanie výstav; sprostred-
kovanie v uvedených činnostiach. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 195967 
(151) 12.7.2001 
(156) 16.4.2019 
(180) 16.4.2029 
(210) 966-99 
(220) 16.4.1999 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 
 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky, 

mäsové nátierky, hydina, divina, ryby, údeniny, 
šunka, šunková pena, mäsové polotovary. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) bordová, zelená, žltá, hnedá, čierna 
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimav-

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

 
 

(111) 195969 
(151) 12.7.2001 
(156) 16.4.2019 
(180) 16.4.2029 
(210) 968-99 
(220) 16.4.1999 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky, 

mäsové nátierky, hydina, divina, ryby, údeniny, 
šunka, šunková pena, mäsové polotovary. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, bordová, žltá, čierna, hnedá 
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimav-

ská Sobota, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
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(111) 196177 
(151) 23.7.2001 
(156) 3.8.2019 
(180) 3.8.2029 
(210) 1953-99 
(220) 3.8.1999 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Nahraté nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; 

elektronické publikácie, najmä s obsahom reportá-
ží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adre-
sáre; elektronicky šírené informačné materiály, ča-
sopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická 
a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílo-
hy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, kata-
lógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, foto-
grafie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; 
propagačné materiály a predmety z papiera a plas-
tických hmôt, najmä brožúry, letáky, obtlačky, pe-
xesá; obalový materiál z papiera a plastických 
hmôt; tlačiarske typy a štočky; ozdobné predmety 
z papiera. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; in-
formačný servis; multimediálna reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného 
času na všetkých komunikačných prostriedkoch; 
prenájom reklamných plôch; usporadúvanie reklam-
ných a obchodných výstav a predvádzacích akcií 
tovarov a služieb; distribúcia tovarov na reklamné 
účely; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; po-
moc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných 
materiálov; konzultačná a poradenská činnosť v ob-
lasti obchodu, výskumu trhu, propagácie, reklamy 
a podnikania; sprostredkovanie v uvedených čin-
nostiach. 
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom in-
formačných sietí; poskytovanie interaktívneho 
elektronického, zvukového a obrazového spojenia; 
informačné služby zverejňované cez sieťový dis-
tribučný systém, jeho prostredníctvom alebo po-
mocou sieťového distribučného systému; spro-
stredkovanie v uvedených činnostiach. 
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných, od-
borných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ 
a informácií vrátane ich expedície; sprostredkova-
nie v uvedených činnostiach. 
41 - Vydavateľská činnosť, najmä vydávanie ča-
sopisov a iných periodických publikácií; organi-
zovanie odborných akcií, školení, kurzov, predná-
šok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; 
usporadúvanie kultúrnych výstav, nakladateľská, 
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odbor-
ných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, 
publikácií, správ a informácií, zvukových a audio-
vizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna čin-
nosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; uspora-
dúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov  
a spoločenských akcií; poskytovanie elektronic-
kých publikácií (on-line) bez možnosti kopírova-
nia; sprostredkovanie v uvedených činnostiach. 
42 - Fotografovanie; fotografické reportáže; grafi-
ka; grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autor-
ských práv; spravovanie autorských práv; polygra-
fické služby všetkých druhov, najmä tlačiarenské; 
odborné poradenstvo s výnimkou obchodného a pod-
nikateľského; usporadúvanie výstav; sprostredko-
vanie v uvedených činnostiach. 

(540) EUROTELEVÍZIA 
(550) slovná 
(732) MAFRA Slovakia Print, s.r.o., Nobelova 34, 836 05 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 196291 
(151) 15.8.2001 
(156) 18.6.2019 
(180) 18.6.2029 
(210) 1543-99 
(220) 18.6.1999 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 9, 39, 40, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zeme-

meračské, elektrické, fotografické, kinematogra-
fické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné, 
záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na 
váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov, záznamové disky; predajné automaty  
a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti 
vhodením mince; registračné pokladnice, počíta-
cie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a po-
čítače; hasiace prístroje; polovodiče a časti k nim. 
39 - Preprava; balenie a uskladnenie tovarov; 
uskladnenie zásob polovodičov a ich častí pre 
tretie osoby. 
40 - Montáž polovodičov pre tretie osoby, výroba 
polovodičov podľa požiadaviek zákazníkov, pat-
riaca do triedy 40. 
42 - Testovanie polovodičov na zákazku, navr-
hovanie dizajnu polovodičov na zákazku, prípra-
va technickej literatúry v oblasti polovodičov na 
zákazku. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Semiconductor Components Industries, L.L.C., 

5005 East McDowell Road, Phoenix, AZ 85008, 
US; 

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

(111) 196936 
(151) 15.10.2001 
(156) 18.6.2019 
(180) 18.6.2029 
(210) 1541-99 
(220) 18.6.1999 
(442) 10.7.2001 
(450) 7.1.2002 

 7 (511) 9, 39, 40, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze-

memeračské, elektrické, fotografické, kinemato-
grafické, optické, meracie, signalizačné, kontrol-
né, záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje  
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 na váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a rep-
rodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov, záznamové disky; predajné automaty a me-
chanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vho-
dením mince; registračné pokladnice, počítacie 
stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počíta-
če; hasiace prístroje; polovodiče a ich časti. 
39 - Preprava; balenie a uskladnenie tovarov; 
uskladnenie zásob polovodičov a ich častí pre 
tretie osoby. 
40 - Montáž polovodičov pre tretie osoby, výroba 
polovodičov podľa požiadaviek zákazníkov pat-
riaca do triedy 40. 
42 - Testovanie polovodičov na zákazku, navr-
hovanie dizajnu polovodičov na zákazku, prípra-
va technickej literatúry v oblasti polovodičov na 
zákazku. 

(540) ON SEMICONDUCTOR 
(550) slovná 
(732) Semiconductor Components Industries, L. L. C., 

5005 East McDowell Road, Phoenix, AZ 85008, 
US; 

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

(111) 196937 
(151) 15.10.2001 
(156) 28.7.2019 
(180) 28.7.2029 
(210) 1894-99 
(220) 28.7.1999 
(442) 10.7.2001 
(450) 7.1.2002 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Bieliace prípravky a iné látky na použitie pri 

praní; čistiace, leštiace a odmasťovacie prípravky 
a prípravky na brúsenie; prípravky na úpravu, 
údržbu a aviváž tkanín; mydlá. 

(540) ARIEL COLOR ACTIV 
(550) slovná 
(732) The Procter & Gamble Company, spoločnosť zria-

dená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 198427 
(151) 8.3.2002 
(156) 17.9.2019 
(180) 17.9.2029 
(210) 2382-99 
(220) 17.9.1999 
(442) 3.12.2001 
(450) 4.6.2002 

 7 (511) 18, 20, 25 
(511) 18 - Plecniaky všetkých druhov. 

20 - Spacie vaky na stanovanie a kempovanie. 
25 - Odevy na voľný čas, najmä bundy, vesty, 
kabáty, pulóvre, nohavice, šortky, košele, svetre, 
tričká, spodná bielizeň, ponožky, obuv, klobuč-
nícky tovar, kožené opasky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 

(732) Bushman Company a.s., Lazarská 1719/5, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, CZ; 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 199624 
(151) 16.7.2002 
(156) 22.1.2019 
(180) 22.1.2029 
(210) 104-99 
(220) 22.1.1999 
(442) 4.4.2002 
(450) 8.10.2002 

 7 (511) 3, 25, 28 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

25 - Obuv; odevy; lyžiarske topánky. 
28 - Náradie na lukostreľbu; lopty na hranie; sto-
janové bicykle na cvičenie; biliardové gule; hrač-
ky; boby; topánky na korčuľovanie s pripevnený-
mi korčuľami; výplety rakiet; golfové palice; ter-
če; stroje na fyzické cvičenie; chrániče na píšťaly 
ako športový tovar; hokejky; cvičebné náradie; 
disky ako športové náradie; golfové vaky; vosky 
na lyže; siete ako športové potreby; tenisové siete; 
lyžiarske viazanie; činky; spoločenské hry; hry; 
rakety; rybárske náradie; modely automobilov; 
plutvy na plávanie; bazény ako objekty na hru  
a šport; kolieskové korčule; korčule; surfovacie 
dosky; kolky; obaly na lyže; lyže; stoly na stolný 
tenis; kolobežky; bedmintonové košíky; biliardové 
stoly; surfovacie lyže; gymnastické zariadenia; upí-
nacie pásy pre horolezcov; chrániče na lakte ako 
športové potreby; ochranné vypchávky ako časti 
športových úborov; skejtbordy; vodné lyže; golfo-
vé rukavice. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Trestles IP Holdings, LLC, 1220 Washington St., 

West Newton, MA 02465, US; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 199928 
(151) 15.8.2002 
(156) 22.1.2019 
(180) 22.1.2029 
(210) 105-99 
(220) 22.1.1999 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

 7 (511) 3, 25, 28 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

25 - Obuv; odevy; lyžiarske topánky. 
28 - Náradie na lukostreľbu; lopty na hranie; sto-
janové bicykle na cvičenie; biliardové gule; hrač-
ky; boby; topánky na korčuľovanie s pripevnený-
mi korčuľami; výplety rakiet; golfové palice; ter-
če; stroje na fyzické cvičenie; chrániče na píšťaly 
ako športový tovar; hokejky; cvičebné náradie; 
disky ako športové náradie; golfové vaky; vosky  
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na lyže; siete ako športové potreby; tenisové siete; 
lyžiarske viazanie; činky; spoločenské hry; hry; 
rakety; rybárske náradie; modely automobilov; 
plutvy na plávanie; bazény ako objekty na hru  
a šport; kolieskové korčule; korčule; surfovacie 
dosky; kolky; obaly na lyže; lyže; stoly na stolný 
tenis; kolobežky; bedmintonové košíky; biliardové 
stoly; surfovacie lyže; gymnastické zariadenia; 
upínacie pásy pre horolezcov; chrániče na lakte 
ako športové potreby; ochranné vypchávky ako 
časti športových úborov; skejbordy; vodné lyže; gol-
fové rukavice. 

(540) REEF 
(550) slovná 
(732) Trestles IP Holdings, LLC, 1220 Washington St., 

West Newton, MA 02465, US; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 201797 
(151) 10.2.2003 
(156) 20.5.2019 
(180) 20.5.2029 
(210) 1285-99 
(220) 20.5.1999 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

 7 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, náhradky káva, ká-

vové príchuti, instantná káva. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) POPRADSKÁ KÁVA 
(550) slovná 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 201798 
(151) 10.2.2003 
(156) 20.5.2019 
(180) 20.5.2029 
(210) 1286-99 
(220) 20.5.1999 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

 7 (511) 5, 29, 30, 35, 39 
(511) 5 - Bylinkové čaje, liečivé bylinky. 

29 - Záhradné bylinky konzervované a sušené. 
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové 
príchuti, čaj ochutený. 
35 - Reklama 
39 - Balenie tovarov. 

(540) POPRADSKÝ ČAJ 
(550) slovná 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 201799 
(151) 10.2.2003 
(156) 3.6.2019 
(180) 3.6.2029 
(210) 1412-99 
(220) 3.6.1999 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťaž-

ky, najmä hovädzie výťažky, konzervované, su-
šené a varené ovocie a zelenina, zaváraniny, dže-
my, ovocné kompóty, vajcia, mlieko a mliečne 
výrobky, jedlé oleje a tuky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) BRF Singapore Foods PTE. LTD., 8, Marina 

Boulevard, # 05-02, Marina Bay Financial Cen-
tre, 018981 Singapore, SG; 

(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 
Bratislava, SK; 

 
 

(111) 202936 
(151) 19.5.2003 
(156) 27.5.2019 
(180) 27.5.2029 
(210) 1361-99 
(220) 27.5.1999 
(442) 6.11.2001 
(450) 5.8.2003 

 7 (511) 9, 35, 37, 42 
(511) 9 - Elektrické, elektronické a telekomunikačné 

prístroje a zariadenia na prenos zvuku a obrazu, 
zabezpečovacie zariadenia patriace do tejto triedy. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom - reklam-
ná činnosť. 
37 - Montáž, inštalácia a opravy autoalarmov a au-
topríslušenstva, meracej a regulačnej techniky, kan-
celárskej a reprodukčnej techniky, telekomunikač-
ných zariadení a spotrebnej elektroniky. 
42 - Poskytovanie služieb na ochranu majetku  
a osôb patriacich do tejto triedy; projektovanie 
elektrických strojov a prístrojov, elektrických za-
riadení, telekomunikačných zariadení, spotrebnej 
elektroniky, autoalarmov a autopríslušenstva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, sivá 
(732) CONVEX, spol. s r. o., Radlinského 27, 811 07 

Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(111) 225333 
(151) 13.7.2009 
(156) 15.12.2018 
(180) 15.12.2028 
(210) 2276-2008 
(220) 15.12.2008 
(442) 6.4.2009 
(450) 7.9.2009 

 9 (511) 6, 7, 12, 35, 37, 40, 42 
(511) 6 - Chrómové rudy; obyčajné kovy, surové alebo 

ako polotovary; zliatiny obyčajných kovov; hliník; 
titán; železo ako surovina alebo polotovar; titáno-
vé železo, ferotitán; oceľ, nespracovaná alebo ako 
polotovar; zliatiny ocele; oceľoliatina, oceľ na od-
liatky; liatina netepaná alebo čiastočne tepaná; 
plech; spojovacie plechy; oceľový plech; kovové 
tyče; kovové armatúry; kovové klapky, ventily 
drenážnych rúrok; kovové kolená, objímky, prí-
pojky a odbočky na potrubie; kovové kolená ako 
ohyby potrubia; armatúry, fitingy na potrubia na 
stlačený vzduch; kovové dýzy; kovové ventily nie 
ako časti strojov; náhradné diely, časti a súčasti na 
uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvede-
né tovary patriace do tejto triedy. 
7 - Komponenty, časti a súčasti, náhradné diely na 
letecké motory, turbíny s výnimkou turbín do po-
zemných vozidiel; prevodové hriadele nie do po-
zemných vozidiel; hriadele strojov; hriadele, kľu-
ky, páky ako časti strojov; kľukové hriadele; kľu-
kové skrine strojov, motorov a hnacích strojov; oj-
nice na stroje, motory a hnacie stroje; kolesá ako 
časti strojov; valce ako časti strojov, motorov a hna-
cích strojov; kĺby, spojky, spojenia, styky ako časti 
motorov; náhradné diely, časti a súčasti na uvede-
né tovary. 
12 - Komponenty, časti a súčasti, náhradné diely 
na motory, prúdové motory, elektronické motory, 
hnacie motory a reťaze, transmisné remene do po-
zemných vozidiel; ozubené kolesá a ozubené pre-
vody, súkolesia, reduktory, redukčné ozubené sú-
kolesia do pozemných vozidiel; náhradné diely, 
časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá  
a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy. 
35 - Profesionálne, odborné obchodné alebo pod-
nikateľské poradenstvo; pomoc a poradenstvo pri 
riadení a vedení obchodnej činnosti; poskytovanie 
pomoci pri riadení, vedení obchodných alebo prie-
myselných podnikov; poradenské služby v oblasti 
obchodného alebo podnikateľského riadenia; prie-
skum trhu; poradenské, konzultačné a informačné 
služby týkajúce sa uvedených služieb; obchodné 
sprostredkovanie uvedených služieb; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 37, 40, 42. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy strojov a motorov, 
s výnimkou elektrických strojov a prístrojov; op-
rava púmp a čerpadiel; inštalácia, servis, záručný 
servis, opravy, údržba tovarov uvedených v trie-
dach 6, 7, 12 tohto zoznamu s výnimkou elektric-
kých strojov a prístrojov; poradenské, konzultačné 
a informačné služby týkajúce sa uvedených slu-
žieb. 
40 - Frézovanie; zváranie; brúsenie; leštenie; obru-
sovanie; leštenie trením; odstraňovanie, stieranie 
povrchov; obrábanie kovov; odlievanie kovov; ka-
lenie kovov; popúšťanie kovov; kováčstvo; mag-
netizácia; pokovovanie, plátovanie; elektrolytické 
pokovovanie; galvanizácia, pozinkovanie; poko- 
 
 

vovanie kovových materiálov; poniklovanie, plá-
tovanie niklom; kadmiovanie; chrómovanie; cíno-
vanie; poradenské, konzultačné a informačné služ-
by týkajúce sa uvedených služieb. 
42 - Tvorba softvéru, počítačové programovanie 
pre výrobné procesy; tvorba softvéru, počítačové 
programovanie pre obrábacie stroje; priemyselné 
dizajnérstvo; poradenské, konzultačné a informač-
né služby týkajúce sa uvedených služieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, čierna 
(732) O.K.S. Precision Machining, s. r. o., Rozkvet 

2084/177-33, 017 01 Považská Bystrica , SK; 
 
 

(111) 225588 
(151) 17.8.2009 
(156) 12.12.2018 
(180) 12.12.2028 
(210) 6424-2008 
(220) 12.12.2008 
(442) 7.5.2009 
(450) 7.10.2009 

 9 (511) 9, 28, 41 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-

tické, fotografické, kinematografické, optické, sig-
nalizačné, kontrolné (inšpekcie), záchranné, vzde-
lávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; 
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos 
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické no-
siče údajov, záznamové disky; predajné automaty 
a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti 
vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie 
stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počíta-
če; hasiace prístroje. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na 
vianočný stromček s výnimkou osvetľovacích te-
lies a cukroviniek. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 

(540) JAHÔDKA 
(550) slovná 
(732) Shortcake IP Holdings LLC, 1450 Broadway, 

New York, New York 10018, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 225612 
(151) 17.8.2009 
(156) 13.1.2019 
(180) 13.1.2029 
(210) 5007-2009 
(220) 13.1.2009 
(442) 7.5.2009 
(450) 7.10.2009 
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 9 (511) 42 
(511) 42 - Aktualizovanie počítačových programov; in-

štalácia počítačových programov; návrh počítačo-
vých systémov; obnovovanie počítačových data-
báz; počítačové programovanie; poradenstvo v ob-
lasti počítačových programov; tvorba softvéru. 

(540) IMTELGIS 
(550) slovná 
(732) ErasData-Pro s.r.o., Podlesná 608/8, 900 91 Lim-

bach, SK; 
 
 

(111) 225640 
(151) 17.8.2009 
(156) 6.2.2019 
(180) 6.2.2029 
(210) 5093-2009 
(220) 6.2.2009 
(442) 7.5.2009 
(450) 7.10.2009 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Humánne a veterinárne farmaceutické príprav-

ky. 

(540) DOZOTENS 
(550) slovná 
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 

Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
IE; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 225723 
(151) 17.8.2009 
(156) 8.1.2019 
(180) 8.1.2029 
(210) 21-2009 
(220) 8.1.2009 
(442) 7.5.2009 
(450) 7.10.2009 

 9 (511) 20, 21, 35, 41, 42 
(511) 20 - Chaise longue; divány, pohovky; kancelársky 

nábytok; nábytok; stolárske umelecké výrobky; 
stoličky; umelecké diela z dreva, vosku, sadry ale-
bo plastu. 
21 - Potreby pre domácnosť; sochy z porcelánu 
alebo terakoty. 
35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; reklama; reklama online na počí-
tačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných materiálov. 
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); fotografovanie; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; tvorba videofilmov. 
42 - Architektonické poradenstvo; módne dizaj-
nérstvo; grafické dizajnérstvo; interiérová výzdo-
ba; návrh počítačových systémov; navrhovanie 
obalov, obalové dizajnérstvo; overovanie pravosti 
umeleckých diel; počítačové programovanie; ak-
tualizovanie počítačových programov; inštalácia 
počítačových programov; poradenstvo v oblasti po-
čítačových programov; priemyselné dizajnérstvo; 
tvorba softvéru. 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltozelená, čierna 
(732) Bližnák Peter, Mgr. art., Sládkovičova 32, 900 01 

Modra, SK; 
 
 

(111) 225904 
(151) 14.9.2009 
(156) 23.3.2019 
(180) 23.3.2029 
(210) 5213-2009 
(220) 23.3.2009 
(442) 5.6.2009 
(450) 5.11.2009 

 9 (511) 35, 42 
(511) 35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; 

zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
42 - Aktualizácia počítačových programov; ná-
vrh počítačových systémov; obnovovanie počíta-
čových databáz. 

(540) Lokalizačný register 
 adresných bodov LoRAB 
(550) slovná 
(732) ErasData-Pro s.r.o., Podlesná 608/8, 900 91 Lim-

bach, SK; 
 
 

(111) 225971 
(151) 16.9.2009 
(156) 2.2.2019 
(180) 2.2.2029 
(210) 157-2009 
(220) 2.2.2009 
(442) 5.6.2009 
(450) 5.11.2009 

 9 (511) 18, 24, 25, 26, 35, 40, 41, 42, 45 
(511) 18 - Aktovky; školské aktovky; kožené aktovky; 

cestovné kufre; cestovné tašky; kožené cestovné 
tašky; dáždniky; diplomatické kufríky; kufre; ko-
žené kufre a kufre potiahnuté kožou; lodné kufre; 
kufrík na toaletné potreby; kufríky; moleskin (imi-
tácia kože); nákupné tašky; náprsné tašky; obaly 
na dáždniky; cestovné obaly na odevy; cestovné 
obaly na šaty; peňaženky; plážové tašky; slneční-
ky; športové tašky; tašky na kolieskach; vrecká  
z kože na balenie; kožené kabelky; kožené ozdoby 
odevov a obuvi; kožený galantérny tovar; kožené 
doplnky nepatriace do iných tried; doplnky z imi-
tovanej kože nepatriace do iných tried. 
24 - Textilné podšívky; posteľné pokrývky a pri-
krývky; tkaniny na použitie v odevnom priemysle; 
tkaniny; textilné uteráky a utierky na tvár; textilné 
uteráky; textilné etikety; textilné vreckovky. 
25 - Baretky; spodná bielizeň; korzety; bundy; 
čiapky; cylindre (klobúky); kabáty; klobúky; kom-
binézy (oblečenie); konfekcia (odevy); košele; ko-
šeľové sedlá; kostýmy, obleky; kovanie na obuv; 
kožušinové kabáty; kožušinové štóly; kožušiny (ob-
lečenie); krátke kabátiky; parky (teplé krátke kabá- 
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ty s kapucňou); jazdecké alebo spodné nohavice; 
kravaty; manžety (časti odevov); náprsenky; ne-
premokavé odevy; nohavice; odevy; špičky na 
obuv; vysoká obuv; obuv; oblečenie; traky; opas-
ky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze 
(časti odevov); pánske podväzky; pánske spodky; 
papuče; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); ple-
tiarsky tovar; podošvy na obuv; hotové podšívky 
(časti odevov); pokrývky hlavy; ponožky; pracov-
né plášte; pyžamá; nočné košele; zvršky topánok; 
rukavice; saká; pulóvre; blúzky; pančuchy; šály; 
šály uviazané pod krkom; sandále; sáry čižiem; 
šatky; závoje; šaty; sedlá košieľ, blúzok alebo 
dámskych šiat; šerpy; šnurovacie topánky; šnuro-
vačky; športová obuv; sukne; svetre; tielka; tričká; 
vesty; tógy; topánky na šport; celé topánky; zvršky 
na obuv; topánky; turbany; uniformy; pletené šály; 
stielky do obuvi; vrchné ošatenie; vrecká na od-
evy; ozdobné vreckovky do saka; župany; zvrch-
níky; spoločenské šaty; spoločenské odevy; kože-
né opasky; kožené odevy; odevy z imitovanej ko-
že; kožené rukavice. 
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov; 
opaskové pracky; spony na traky; značky na bieli-
zeň; značky na bielizeň (písmená); značky na bie-
lizeň (monogramy);gombíky; zipsy; šnúrky, šnúry 
a šnurovanie do topánok; šnúrky, šnúry a šnurova-
nie na odevy. 
35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre 
tretie osoby; odborné obchodné poradenstvo; pred-
vádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; vydávanie 
reklamných materiálov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie reklamných ozna-
mov; reklamná a propagačná činnosť v oblasti mó-
dy; predvádzanie modelov odevov, obuvi a odev-
ných doplnkov na reklamné účely a podporu pre-
daja; organizovanie a vedenie výstav, prehliadok  
a iných podujatí v oblasti módy na účely predaja  
a reklamy; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by s odevmi a ostatnými uvedenými výrobkami  
a tovarom; obchodné rady a informácie spotrebite-
ľom; vedenie obchodnej činnosti pre tretie osoby, 
nákup a predaj uvedených tovarov; organizovanie 
výstav na obchodné alebo reklamné účely. 
40 - Šitie; zákazkové šitie odevov, dámskych, pán-
skych, detských, ľahkej a ťažkej konfekcie, špor-
tových odevov a spoločenských odevov, kožuši-
nových odevov a kožušinových odevných dopln-
kov, kožených odevov a kožených odevných do-
plnkov; úpravy odevov; obťahovanie gombíkov; 
lemovanie a obšívanie textílií a šiat; dámske kraj-
čírstvo; pánske krajčírstvo; krajčírske služby; fa-
rebná a čiernobiela potlač textilu a textilných vý-
robkov; úprava a spracovanie textilu a textílií; far-
benie textilu; farbenie kožušín; farbenie textílií; in-
formácie o úprave a spracovaní materiálov; farbe-
nie kože; spracovanie kože; opracovanie kožušín; 
spracovanie kožušín; leštenie kože; leštenie kožu-
šín; farbenie obuvi; prešívanie textílií a oblečenia; 
vyšívanie. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie kongresov; organizovanie a ve-
denie dielní na výučbu; koučovanie (školenie); 
vyučovanie; vzdelávanie; praktický výcvik (ukáž-
ky); organizovanie a vedenie seminárov; organi-
zovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúr- 
 

nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; pó-
zovanie modelov výtvarným umelcom; organizo-
vanie súťaží (vedomostných a zábavných); organi-
zovanie výstav; organizovanie módnych prehlia-
dok; školenie v oblasti imidžu. 
42 - Poradenská činnosť v oblasti módy a oblieka-
nia; navrhovanie odevov a obuvi; módne návrhár-
stvo; módne dizajnérstvo; výskum a vývoj nových 
výrobkov pre zákazníkov. 
45 - Požičiavanie odevov a obuvi; požičiavanie 
oblekov a večerných šiat; požičovňa šiat; indivi-
duálne poradenstvo v oblasti imidžu; osobné pora-
denstvo v oblasti módy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) marco mirelli, s.r.o., Dr. Töröka 1, 982 01 Torna-

ľa, SK; 
 
 

(111) 226122 
(151) 13.10.2009 
(156) 20.4.2019 
(180) 20.4.2029 
(210) 604-2009 
(220) 20.4.2009 
(442) 6.7.2009 
(450) 7.12.2009 

 9 (511) 6, 19 
(511) 6 - Strechy (kovové); strešné krytiny (kovové). 

19 - Strešné krytiny s výnimkou kovových. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) TAUBER s.r.o., Tepličská cesta 12, 052 01 Spiš-

ská Nová Ves, SK; 
 
 

(111) 226283 
(151) 14.10.2009 
(156) 25.3.2019 
(180) 25.3.2029 
(210) 438-2009 
(220) 25.3.2009 
(442) 6.7.2009 
(450) 7.12.2009 
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 9 (511) 35, 36, 37, 39 
(511) 35 - Poradenské služby v podnikovom manažmen-

te pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a ma-
nažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie vý-
kladov; obchodný manažment; sprostredkovanie 
nákupu a predaja tovarov; reklama; organizovanie 
výstav na reklamné a obchodné účely; rozširova-
nie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie re-
klamných materiálov zákazníkom; vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzo-
riek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; pre-
nájom reklamných materiálov; uverejňovanie re-
klamných textov; vydávanie reklamných oznamov 
alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou, 
televízna reklama; reklamné agentúry; organizo-
vanie reklamných hier na propagáciu predaja; prie-
skum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom 
reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie tex-
tov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru pro-
stredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri pod-
nikaní, podnikateľské informácie, overovanie ob-
chodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia 
obchodných transakcií, reklamná a inzertná čin-
nosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo in-
formačnej siete; poskytovanie informácií a iných 
informačných produktov reklamného charakteru; 
prenájom reklamných informačných a komuni-
kačných miest; sprostredkovanie v obchodných 
vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov (všet-
ko spojené s nákupom a predajom nábytku, zaria-
denia, interiérového dekoračného tovaru pre dom  
a rodinu). 
36 - Správa nehnuteľností; sprostredkovanie ne-
hnuteľností; oceňovanie a odhady nehnuteľností; 
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospo-
dárstva; prenájom obchodných priestorov; realitné 
kancelárie; finančný lízing; predaj na splátky. 
37 - Prenájom dopravných strojov a zariadení; sta-
vebných strojov a zariadení; stavebníctvo (staveb-
ná činnosť); dozor nad stavbami; stavebné infor-
mácie; výstavba skladov; stavebná činnosť; sta-
vebný dozor; výstavba obchodných stánkov. 
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; sprostredko-
vanie prepravy; skladovanie tovaru; prenájom skla-
dov; prenájom garáží; prenájom automobilov; ba-
lenie tovaru; dovoz; doprava; doručovanie tovaru; 
preprava nábytku; prepravné služby; dočasné us-
kladnenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interié-
rového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a sú-
visiacich výrobkov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Štetiar Rastislav, Raková 611/27, 900 91 Lim-

bach, SK; 
 

 

(111) 226365 
(151) 13.11.2009 
(156) 3.2.2019 
(180) 3.2.2029 
(210) 165-2009 
(220) 3.2.2009 
(442) 6.8.2009 
(450) 7.1.2010 

 9 (511) 18, 24, 25, 26, 35, 40, 41, 42, 45 
(511) 18 - Aktovky; školské aktovky; kožené aktovky; 

cestovné kufre; cestovné tašky; kožené cestovné 
tašky; dáždniky; diplomatické kufríky; kufre; ko-
žené kufre a kufre potiahnuté kožou; lodné kufre; 
kufrík na toaletné potreby; kufríky; moleskin; imi-
tácia kože; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na 
dáždniky; cestovné obaly na odevy; cestovné oba-
ly na šaty; peňaženky; plážové tašky; slnečníky; 
športové tašky; tašky na kolieskach; vrecká z kože 
na balenie; kožené kabelky; kožené ozdoby ode-
vov a obuvi; kožený galantérny tovar; kožené do-
plnky; doplnky z imitovanej kože. 
24 - Textilné podšívky; posteľné pokrývky a pri-
krývky, tkaniny na použitie v odevnom priemysle; 
tkaniny; textilné uteráky a utierky na tvár; textilné 
uteráky; látkové značky; textilné vreckovky. 
25 - Baretky; spodná bielizeň; korzety; bundy; 
čiapky; cylindre; kabáty; klobúky; kombinézy (ob-
lečenie); konfekcia (odevy); košele; košeľové sed-
lá; kostýmy; obleky; kovanie na obuv; kovové čas-
ti na obuv; kožušinové časti na obuv; kožušinové 
kabáty; kožušinové štóly; kožušiny (oblečenie); 
krátke kabátiky; teplé krátke kabáty s kapucňou; 
krátke jazdecké alebo spodné nohavice; kravaty; 
manžety; náprsenky; nepremokavý odev; nohavi-
ce; oblečenie; špičky na obuv; vysoká obuv; obuv; 
odevy; traky; opasky; opasky na doklady a peniaze 
- súčasť oblečenia; pánske podväzky; pánske 
spodky; papuče; pletené svetre; pleteniny - oble-
čenie; pletiarsky tovar; podošvy na obuv; podšívky 
- časti odevov; pokrývky hlavy; ponožky; pracov-
né plášte; pulóvre; pyžamá; nočné košele; rámy na 
obuv; rukavice; saká; pulóvre; blúzky; pančuchy; 
šály; šály uviazané pod krkom; sandále; sáry 
čižiem; šatky; závoje; šaty; sedlo košieľ; blúzok 
alebo dámskych šiat; šerpy, šnurovacie topánky; 
šnurovačky; športová obuv; kožušinové štóly; suk-
ne; svetre; tielka; tričká; vesty; tógy; topánky na 
šport; celé topánky; topánky - zvršky; topánky; tur-
bany; uniformy; vlnené šály; vnútorné podošvy; 
vrchné ošatenie; vrecká na odevy; ozdobná vrec-
kovka - súčasť oblečenia; župany; zvrchníky; spo-
ločenské šaty; spoločenské odevy; kožené opasky; 
odevy z kože; odevy z imitovanej kože; kožené 
rukavice. 
26 - Odznaky na odevy s výnimkou odznakov z dra-
hých kovov; opaskové pracky; traky - upínadlá; 
značky na bielizeň a šatstvo; písmená ako značky 
na bielizeň; monogramy na bielizeň; gombíky; 
zipsy; šnúrky a šnúry do topánok a odevov. 
35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre 
tretie osoby; odborné obchodné poradenstvo; pred-
vádzanie tovaru; predvádzanie službou modelky 
na reklamné účely a podporu predaja; vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširo-
vanie reklamných oznamov; reklamná a propagač-
ná činnosť v oblasti módy; predvádzanie modelov  
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odevov, obuvi a odevných doplnkov na reklamné 
účely a podporu predaja; organizovanie a vedenie 
výstav, prehliadok a iných podujatí v oblasti módy 
na účely predaja a reklamy; maloobchodné a/alebo 
veľkoobchodné služby s odevmi a ostatnými uve-
denými výrobkami a tovarom, obchodné rady a in-
formácie spotrebiteľom; obchodná činnosť - nákup 
a predaj uvedených výrobkov a tovaru; organizo-
vanie výstav na komerčné alebo reklamné účely. 
40 - Šitie a zákazkové šitie odevov dámskych, 
pánskych, detských, ľahkej a ťažkej konfekcie, 
športových odevov a spoločenských odevov, ko-
žušinových odevov a kožušinových odevných do-
plnkov; kožených odevov a kožených odevných 
doplnkov; úprava odevov; oprava odevov; obťa-
hovanie gombíkov; lemovanie látok; obšívanie lá-
tok; lemovanie šiat; dámske krajčírstvo; pánske 
krajčírstvo; krajčírske služby; farebná a čiernobie-
la potlač textilu a textilných výrobkov; úprava 
spracovanie a farbenie textilu a textílií; farbenie 
kožušín; farbenie látok; informácie o úprave a spra-
covaní materiálov; farbenie kože; spracovanie ko-
že; opracovanie kožušín; spracovanie kožušín; leš-
tenie kože; leštenie kožušín; farbenie obuvi; preší-
vanie; prešívanie oblečenia; úpravy textilu a textí-
lií; vyšívanie. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie kongresov; organizovanie a ve-
denie dielní na výučbu; školenia; vyučovania; vzde-
lávania; praktický výcvik; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; or-
ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých 
vystúpení; umelecké módne agentúry; organizo-
vanie súťaží; výstav; módnych prehliadok a vystú-
pení; školenia v oblasti imidžu. 
42 - Poskytovanie informácií o móde; poradenská 
činnosť v oblasti módy a obliekania; navrhovanie 
odevov a obuvi; módne návrhárstvo; módne dizaj-
nérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov pre zá-
kazníkov; poradenstvo v oblasti imidžu; individu-
álne poradenstvo v oblasti imidžu. 
45 - Požičiavanie odevov a obuvi; požičiavanie 
oblekov a večerných šiat; požičovňa šiat. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) marco mirelli, s.r.o., Dr. Töröka 1, 982 01 Torna-

ľa, SK; 
 
 

(111) 226416 
(151) 13.11.2009 
(156) 5.6.2019 
(180) 5.6.2029 
(210) 5399-2009 
(220) 5.6.2009 
(442) 6.8.2009 
(450) 7.1.2010 
 

 9 (511) 7, 9, 11, 35, 37 
(511) 7 - Expanzné nádoby ako časti strojov najmä na 

vyrovnávanie zmien objemu kvapaliny pri zme-
nách teploty; kotlové rúrky ako časti strojov; stroje 
na odstraňovanie vodného kameňa; odvzdušňova-
cia technika; odvzdušňovače napájacej vody; pre-
vzdušňovače; redukčné ventily ako časti strojov; 
regulátory ako časti strojov; tepelné motory; gene-
rátory elektriny; čerpadlá pre solárnu techniku. 
9 - Prístroje a zariadenia kontrolnej, meracej, ria-
diacej a regulačnej techniky; solárne články; ná-
stroje na kontrolu kotlov; prístroje na kontrolu tep-
la; fotovoltaické systémy; fotovoltaické články; fo-
tovoltaické panely; elektrické meniče; solárne ba-
térie. 
11 - Prístroje a zariadenia na vykurovanie; zásob-
níky vody pre solárnu techniku; solárne kolektory; 
ohrievače; ohrievače vody pre domácnosť; ohrie-
vače vody na priemyselné využitie; expanzné ná-
drže na ústredné vykurovanie; zásobníkové nádr-
že; parné kotly; prístroje a zariadenia na varenie, 
chladenie; plynové ohrievače vody; elektrické ohrie-
vače vody; priemyselné ohrievače plynové; prie-
myselné ohrievače elektrické; plynové kotly; vy-
kurovacie telesá; plynové spotrebiče do kuchýň; 
zariadenia na reguláciu vykurovacích médií a ply-
nových palív, ich súčasti a príslušenstvo vrátane 
beztlakových i tlakových filtrov a ventilov tlako-
vých, redukčných, prepúšťacích, škrtiacich, jed-
nosmerných i logických. 
35 - Maloobchod s tovarmi uvedenými v triedach 
7, 9 a 11; elektrické obchody prostredníctvom sie-
te internet s tovarmi uvedenými v triedach 7, 9  
a 11; reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
sprostredkovanie obchodu s tovarom; poskytova-
nie obchodných a podnikateľských informácií; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
dach 35 a 37. 
37 - Montáž, údržba a opravy tovarov uvedených 
v triedach 7, 9 a 11. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá, biela 
(732) QUANTUM PLUS, s.r.o., Malotejedská 530/1, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 226417 
(151) 13.11.2009 
(156) 5.6.2019 
(180) 5.6.2029 
(210) 5400-2009 
(220) 5.6.2009 
(442) 6.8.2009 
(450) 7.1.2010 
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 9 (511) 7, 9, 11, 35, 37 
(511) 7 - Expanzné nádoby ako časti strojov najmä na 

vyrovnávanie zmien objemu kvapaliny pri zme-
nách teploty; kotlové rúrky ako časti strojov; stroje 
na odstraňovanie vodného kameňa; odvzdušňova-
cia technika; odvzdušňovače napájacej vody; pre-
vzdušňovače; redukčné ventily ako časti strojov; 
regulátory ako časti strojov; tepelné motory; gene-
rátory elektriny; čerpadlá pre solárnu techniku. 
9 - Prístroje a zariadenia kontrolnej, meracej, ria-
diacej a regulačnej techniky; solárne články; ná-
stroje na kontrolu kotlov; prístroje na kontrolu tep-
la; fotovoltaické systémy; fotovoltaické články; fo-
tovoltaické panely; elektrické meniče; solárne ba-
térie. 
11 - Prístroje a zariadenia na vykurovanie; zásob-
níky vody pre solárnu techniku; solárne kolektory; 
ohrievače; ohrievače vody pre domácnosť; ohrie-
vače vody na priemyselné využitie; expanzné ná-
drže na ústredné vykurovanie; zásobníkové nádr-
že; parné kotly; prístroje a zariadenia na varenie, 
chladenie; plynové ohrievače vody; elektrické ohrie-
vače vody; priemyselné ohrievače plynové; prie-
myselné ohrievače elektrické; plynové kotly; vy-
kurovacie telesá; plynové spotrebiče do kuchýň; 
zariadenia na reguláciu vykurovacích médií a ply-
nových palív, ich súčasti a príslušenstvo vrátane 
beztlakových i tlakových filtrov a ventilov tlako-
vých, redukčných, prepúšťacích, škrtiacich, jed-
nosmerných i logických. 
35 - Maloobchod s tovarmi uvedenými v triedach 
7, 9 a 11; elektrické obchody prostredníctvom sie-
te internet s tovarmi uvedenými v triedach 7, 9  
a 11; reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
sprostredkovanie obchodu s tovarom; poskytova-
nie obchodných a podnikateľských informácií; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
dach 35 a 37. 
37 - Montáž, údržba a opravy tovarov uvedených 
v triedach 7, 9 a 11. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá, biela, červená, hnedá, sivá, čierna, 

béžová 
(732) QUANTUM PLUS, s.r.o., Malotejedská 530/1, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 226437 
(151) 13.11.2009 
(156) 11.5.2019 
(180) 11.5.2029 
(210) 689-2009 
(220) 11.5.2009 
(442) 6.8.2009 
(450) 7.1.2010 

 9 (511) 16, 32, 33 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papier-
nický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier  
a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; 
maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske po-
treby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potre-
by okrem prístrojov; obalové materiály z plastic-
kých hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačiarenské písmo; štočky. 
32 - Pivo; nealkoholické pivo; minerálne a sýtené 
vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje  
a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu 
nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, sivá, červená, modrá 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 

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

 

 
(111) 226449 
(151) 13.11.2009 
(156) 22.5.2019 
(180) 22.5.2029 
(210) 754-2009 
(220) 22.5.2009 
(442) 6.8.2009 
(450) 7.1.2010 

 9 (511) 19, 37, 39 
(511) 19 - Betónové stavebné prefabrikáty. 

37 - Inštalácia prefabrikátov. 
39 - Doprava tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá 
(732) PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 

Sučany, SK; 
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(111) 226450 
(151) 13.11.2009 
(156) 25.5.2019 
(180) 25.5.2029 
(210) 758-2009 
(220) 25.5.2009 
(442) 6.8.2009 
(450) 7.1.2010 

 9 (511) 43 
(511) 43 - Bufety (rýchle občerstvenie), hotelierske služ-

by, príprava a dodávka jedál na objednávku do 
domu, samoobslužné reštaurácie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, hnedá 
(732) Sucheňák Slavomír, Zimná 104/1, 052 01 Spiš-

ská Nová Ves, SK; 
 
 

(111) 226466 
(151) 13.11.2009 
(156) 28.4.2019 
(180) 28.4.2029 
(210) 5325-2009 
(220) 28.4.2009 
(442) 6.8.2009 
(450) 7.1.2010 

 9 (511) 4, 15, 16, 22, 25, 28 
(511) 4 - Sviečky. 

15 - Elektrické a elektronické hudobné nástroje. 
16 - Papier, papiernický tovar, kancelárske po-
treby a školské potreby. 
22 - Stany, laná, povrazy a plachty. 
25 - Odevy na gymnastiku a šport. 
28 - Hračky, hry, potreby na gymnastiku a šport, 
vianočné ozdoby s výnimkou osvetlenia a cukro-
viniek, rybárske potreby, náradie na šport a hry. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, čierna 
(732) MaDe spol. s r.o., Pratecká 868/10b, Tuřany, 620 00 

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

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 226471 
(151) 13.11.2009 
(156) 7.5.2019 
(180) 7.5.2029 
(210) 5339-2009 
(220) 7.5.2009 
(442) 6.8.2009 
(450) 7.1.2010 

 9 (511) 25, 26 
(511) 25 - Baretky; bielizeň; bielizeň pohlcujúca pot; 

bielizeň zabraňujúca poteniu; bundy; čiapky; čiap-
ky (priliehavé); kabáty; kapucne; klobúky; kon-
fekcia; (odevy); kostýmy, obleky; košele; krátke 
kabátiky; krátke kabáty s kapucňou (teplé); krátke, 
jazdecké alebo spodné nohavice; kravaty; nepre-
mokavý odev; nohavice; oblečenie z imitácie ko-
že; oblečenie z kože; opasky; opasky na doklady  
a peniaze (súčasť oblečenia); palčiaky; pánske spod-
ky; plášte; pletené svetre; pletiarsky tovar; podšív-
ky (časti odevov); pokrývky hlavy; ponožky; pod-
kolienky; pracovné plášte; pulóvre; rukavice; suk-
ne; svetre; šatky; šály; šaty; čiapkové šilty; šilty 
(na čiapke); športové tričká, dresy; tielka, tričká; 
topánky na šport; uniformy; vesty; vesty pre rybá-
rov; vlnené šály; vrecká na odevy; vrchné ošate-
nie; zástery; zvrchníky; župany. 
26 - Odznaky na odevy s výnimkou odznakov z dra-
hých kovov; opaskové pracky; ozdoby na klobúky 
s výnimkou ozdôb z drahých kovov; pracky (od-
evné doplnky); uzávery na odevy; gombíky; pa-
tentné gombíky; zipsy; zipsy na šaty. 

(540) ar-man 
(550) slovná 
(732) Ing. Miroslav Hatala - Hatala a syn, ARMY 

SHOP SK, Brehy 37, 968 01 Nová Baňa, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 226524 
(151) 11.12.2009 
(156) 6.4.2019 
(180) 6.4.2029 
(210) 528-2009 
(220) 6.4.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 35 
(511) 35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-

zom, reklama pre firmy, obchodná reklama, ob-
chodný manažment a podnikové poradenstvo, ko-
merčná informačná činnosť, marketing, obchodné 
organizačné služby a služby obchodnej agentúry  
v oblasti elektrického náradia a prístrojov na do-
máce účely, v oblasti domácich elektrických stro-
jov a zariadení, vykurovacích zariadení a prístro-
jov na domáce účely, ručne ovládaných kuchyn-
ských nástrojov a náradia, ručných nástrojov, fo-
tografických strojov a zariadení, batérií a článkov, 
telekomunikačných strojov a náradia, vaní na kú-
panie, vykurovacích a chladiacich strojov a zaria-
dení, solárnych kolektorov, strojov a nástrojov na 
spracovanie kovov, kosačiek a sekacích strojov na 
trávu, záhradných nástrojov a zariadení, kancelár-
skych nástrojov a prístrojov, automatických distri-
bučných strojov a rozvádzačov, elektronických stro-
jov, zariadení a ich súčastí, bezpečnostných prí-
strojov, zariadení a ich súčastí, mazacích olejov. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) HYUNDAI CORPORATION, 226, Shinmunro-1ka, 

Jongno-gu, Seoul, KR; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 226541 
(151) 11.12.2009 
(156) 15.5.2019 
(180) 15.5.2029 
(210) 728-2009 
(220) 15.5.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 9, 35, 39, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové na-

hrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v di-
gitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta, 
databázy, katalógy, programy v elektronickej po-
dobe; elektronické publikácie s možnosťou kopí-
rovania; prístroje na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu. 
35 - Obchodný manažment; obchodná správa; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce; televíz-
na a rozhlasová reklama; obchodný manažment  
v oblasti umenia; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi 
zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazo-
vých záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými 
diskami; obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triede 41; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov a materiálov; organizovanie 
výstav na komerčné alebo reklamné účely; vydá-
vanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných 
textov a materiálov; vyhľadávanie sponzorov; po-
radenské a informačné služby v oblasti uvedených 
služieb v tejto triede; komerčné informačné kance-
lárie; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchod-
né sprostredkovanie tvorby, predaja a distribúcie 
CD, MC a DVD; obchodné sprostredkovanie vy-
stúpení a účinkovania výkonných umelcov; inter-
pretov, sólistov, orchestrálnych telies; propagácia 
a reklama v komunikačných médiách. 
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; distribúcia to-
varu; doručovanie tovaru; distribúcia CD, MC  
a DVD nosičov. 
41 - Zábava; služby diskoték; služby v oblasti es-
trád; filmová tvorba; prenájom filmov; hudobné 
skladateľské služby; informácie o možnostiach zá-
bavy; vydávanie kníh; služby nahrávacích štúdií; 
nahrávanie videopások; nočné kluby; obveselenie; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); organizovanie živých vystúpení; služby 
poskytované orchestrami; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; výroba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom audionahrávok; rozhlasová 
zábava; výroba rozhlasových a televíznych pro-
gramov; predaj vstupeniek na zábavné vystúpenia; 
rezervácia vstupeniek; zábava; pobavenie; živé 
predstavenie; výroba hudobných programov; orga-
nizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzde- 
 

lávacích podujatí; organizovanie vedomostných, 
športových, zábavných, hudobných a športových 
súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, kar-
nevalov, plesov; moderovanie relácií, programov  
a podujatí; výchovno-zábavné klubové služby; 
filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby fil-
mových, divadelných a nahrávacích štúdií; poži-
čiavanie filmov; požičiavanie filmových premieta-
cích prístrojov a príslušenstva; divadelné predsta-
venia; služby agentúr sprostredkujúcich divadel-
ných, koncertných a varietných umelcov; výroba  
a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových na-
hrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť  
s výnimkou vydávania reklamných materiálov; 
zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklam-
ných; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; zábavné služby nočných klubov; in-
formácie o možnostiach rozptýlenia; prenájom au-
dioprístrojov; videoprístrojov, videorekordérov, pre-
mietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúr-
nych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; poraden-
ské a informačné služby v oblasti uvedených slu-
žieb v tejto triede; tvorba CD, MC a DVD nosičov 
(služby nahrávacích štúdií); organizovanie živých 
vystúpení, koncertov, kultúrnych podujatí, vedenie 
koncertov, služby poskytované orchestrami, plá-
novanie a organizovanie večierkov; vydavateľská 
činnosť s výnimkou vydávania reklamných a ná-
borových textov; produkčná činnosť v oblasti zá-
bavy a kultúry. 

(540) REPETE NÁVRATY 
(550) slovná 
(732) Jakubec Martin, PhDr., Skalická cesta 7, 831 02 

Bratislava 33, SK; 
 
 

(111) 226543 
(151) 11.12.2009 
(156) 18.5.2019 
(180) 18.5.2029 
(210) 733-2009 
(220) 18.5.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Požičiavanie filmov; prevádzkovanie kino-

sál; organizovanie predstavení. 

(540) Kino Aréna 
(550) slovná 
(732) Kukura Juraj, Čajakova 1, 811 05 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226560 
(151) 11.12.2009 
(156) 5.6.2019 
(180) 5.6.2029 
(210) 815-2009 
(220) 5.6.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 9, 40 
(511) 9 - Sklá do okuliarov; šošovky. 

40 - Úprava okuliarových šošoviek. 

(540) FREELUX 
(550) slovná 
(732) SAGITTA spol. s r.o., Turbínova 1, 831 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 226562 
(151) 11.12.2009 
(156) 8.6.2019 
(180) 8.6.2029 
(210) 823-2009 
(220) 8.6.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 7, 12 
(511) 7 - Poľnohospodárske stroje; nápravy strojov; as-

faltéry, asfaltovacie stroje; buldozéry; miešačky 
betónu; žeriavy (nakladacie a zdvíhacie zariade-
nia); drviče; valce do strojov; piesty do valcov; 
valce ako časti strojov; stroje na zemné práce; ex-
kavátory; prevodové skrine s výnimkou prevodo-
viek do pozemných vozidiel; manipulátory (zaria-
denia na vykladanie a nakladanie); žacie stroje; 
banské prepravníky; kosačky na trávniky (stroje); 
zdvíhacie zariadenia; motory, iné ako do pozem-
ných vozidiel; plunžery; tlakové ventily ako časti 
strojov; čerpadlá, pumpy (stroje); stroje na výstav-
bu železnice; snehové pluhy; parné valce; torzné 
dynamá s výnimkou dynám do pozemných vozi-
diel; prevody strojov; prevody, iné ako do pozem-
ných vozidiel; ventily ako časti strojov; stroje na 
lisovanie odpadu. 
12 - Nápravy vozidiel; podvozky vozidiel; beto-
nárske miešačky (vozidlá); meniče točivých mo-
mentov v pozemných vozidlách; vidlicové stoho-
vacie, alebo nakladacie vozíky; prevodové skrine 
do pozemných vozidiel; nákladné autá; motory do 
pozemných vozidiel; reduktory (redukčné ozubené 
súkolesia do pozemných vozidiel); traktory; pre-
vody do pozemných vozidiel; vozíky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) LONKING (FUJIAN) MACHINERY CO., LTD., 

1 Lonking road, LONGYAN ECONOMIC DE-
VELOPMENT ZONE, Fujian Province, CN; 

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

(111) 226569 
(151) 11.12.2009 
(156) 19.6.2019 
(180) 19.6.2029 
(210) 871-2009 
(220) 19.6.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Toaletné mydlá, parfumy, voňavky, kozme-

tické prípravky, vonné olejčeky, vlasové vodič-
ky, prípravky na čistenie, starostlivosť a skrášľo-
vanie pokožky, pokožky hlavy a vlasov, dezodo-
ranty a antiperspiranty na osobné použitie. 

(540) PATAGONIA 
(550) slovná 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226576 
(151) 11.12.2009 
(156) 3.7.2019 
(180) 3.7.2029 
(210) 928-2009 
(220) 3.7.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie 

a brúsenie; vosky; mydlá; detergenty. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Ra-

cine, Wisconsin 53403-5011, US; 
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226592 
(151) 11.12.2009 
(156) 8.7.2019 
(180) 8.7.2029 
(210) 5504-2009 
(220) 8.7.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 16, 32, 33 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papier-
nický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier  
a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; 
maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske pot-
reby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby 
okrem prístrojov; obalové materiály z plastických 
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tla-
čiarenské písmo; štočky. 
32 - Pivo; nealkoholické pivo; minerálne a sýtené 
vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje  
a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu 
nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) GAMBRITA 
(550) slovná 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 

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

 
 

(111) 226593 
(151) 11.12.2009 
(156) 8.7.2019 
(180) 8.7.2029 
(210) 5505-2009 
(220) 8.7.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 
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 9 (511) 16, 32, 33 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papier-
nický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier  
a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; 
maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske pot-
reby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby 
okrem prístrojov; obalové materiály z plastických 
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tla-
čiarenské písmo; štočky. 
32 - Pivo; nealkoholické pivo; minerálne a sýtené 
vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje  
a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu 
nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) GAMBRINA 
(550) slovná 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 

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

 
 

(111) 226615 
(151) 11.12.2009 
(156) 5.6.2019 
(180) 5.6.2029 
(210) 818-2009 
(220) 5.6.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 9, 40 
(511) 9 - Sklá do okuliarov; šošovky. 

40 - Úprava okuliarových šošoviek. 

(540) SUPERPURIT 
(550) slovná 
(732) SAGITTA spol. s r.o., Turbínova 1, 831 04 Bra-

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

 
 

(111) 226616 
(151) 11.12.2009 
(156) 5.6.2019 
(180) 5.6.2029 
(210) 819-2009 
(220) 5.6.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 9, 40 
(511) 9 - Sklá do okuliarov; šošovky. 

40 - Úprava okuliarových šošoviek. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) SAGITTA spol. s r.o., Turbínova 1, 831 04 Bra-

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

 
 
 

(111) 226651 
(151) 11.12.2009 
(156) 26.5.2019 
(180) 26.5.2029 
(210) 5373-2009 
(220) 26.5.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Štatistické kompilácie; spracovanie textov; 

zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových 
databáz. 
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; vzdelá-
vacie akadémie; vydávanie kníh; organizovanie  
a vedenie konferencií, seminárov, kongresov, diel-
ní na výučbu; pedagogické informácie; poraden-
stvo v oblasti vzdelávania; prieskumy v oblasti 
vzdelávania; projektovanie, koordinovanie, usku-
točňovanie a vyhodnocovanie meraní výsledkov 
vzdelávania; tvorba koncepčných zámerov, úloh, 
výskumov a projektov súvisiacich s meraním vý-
sledkov vzdelávania, hodnotenia kvality výchovy 
a vzdelávania; príprava, zabezpečovanie a orga-
nizovanie maturitných skúšok; zabezpečovanie 
externej časti a písomnej formy internej časti ma-
turitnej skúšky; zabezpečovanie externého testo-
vania žiakov; monitorovanie procesov vývoja 
výsledkov vzdelávania; tvorba metodických, ana-
lytických výstupov a záverečných správ v oblasti 
vzdelávania a výchovy. 
42 - Kontrola a hodnotenie kvality v oblasti vzde-
lávania; hodnotenie kvality škôl; certifikované 
meranie vzdelávania; výskum a vývoj v oblasti me-
rania a hodnotenia kvality vzdelávania; výskum  
a vývoj v oblasti testovacích nástrojov, exaktných 
metód a foriem merania výsledkov vzdelávania, 
hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania; pora-
denstvo v oblasti kontroly, merania a hodnotenia 
kvality vzdelávania a výchovy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, sivá 
(732) Národný ústav certifikovaných meraní vzdeláva-

nia, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226657 
(151) 11.12.2009 
(156) 3.6.2019 
(180) 3.6.2029 
(210) 5394-2009 
(220) 3.6.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 16, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, publikácie a brožúry súvisiace s or-

ganizovaním súťaží a večierkov, tlačoviny, publi-
kácie a brožúry súvisiace s organizovaním pro-
gramu pri príležitosti udeľovania cien a kultúrnych 
akcií. 
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41 - Organizovanie súťaží a večierkov, organizo-
vanie programu pri príležitosti udeľovania cien  
a kultúrnych akcií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) svetlosivozelená, čierna 
(732) ENTERPRISE INVESTORS s.r.o., Karadžičo- 

va 8/A, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226661 
(151) 11.12.2009 
(156) 17.6.2019 
(180) 17.6.2029 
(210) 5433-2009 
(220) 17.6.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Hroznové vína z rôznych odrôd viniča uš-

ľachtilého, stolové víno, akostné odrodové víno, 
akostné značkové víno, akostné víno vyrobené vo 
vymedzených regiónoch, výberové odrodové víno 
s prívlastkom, výberové víno kabinetné, výberové 
víno s prívlastkom neskorý zber, výberové víno  
s prívlastkom výber z hrozna, výberové víno s prí-
vlastkom bobuľový výber, výberové víno s prívlas-
tkom hrozienkový výber, výberové víno s prívlas-
tkom ľadový zber, víno sýtené oxidom uhličitým. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zlatá, sivá, smotanovobiela 
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 226662 
(151) 11.12.2009 
(156) 17.6.2019 
(180) 17.6.2029 
(210) 5434-2009 
(220) 17.6.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Hroznové vína z rôznych odrôd viniča uš-

ľachtilého, stolové víno, akostné odrodové víno, 
akostné značkové víno, akostné víno vyrobené vo 
vymedzených regiónoch, výberové odrodové víno 
s prívlastkom, výberové víno kabinetné, výberové 
víno s prívlastkom neskorý zber, výberové víno  
s prívlastkom výber z hrozna, výberové víno s prí-
vlastkom bobuľový výber, výberové víno s prívlas-
tkom hrozienkový výber, výberové víno s prívlas-
tkom ľadový zber, víno sýtené oxidom uhličitým. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, zlatá 
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226663 
(151) 11.12.2009 
(156) 17.6.2019 
(180) 17.6.2029 
(210) 5435-2009 
(220) 17.6.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Hroznové vína z rôznych odrôd viniča uš-

ľachtilého, stolové víno, akostné odrodové víno, 
akostné značkové víno, akostné víno vyrobené vo 
vymedzených regiónoch, výberové odrodové víno 
s prívlastkom, výberové víno kabinetné, výberové 
víno s prívlastkom neskorý zber, výberové víno  
s prívlastkom výber z hrozna, výberové víno s prí-
vlastkom bobuľový výber, výberové víno s prívlas-
tkom hrozienkový výber, výberové víno s prívlas-
tkom ľadový zber, víno sýtené oxidom uhličitým. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, horčičná žltá, biela 
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., advokát, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 226681 
(151) 11.12.2009 
(156) 15.7.2019 
(180) 15.7.2029 
(210) 5525-2009 
(220) 15.7.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 12, 16, 17, 24, 25, 35, 41 
(511) 12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po 

zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach. 
16 - Brožované knihy, brožúry, časopisy, ceruz-
ky, baliaci papier, držiaky na písacie potreby, fa-
rebné pásky, formuláre, fotografie, kalendáre, hár-
ky papiera, predmety z kartónu; kancelárske po-
treby s výnimkou nábytku, knihy, knižné záložky, 
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie  
v domácnosti, listový papier, nálepky, lepiace štít-
ky, noviny, obálky, obaly, papier do kopírovacích 
strojov, papierový tovar, pečiatky, perá, písacie 
potreby, plagáty, prospekty, príručky, publikácie, 
puzdrá na písacie potreby, reklamné tabule z pa-
piera, kartónu a lepenky, samolepky pre domác-
nosť a kancelárske účely, spisové obaly, stojany na 
perá a ceruzky, tlačivá, vlajky (papierové), vzdelá-
vacie a učebné potreby okrem prístrojov a zaria-
dení, zástavy (papierové), záložky do kníh, zošity, 
tlačené publikácie zamerané na výučbu jazykov. 
17 - Samolepky s výnimkou samolepiek na lekár-
ske účely alebo na použitie pre domácnosť. 
24 - Vlajky s výnimkou papierových, textílie a tex-
tilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; čiapky, trič-
ká, bundy, košele. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce. 
41 - Vyučovanie, vzdelávanie, organizovanie a ve-
denie seminárov, školenie, vydávanie kníh, vydá-
vanie textov s výnimkou reklamných alebo nábo-
rových, vydavateľská činnosť, výchovné a školia-
ce služby, organizácia a realizácie vzdelávacích  
 

podujatí zameraných na rekvalifikáciu, na zvyšo-
vanie kvalifikácie a na rekvalifikáciu, na indivi-
duálne záujmy občanov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, tmavomodrá, oranžová, zelená 
(732) Slovenský inštitút vzdelávania, Hurbanovo námes-

tie 5, 811 03 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 226682 
(151) 11.12.2009 
(156) 15.7.2019 
(180) 15.7.2029 
(210) 5527-2009 
(220) 15.7.2009 
(442) 7.9.2009 
(450) 8.2.2010 

 9 (511) 12, 16, 17, 24, 25, 35, 41 
(511) 12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po 

zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach. 
16 - Brožované knihy, brožúry, časopisy, ceruzky, 
baliaci papier, držiaky na písacie potreby, farebné 
pásky, formuláre, fotografie, kalendáre, hárky pa-
piera, predmety z kartónu; kancelárske potreby  
s výnimkou nábytku, knihy, knižné záložky, lepia-
ce pásky na kancelárske účely a použitie v domác-
nosti, listový papier, nálepky, lepiace štítky, novi-
ny, obálky, obaly, papier do kopírovacích strojov, 
papierový tovar, pečiatky, perá, písacie potreby, 
plagáty, prospekty, príručky, publikácie, puzdrá na 
písacie potreby, reklamné tabule z papiera, kartónu 
a lepenky, samolepky pre domácnosť a kancelár-
ske účely, spisové obaly, stojany na perá a ceruz-
ky, tlačivá, vlajky (papierové), vzdelávacie a učeb-
né potreby okrem prístrojov a zariadení, zástavy 
(papierové), záložky do kníh, zošity, tlačené pub-
likácie zamerané na výučbu jazykov. 
17 - Samolepky s výnimkou samolepiek na lekár-
ske účely alebo na použitie pre domácnosť. 
24 - Vlajky s výnimkou papierových, textílie a tex-
tilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; čiapky, trič-
ká, bundy, košele. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce. 
41 - Vyučovanie, vzdelávanie, organizovanie a ve-
denie seminárov, školenie, vydávanie kníh, vydá-
vanie textov s výnimkou reklamných alebo nábo-
rových, vydavateľská činnosť, výchovné a školia-
ce služby, organizácia a realizácie vzdelávacích 
podujatí zameraných na rekvalifikáciu, na zvyšo-
vanie kvalifikácie a na rekvalifikáciu, na indivi-
duálne záujmy občanov. 

(540) siv 
(550) slovná 
(732) Slovenský inštitút vzdelávania, Hurbanovo námes-

tie 5, 811 03 Bratislava, SK; 
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(111) 226745 
(151) 14.1.2010 
(156) 12.5.2019 
(180) 12.5.2029 
(210) 713-2009 
(220) 12.5.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 16, 35, 43 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; bro-

žované knihy; brožúry; brožúrky; bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie); časopisy; 
etikety, s výnimkou textilných; fotografie; grafické 
zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; 
katalógy; papierové kávové filtre; knihy; lepenko-
vé alebo papierové škatule; lepenkové alebo papie-
rové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický 
tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a použi-
tie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papier-
nický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; 
papiernický tovar; periodické a neperiodické pub-
likácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; 
pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické repro-
dukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké lito-
grafie; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z pa-
piera alebo plastických materiálov; umelecké diela 
z papiera, kartónu alebo plastických materiálov. 
35 - Administratívna správa ubytovacích a stravo-
vacích zariadení; maloobchodné služby s odevmi  
a obuvou, galantérnym tovarom, textilom, nábyt-
kom, umeleckými dekoratívnymi a darčekovými 
tovarmi; poradenské služby v podnikovom ma-
nažmente pri predaji tovarov a služieb; poraden-
stvo a manažment pre podniky; dekorácia a aran-
žovanie výkladov; obchodný manažment; spros-
tredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama; 
organizovanie výstav na reklamné a obchodné úče-
ly; rozširovanie reklamných oznamov; predvádza-
nie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); za-
sielanie reklamných materiálov zákazníkom; vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; 
distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; uve-
rejňovanie reklamných textov; vydávanie reklam-
ných alebo náborových textov; televízna reklama; 
reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier 
na propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum 
verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; 
prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre 
tretie osoby); spracovanie textov; prezentácia vý-
robkov v katalógu pre maloobchod; marketing; 
pomoc pri riadení priemyselných a obchodných 
podnikov; podnikateľské informácie; reklamné a in-
zertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej 
alebo informačnej siete; poskytovanie informácií  
a iných informačných produktov reklamného cha-
rakteru; sprostredkovanie obchodnej činnosti; služby 
riadenia ľudských zdrojov; vzťahy s verejnosťou 
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami  
a spoločenským prostredím); zásielkové reklamné 
služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triedach 35 a 43. 
 
 

43 - Reštaurácie; príprava a dodávka jedál na ob-
jednávku do domu, ketering; barové služby; bufety 
(rýchle občerstvenie); hotelierske služby; jedálne  
a závodné jedálne; kaviarne; prevádzkovanie 
kempov; motelové služby; penzióny; poskytovanie 
prechodného ubytovania; prenájom prenosných sta-
vieb; prenájom turistických stanov; samoobslužné 
reštaurácie; rezervácia hotelov; rezervácia penzió-
nov; rezervácia prechodného ubytovania; turistic-
ké ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, pen-
zióny); prenájom prechodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Chrenko Ladislav, Velkonecpalská 125, 971 01 

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

 
 

(111) 226747 
(151) 14.1.2010 
(156) 25.5.2019 
(180) 25.5.2029 
(210) 764-2009 
(220) 25.5.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, ká-

vové príchute, instantná káva. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, biela, hnedá, čierna 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

ničná 664/16, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
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(111) 226748 
(151) 14.1.2010 
(156) 25.5.2019 
(180) 25.5.2029 
(210) 765-2009 
(220) 25.5.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, ká-

vové príchute, instantná káva. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, čierna, žltá, biela 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

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

 
 

(111) 226750 
(151) 14.1.2010 
(156) 9.6.2019 
(180) 9.6.2029 
(210) 826-2009 
(220) 9.6.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 6, 11, 16, 17, 19, 36, 37, 39, 40, 41 
(511) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný mate-

riál z kovu; káble a drôty z obyčajných kovov  
s výnimkou elektrických; železiarsky tovar; drob-
ný železiarsky tovar; kovové potrubie a rúry, ko-
vové potrubie ústredného kúrenia a kovové prí-
vodné kolená ako ohyby potrubia, oceľové rúry  
a rúrky, kovové zátky, závesné háky na kotly, 
bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; kovové rudy. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
parné a výhrevné kotly, prívodné zariadenia ku kú-
renárskym a teplárenským kotlom, radiátory na 
kúrenie a ústredné kúrenie, radiátorové uzávery, 
zariadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetra-
cie, vodárenské a sanitárne prístroje a zariadenia. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
tlačoviny; knihárske výrobky; umelohmotné fólie  
 

na balenie, štočky; typografické písmo; baliace 
materiály; lepiace pásky na kancelárske účely 
alebo použitie v domácnosti. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest; nekovová 
ruda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; plastové výlisky ako 
polotovary; tesniace a izolačné materiály; ohybné 
rúry a hadice s výnimkou kovových, nekovové 
objímky na rúry a potrubia. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové rú-
ry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; ne-
kovové prenosné stavby. 
36 - Služby v oblasti financovania; služby v ob-
lasti peňažníctva; služby v oblasti nehnuteľností; 
finančné sponzorstvo. 
37 - Stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné 
práce. 
39 - Automobilová preprava; nákladná doprava, 
balenie a skladovanie tovaru; služby spojené s ces-
tovaním, a to prenájom dopravných prostriedkov. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť, 
prenájom tenisových kurtov; služby v kempingoch 
so športovým programom, výchovno-zábavné 
klubové služby; služby na oddych a rekreáciu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 

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

 
 

(111) 226760 
(151) 14.1.2010 
(156) 25.6.2019 
(180) 25.6.2029 
(210) 898-2009 
(220) 25.6.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 5, 16, 35, 41, 44 
(511) 5 - Chemické prípravky na farmaceutické a le-

kárske účely, obväzy, ktoré nepatria do triedy 10, 
plachty a tkaniny na lekárske účely patriace do 
triedy 5, soli na lekárske účely, farmaceutické prí-
pravky, liečivé prípravky do kúpeľa, terapeutické 
prípravky do kúpeľa, prípravky do perličkových 
kúpeľov, liečivé kúpeľové soli, soli do minerál-
nych kúpeľov, liečivá na ľudskú potrebu, obklady 
(teplé zábaly), protireumatické náramky, soli mi-
nerálnych vôd, minerálne soli, bylinkové čaje na 
lekárske použitie, dietetické látky na lekárske úče-
ly, dietetické potraviny na lekárske účely, doplnky 
výživy na lekárske účely, liečivé čaje, vonné soli. 
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-
žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie), časopisy,  
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etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické 
zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, ka-
talógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové 
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papiero-
vé obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický 
tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použi-
tie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papier-
nický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, 
papiernický tovar, periodické a neperiodické pub-
likácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, 
pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické repro-
dukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké lito-
grafie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z pa-
piera alebo plastických materiálov, umelecké diela 
nezahrnuté do iných tried, darčekové a dekoratív-
ne predmety z kartónu, z papiera alebo plastických 
materiálov nezahrnuté do iných tried. 
35 - Maloobchodné služby s odevmi a obuvou, ga-
lantérnym tovarom, textilom, nábytkom umelec-
kými dekoratívnymi a darčekovými tovarmi a naj-
mä s uvedeným tovarom, administratívna správa 
hotelov, reklamné agentúry, spravovanie hotelov, 
obchodné alebo podnikateľské informácie, komer-
čné informačné kancelárie, prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení, marketingové štúdie, ná-
bor zamestnancov, poradenstvo v obchodnej čin-
nosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný 
manažment a podnikové poradenstvo, organizova-
nie výstav na obchodné a reklamné účely, perso-
nálne poradenstvo, odhady v oblasti podnikania, 
odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo pri 
vedení podnikov, prenájom predajných automatov, 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom 
reklamného času vo všetkých komunikačných mé-
diách, prenájom reklamných materiálov, prieskum 
trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, sekretár-
ske služby, obchodné sprostredkovanie služieb 
prihlasovaných v triedach 41 a 44. 
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, pre-
vádzkovanie bazénov, služby na oddych a rekreá-
ciu, telesné cvičenia, výcvik, služby v kempingoch 
so športovým programom, výchovno-zábavné klu-
bové služby, kluby zdravia (telesné cvičenia), in-
formácie o možnostiach rekreácie, informácie o mož-
nostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach 
zábavy, obveselenie, prevádzkovanie kasín, pre-
vádzkovanie priestorov s hracími automatmi, kon-
certné siene, sály, organizovanie a vedenie konfe-
rencií, organizovanie a vedenie kongresov, mera-
nie časov na športových podujatiach, nočné kluby, 
organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizo-
vanie športových súťaží, organizovanie živých vy-
stúpení, zábavné parky, požičiavanie potápačského 
výstroja, požičiavanie športového výstroja s vý-
nimkou dopravných prostriedkov, služby prázdni-
nových táborov (zábava), praktický výcvik (ukáž-
ky), prekladateľské služby, prenájom audioprístro-
jov, prenájom štadiónov, prenájom tenisových 
kurtov, prenájom videokamier a videorekordérov, 
služby poskytované na štadiónoch a športových 
ihriskách patriace do triedy 41. 
44 - Fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, masá-
že, aquaterapia, služby chiropraktikov, kadernícke 
salóny, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu,  
 

lekárske služby, manikúra, ošetrovateľské služby, 
salóny krásy, zotavovne, poskytovanie doplnko-
vých zdravotníckych služieb; poskytovanie kom-
pletnej kúpeľnej starostlivosti; prevádzkovanie za-
riadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu  
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivos-
ti, sanatóriá, verejné kúpele, zdravotná starostlivosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela, zelená, čierna 
(732) MUDr. Marián Šuch BIOHARMONIA, Štefáni-

kova 336/29, 956 31 Krušovce, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 226767 
(151) 14.1.2010 
(156) 3.7.2019 
(180) 3.7.2029 
(210) 942-2009 
(220) 3.7.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 9, 16, 24, 25, 26, 28, 35, 37, 41, 43 
(511) 9 - Elektronické informačné tabule, ochranné pril-

by na šport, ochranné štíty na tvár (športový to-
var), ochranné masky (športový tovar). 
16 - Knihy, časopisy; plagáty; nálepky so športo-
vou tematikou, brožúry, papierové čiapky, papie-
rové zástavy a zástavky, iné propagačné a spo-
mienkové predmety, najmä ceruzky, perá, pohľad-
nice, tabule (nie elektronické) z papiera, kartónu 
alebo lepenky spojené so športovou činnosťou 
klubu. 
24 - Zástavy a zástavky, najmä klubové (nie papie-
rové). 
25 - Odevy; športová obuv; pokrývky hlavy; bun-
dy, čiapky, šilty, čelenky, šály, pásky proti pote-
niu, pásky na zápästie, kombinézy (oblečenie), 
pletené svetre, rukavice; bielizeň zabraňujúca po-
teniu; ponožky; tričká, šortky, cvičebné oblečenie, 
teplákové súpravy, otepľovačky, trikoty, legíny, 
športové nohavice, športové košele, športové bun-
dy, vetrovky, plavky, plavecké odevy a úbory, 
plavecké čiapky, spoločenské oblečenie. 
26 - Odznaky s výnimkou z drahých kovov, minia-
túry klubových ocenení vo forme suvenírov vyro-
bených z tovarov patriacich do triedy 26. 
28 - Hokejky, korčule, kolieskové korčule, korču-
liarska obuv s upevnenými korčuľami, hokejové 
rukavice, chrániče na píšťaly a lakte (športový to-
var); chrániče na lakte (ako športové potreby); ná-
kolenníky (športový tovar); ochranné vypchávky 
(ako časti športových úborov); siete (športové po-
treby); harpúny (ako športové náradie); rakety (špor-
tové náradie); bazény (ako tovary na hru a šport); 
bazény (športový tovar); sánky (športový tovar); 
odrazové dosky (športové náradie); posilňovacie 
stroje, zariadenia na telesné cvičenia, telocvičné  
a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných  
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triedach, najmä stacionárne bicykle, cvičebné ná-
radie, činky, vzpieračské činky, zariadenia pre kul-
turistov. 
35 - Propagačná činnosť pri usporadúvaní športo-
vých akcií; sprostredkovanie obchodu s tovarom; 
maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
dach 9, 16, 24, 25, 26, 28; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov; lepenie pla-
gátov; prenájom reklamných plôch; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných pries-
torov; prenájom plôch na mantineloch, ľadovej 
ploche a iných priestoroch zimného štadióna na 
účely reklamy; poradenské, konzultačné a infor-
mačné služby týkajúce sa uvedených služieb; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
de 35, 37 a 41 a 43. 
37 - Montáž, údržba a opravy športových potrieb  
a doplnkov; oprava a montáž športovej obuvi. 
41 - Prevádzkovanie športových zariadení; pre-
vádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich 
na regeneráciu a rekondíciu; organizovanie špor-
tových súťaží; požičiavanie a prenájom športové-
ho náradia a športového výstroja s výnimkou do-
pravných prostriedkov; služby športovísk; organi-
zovanie športových podujatí; medzinárodná hoke-
jová škola, trénovanie, vzdelávanie; prenájom šta-
diónov, prenájom ľadovej plochy, meranie času na 
športové podujatia; poradenské, konzultačné a in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 
43 - Rezervácia a poskytovanie ubytovania; pos-
kytovanie, prenájom prechodného ubytovania; ho-
telierske služby; prevádzkovanie hotelového uby-
tovania; penzióny; rezervácia hotelov; rezervácia 
penziónov; motelové služby; turistické ubytovne; 
prevádzkovanie kempingov; reštaurácie, bufety, 
hotelové a motelové služby; jedálne a závodné je-
dálne; samoobslužné reštaurácie; kaviarne; rýchle 
občerstvenie; prenájom bufetov, ubytovacích a stra-
vovacích priestorov; poradenské, konzultačné a in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, bordová, biela 
(732) HC '05 Banská Bystrica a.s., Hronské Predmestie 4, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 226768 
(151) 14.1.2010 
(156) 3.7.2019 
(180) 3.7.2029 
(210) 943-2009 
(220) 3.7.2009 
(442) 7.10.2009 

(450) 8.3.2010 
 9 (511) 9, 16, 24, 25, 26, 28, 35, 37, 41, 43 

(511) 9 - Elektronické informačné tabule, ochranné pril-
by na šport, ochranné štíty na tvár (športový tovar), 
ochranné masky (športový tovar). 
16 - Knihy, časopisy; plagáty; nálepky so športo-
vou tematikou, brožúry, papierové čiapky, papie-
rové zástavy a zástavky, iné propagačné a spo-
mienkové predmety, najmä ceruzky, perá, pohľad-
nice, tabule (nie elektronické) z papiera, kartónu 
alebo lepenky spojené so športovou činnosťou 
klubu. 
24 - Zástavy a zástavky, najmä klubové (nie papie-
rové). 
25 - Odevy; športová obuv; pokrývky hlavy; bun-
dy, čiapky, šilty, čelenky, šály, pásky proti poteniu, 
pásky na zápästie, kombinézy (oblečenie), pletené 
svetre, rukavice; bielizeň zabraňujúca poteniu; po-
nožky; tričká, šortky, cvičebné oblečenie, teplákové 
súpravy, otepľovačky, trikoty, legíny, športové no-
havice, športové košele, športové bundy, vetrovky, 
plavky, plavecké odevy a úbory, plavecké čiapky, 
spoločenské oblečenie. 
26 - Odznaky s výnimkou z drahých kovov, minia-
túry klubových ocenení vo forme suvenírov vyro-
bených z tovarov patriacich do triedy 26. 
28 - Hokejky, korčule, kolieskové korčule, korču-
liarska obuv s upevnenými korčuľami, hokejové 
rukavice, chrániče na píšťaly a lakte (športový to-
var); chrániče na lakte (ako športové potreby); ná-
kolenníky (športový tovar); ochranné vypchávky 
(ako časti športových úborov); siete (športové po-
treby); harpúny (ako športové náradie); rakety (špor-
tové náradie); bazény (ako tovary na hru a šport); 
bazény (športový tovar); sánky (športový tovar); 
odrazové dosky (športové náradie); posilňovacie 
stroje, zariadenia na telesné cvičenia, telocvičné  
a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach, najmä stacionárne bicykle, cvičebné ná-
radie, činky, vzpieračské činky, zariadenia pre kul-
turistov. 
35 - Propagačná činnosť pri usporadúvaní športo-
vých akcií; sprostredkovanie obchodu s tovarom; 
maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
dach 9, 16, 24, 25, 26, 28; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov; lepenie pla-
gátov; prenájom reklamných plôch; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných pries-
torov; prenájom plôch na mantineloch, ľadovej 
ploche a iných priestoroch zimného štadióna na 
účely reklamy; poradenské, konzultačné a infor-
mačné služby týkajúce sa uvedených služieb; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
de 35, 37 a 41 a 43. 
37 - Montáž, údržba a opravy športových potrieb  
a doplnkov; oprava a montáž športovej obuvi. 
41 - Prevádzkovanie športových zariadení; pre-
vádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich 
na regeneráciu a rekondíciu; organizovanie špor-
tových súťaží; požičiavanie a prenájom športové-
ho náradia a športového výstroja s výnimkou do-
pravných prostriedkov; služby športovísk; organi-
zovanie športových podujatí; medzinárodná hoke-
jová škola, trénovanie, vzdelávanie; prenájom šta-
diónov, prenájom ľadovej plochy, meranie času na 
športové podujatia; poradenské, konzultačné a in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 
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43 - Rezervácia a poskytovanie ubytovania; pos-
kytovanie, prenájom prechodného ubytovania; ho-
telierske služby; prevádzkovanie hotelového uby-
tovania; penzióny; rezervácia hotelov; rezervácia 
penziónov; motelové služby; turistické ubytovne; 
prevádzkovanie kempingov; reštaurácie, bufety, 
hotelové a motelové služby; jedálne a závodné je-
dálne; samoobslužné reštaurácie; kaviarne; rýchle 
občerstvenie; prenájom bufetov, ubytovacích a stra-
vovacích priestorov; poradenské, konzultačné a in-
formačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 

(540) HC '05 BANSKÁ BYSTRICA 
(550) slovná 
(732) HC '05 Banská Bystrica a.s., Hronské Predmestie 4, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 226774 
(151) 14.1.2010 
(156) 9.7.2019 
(180) 9.7.2029 
(210) 963-2009 
(220) 9.7.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 29, 35, 39 
(511) 29 - Mäso a mäsové výrobky, mrazené mäso; 

solené sušené mäsové výrobky, nátierky, paštéty; 
mäsové a mäsovo-zeleninové pasty, konzervované 
mäso a mäsové výrobky, polotovary na báze mäsa, 
hotové jedlá na báze mäsa, údeniny, mäsové a mä-
sovo-zeleninové aspiky, mäsové rolády, mäsové 
výrobky zapekané v cestíčku, mäsové výrobky  
v nálevoch. 
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, 
obchodná správa; obchodná administratíva; spro-
stredkovanie nákupu a predaja tovarov; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; po-
radenstvo v obchodnej činnosti; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na 
reklamné a obchodné účely; podpora predaja pre 
tretie osoby; predvádzanie tovaru; prieskum trhu; 
prieskum verejnej mienky; reklama, online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie 
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; distribúcia vzoriek; organizovanie reklam-
ných hier na propagáciu predaja; uverejňovanie 
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo 
náborových textov; vzťahy s verejnosťou, prená-
jom reklamných plôch; riadenie priemyselných 
alebo obchodných podnikov; ponuka, sprostred-
kovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, 
propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, re-
klamná, inzertná a propagačná činnosť prostred-
níctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom te-
lefónnej dátovej alebo informačnej siete; prenájom 
reklamných informačných a komunikačných miest; 
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; malo-
obchodné služby v oblasti potravinových výrobkov, 
najmä mäsa a mäsových výrobkov; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb);  
 

maloobchodné služby, poskytované online for-
mou, týkajúce sa najmä potravinových tovarov, 
mäsa a mäsových výrobkov, analýzy nákupných 
a veľkoobchodných cien, podporovanie predaja 
formou poskytovania príležitostných zliav, reklam-
ných doplnkov a súťažných propagačných akcií. 
39 - Donáška a dovoz potravín; balenie tovaru, 
preprava; skladovanie tovaru; prenájom skladov; 
prenájom skladovacích kontajnerov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, odtiene hnedej, červenej, žltej, fia-

lovej, modrej, zelenej, sivej 
(732) TATRAPRIM s.r.o., Vrbov 344, 059 72 Vrbov, 

SK; 
 
 

(111) 226806 
(151) 14.1.2010 
(156) 19.8.2019 
(180) 19.8.2029 
(210) 1171-2009 
(220) 19.8.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 9, 41, 42 
(511) 9 - Počítačové programy. 

41 - Školiaca činnosť. 
42 - Poradenské, konzultačné a expertízne služby  
v oblasti aplikačného programového vybavenia; pos-
kytovanie informácií v oblasti aplikačného programo-
vého vybavenia; prenájom aplikačného programové-
ho vybavenia; poskytovanie aplikačného programo-
vého vybavenia; analýza, vývoj, implementácia a pre-
vádzka aplikačného programového vybavenia; ser-
vis počítačových programov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) bordová, sivá 
(732) ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Pod-

brezová, SK; 
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(111) 226832 
(151) 14.1.2010 
(156) 30.6.2019 
(180) 30.6.2029 
(210) 908-2009 
(220) 30.6.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 36, 37, 42 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie 

kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné 
kancelárie, správa nehnuteľností, vedenie nájom-
ných domov, obstarávanie služieb spojených so 
správou nehnuteľností, sprostredkovanie finanč-
ných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníc-
tvo, nehnuteľností), finančný lízing, lízing moto-
rových vozidiel, lízing strojov a zariadení, lízing 
spojený s financovaním, predaj na splátky, zme-
nárenské služby, úverové financovanie predaja, 
vydávanie kreditných kariet, služby finančného 
manažmentu a účtovníckych sústav a správa ho-
tovosti, poistenie, oceňovanie umeleckých diel, 
organizovanie dobročinných zbierok, poskytova-
nie úverov. 
37 - Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, 
bytových a občianskych stavieb, prípravné a po-
mocné stavebné práce, čistenie exteriérov a inte-
riérov, čistenie komínov, prenájom čistiacich 
strojov, inštalácia a opravy chladiacich a klimati-
začných zariadení; informácie o opravách, izolo-
vanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, odborné 
poradenstvo týkajúce sa montáže plastových  
a drevených okien a dverí, stavebných prác a za-
tepľovania budov, klampiarstvo a inštalatérstvo, 
inštalácia, čistenie a údržba kotlov, montáž ku-
chynských zariadení, montáž a opravy vzducho-
technických zariadení, montáž a opravy klimati-
začných zariadení, montáž a opravy vykurova-
cích zariadení, montáž, inštalácia a opravy okien, 
dverí a iných stavebných prvkov, montáž, klade-
nie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, re-
alizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, ex-
teriérové a interiérové maľovanie a natieranie, 
montovanie lešení, murárstvo, údržba nábytku, 
montáž a opravy pecí, pokrývačské práce na stre-
chách, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov  
a poplašných systémov proti vlámaniu, stavebné 
informácie, dozor nad stavbami, demolácia bu-
dov, tapetovanie, montovanie a opravy telefónov, 
opravy umeleckých stolárskych výrobkov, utes-
ňovanie stavieb a budov, inštalácia a opravy vý-
ťahov. 
42 - Architektonické poradenstvo, interiérová výz-
doba, projektovanie stavieb, grafický dizajn, navr-
hovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, 
obalový dizajn, odborné technické poradenstvo 
týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, prie-
myselný dizajn, štúdie technických projektov, pro-
jektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vý-
voj nových výrobkov (pre zákazníkov), vypraco-
vanie stavebných výkresov, zememeračstvo, di-
zajn a navrhovanie nábytku a bytového zariade-
nia. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela, oranžová 
(732) TEXO group s.r.o., Dolná 6A, 974 01 Banská 

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

 
 

(111) 226866 
(151) 14.1.2010 
(156) 19.8.2019 
(180) 19.8.2029 
(210) 1172-2009 
(220) 19.8.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 9, 41, 42 
(511) 9 - Počítačové programy. 

41 - Školiaca činnosť. 
42 - Poradenské, konzultačné a expertízne služby 
v oblasti aplikačného programového vybavenia; 
poskytovanie informácií v oblasti aplikačného 
programového vybavenia; prenájom aplikačného 
programového vybavenia; poskytovanie aplikač-
ného programového vybavenia; analýza, vývoj, 
implementácia a prevádzka aplikačného progra-
mového vybavenia; servis počítačových progra-
mov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) bordová, sivá 
(732) ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Pod-

brezová, SK; 
 
 

(111) 226899 
(151) 14.1.2010 
(156) 26.6.2019 
(180) 26.6.2029 
(210) 5481-2009 
(220) 26.6.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 4, 9, 35, 39 
(511) 4 - Palivá, pohonné hmoty do spaľovacích moto-

rov, benzíny, motorové nafty, priemyselné tuky  
a oleje. 
9 - Benzínové čerpadlá pre stanice pohonných 
hmôt, výdajné stojany pohonných hmôt, karty na 
bezhotovostný predaj. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom v triede 4; 
reklamná činnosť, organizovanie spotrebiteľských 
súťaží; organizovanie komerčných a reklamných 
výstav; marketing; distribúcia tovaru na reklamné 
účely; podpora predaja; vedenie administratívy. 
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39 - Skladovanie a transport palív a pohonných 
hmôt a potrieb pre motoristov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, čierna 
(732) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratisla-

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

 
 

(111) 226910 
(151) 14.1.2010 
(156) 11.8.2019 
(180) 11.8.2029 
(210) 5576-2009 
(220) 11.8.2009 
(442) 7.10.2009 
(450) 8.3.2010 

 9 (511) 34 
(511) 34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky; zapa-

ľovače pre fajčiarov; cigarety, kretek cigarety, 
cigary; cigaretový papier, cigaretové filtre; popo-
lníky, s výnimkou popolníkov z drahých kovov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá, oranžová, čierna 
(732) N. V. Sumatra Tobacco Trading Company, Jalan. 

Pattimura No. 3, Pematang Siantar, Sumatera Uta-
ra, ID; 

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

(111) 226970 
(151) 11.2.2010 
(156) 10.6.2019 
(180) 10.6.2029 
(210) 829-2009 
(220) 10.6.2009 
(442) 5.11.2009 
(450) 7.4.2010 

 9 (511) 16, 20, 35, 41, 45 
(511) 16 - Umelecké diela a darčekové a upomienkové 

predmety z papiera, lepenky, kartónu; lepenkové 
alebo papierové škatule a obaly; maliarske plátna, 
maliarske stojany; zarámované aj nezarámované 
obrazy (maľby). 
20 - Umelecké diela a darčekové a upomienkové 
predmety z dreva, vosku, sadry, plastov, hliny ale-
bo modelovacej hmoty. 
35 - Reklamná agentúra, komerčné informačné 
kancelárie, pomoc pri riadení komerčných a prie-
myselných podnikov, kopírovanie, marketingové 
štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, posky-
tovanie obchodných a podnikateľských informácií, 
obchodný a podnikateľský prieskum, obchodný 
manažment a podnikové poradenstvo, organizova- 
 

nie komerčných alebo reklamných výstav a veľtr-
hov, organizovanie výstav na obchodné a reklam-
né účely, poradenstvo pri riadení a vedení podni-
kov, pomoc pri riadení a vedení obchodnej čin-
nosti, prenájom kancelárskych strojov a zariade-
ní, prenájom reklamných materiálov, prenájom 
reklamných priestorov, reklama, vydávanie, ak-
tualizovanie a rozširovanie reklamných materiá-
lov, prenájom reklamných plôch, reklamné služ-
by, sekretárske služby, administratívne služby. 
41 - Mimoškolské vzdelávanie; fotografovanie; or-
ganizovanie, prevádzkovanie a vedenie športových, 
kultúrnych, spoločenských, zábavných a iných pod-
ujatí a zariadení, organizovanie, prevádzkovanie  
a vedenie výtvarných ateliérov a tvorivých dielní 
(workshopov), kurzov, seminárov, sympózií, ško-
lení, plenérov, večierkov, táborov a iných podu-
jatí; služby na oddych a rekreáciu; požičovňa 
kníh, knižnica, vydávanie kníh; prevádzkovanie 
galérie; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích 
výstav; prenájom hnuteľných vecí a zariadení pre 
mimoškolské vzdelávanie a pre organizovanie 
športových, kultúrnych, spoločenských, zábav-
ných podujatí, tvorivých dielní (workshopov), 
kurzov, seminárov, sympózií, výtvarných podu-
jatí vo voľnej prírode (plenérov), táborov, ktoré 
nie sú zahrnuté v iných triedach. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) živé ateliéry 
(550) slovná 
(732) živé ateliéry s.r.o., Jána Stanislava 35, 841 05 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 226998 
(151) 11.2.2010 
(156) 28.7.2019 
(180) 28.7.2029 
(210) 1061-2009 
(220) 28.7.2009 
(310) 469191 
(320) 1.7.2009 
(330) CZ 
(442) 5.11.2009 
(450) 7.4.2010 

 9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a výrobky, vitamí-

nové, dietetické, nutričné, diabetické prípravky  
a výrobky a minerálne doplnky potravy upravené 
na liečebné účely. 
30 - Tabletové a práškové potravinové výrobky, 
najmä potravinové doplnky z prírodných zdrojov, 
cukrovinky, bonbóny, pastilky (cukrovinky). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, červená 
(732) VITAR, s. r. o., tř. T. Bati 385, 763 03 Zlín, CZ; 
(740) Miklová Lucie, JUDr., Vrútky, SK; 
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(111) 227097 
(151) 12.2.2010 
(156) 24.6.2019 
(180) 24.6.2029 
(210) 5468-2009 
(220) 24.6.2009 
(442) 5.11.2009 
(450) 7.4.2010 

 9 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Reklamná a propagačná činnosť; reklamná 

činnosť prostredníctvom internetu; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie 
reklamných materiálov a textov. 
41 - Organizovanie a vedenie spoločenských a špor-
tových podujatí najmä automobilových podujatí, 
rallye a veteránskych podujatí; organizovanie 
športových súťaží najmä automobilových a vete-
ránskych; informácie o možnostiach rozptýlenia  
a zábavy; vydavateľská činnosť s výnimkou reklam-
nej; vydávanie kníh a časopisov. 
43 - Ubytovacie a reštauračné služby vrátane re-
zervácie ubytovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PPA CONTROLL, a.s., Vajnorská 137, 830 00 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 227098 
(151) 12.2.2010 
(156) 25.6.2019 
(180) 25.6.2029 
(210) 5469-2009 
(220) 25.6.2009 
(442) 5.11.2009 
(450) 7.4.2010 

 9 (511) 29, 30, 35 
(511) 29 - Mliečne výrobky; mliečne nápoje; ochutené 

mlieko; jogurty; smotana; šľahačka; tvarohové 
dezerty; smotanové dezerty; kondenzované mlie-
ko a smotana; mrazené ovocie; ovocná dreň. 
30 - Zmrzliny; mrazené krémy; mrazené jogurty; 
zmrzlinové poháre; šerbety (zmrzlinové nápoje); 
zmrzlinové výrobky; zmrzlinové prášky; ľad na 
osvieženie; čokoládové nápoje; mliečne kakaové 
nápoje; mliečne kávové nápoje; pudingy; cukro-
vinky; čokoláda; aromatické prípravky do potra-
vín; príchute s výnimkou esencií a éterických 
olejov. 
35 - Maloobchod s tovarmi uvedenými v triede 
29 a 30; sprostredkovanie obchodu s tovarom; 
reklamná a propagačná činnosť; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum trhu; odborné 
obchodné poradenstvo; aktualizovanie a rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom; distri-
búcia vzoriek. 

(540) ESKIMÁCKY SNEH 
(550) slovná 
(732) Čanda Václav, Moyzesova 907/9, 010 01 Žilina, 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227102 
(151) 12.2.2010 
(156) 9.7.2019 
(180) 9.7.2029 
(210) 5516-2009 
(220) 9.7.2009 
(442) 5.11.2009 
(450) 7.4.2010 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Vzdelávanie, zabezpečenie výcvikov, kur-

zov a školení, skúšanie, preskúšavanie, lektorská 
činnosť, výučba, informácie o výcvikoch, kur-
zoch a školeniach, vydavateľská a nakladateľská 
činnosť, prevádzkovanie elektronického interne-
tového vzdelávacieho portálu, organizovanie vý-
chovno-zábavných súťaží, organizovanie športo-
vých akcií, informačné služby v oblasti vzdelá-
vania, poskytovanie uvedených služieb prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, čierna, biela 
(732) Hruškovič Samuel, Ing., Antona Bernoláka 436, 

013 03 Varín, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 227120 
(151) 12.2.2010 
(156) 24.8.2019 
(180) 24.8.2029 
(210) 5619-2009 
(220) 24.8.2009 
(442) 5.11.2009 
(450) 7.4.2010 

 9 (511) 16, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, papier, kartón, lepenka a výrobky 

z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach, periodické a neperiodické publikácie, 
plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, 
tlačené reklamné materiály pútače z papiera alebo 
lepenky, lepiace pásky na kancelárske účely a po-
užitie v domácnosti, písacie potreby, netextilné 
etikety, stolové prestierania z papiera, papierové 
utierky, papierové obrúsky, papiernický tovar, 
obaly, baliaci papier, plastové fólie na balenie, ná-
lepky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických 
materiálov, bublinové obaly z plastických materiá-
lov (na balenie). 
29 - Mäso, ryby, hydina, divina, mäsové extrakty, 
výrobky z mäsa, pečeňové halušky, konzervované 
mäso, konzervované, sušené alebo varené ovocie  
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alebo zelenina, konzervované huby, ovocná dreň, 
kompóty, zemiakové hranolčeky, výrobky zo ze-
miakov s prídavkom múky, výrobky zo zeleniny, 
kyslá kapusta, výrobky z ovocia, mrazené hotové 
jedlá a polotovary z mäsa a/alebo zeleniny, mraze-
né hotové jedlá a polotovary z ovocia, mrazená ze-
lenina alebo ovocie, mlieko a mliečne výrobky, 
syry, bryndza, rôsoly, džemy, marmelády, ovoc- 
né zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, jedlé oleje 
a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
múčne potraviny, múčne jedlá, halušky, špenátové 
halušky, zemiakové halušky, šúľance, zemiakové 
šúľance, zemiakové šúľance plnené makovou ná-
plňou, knedľa, zemiaková knedľa, karlovarská 
knedľa, múčne jedlá s prídavkom zemiakov, pi-
rohy, pirôžky, zemiakovo bryndzové pirohy, ze-
miakovo bryndzové pirohy s pažítkou, zemiakovo 
bryndzové pirohy s kôprom, pikantné bryndzové 
pirohy, zabíjačkové pirohy, pirôžky plnené slivko-
vým lekvárom, pirôžky plnené tvarohovou nápl-
ňou, knedličky, plnené pirohy a knedličky, pirohy 
plnené mäsovou plnkou, pirohy kapustové s les-
nými hubami, pirohy plnené kvasenou kapustou  
s údeným mäsom, špenátové pirohy plnené kura-
cím mäsom, knedličky plnené údeným mäsom, 
knedličky plnené slivkovým lekvárom, knedličky 
plnené jahodovou nátierkou, knedličky plnené ču-
čoriedkovou nátierkou, knedličky plnené arašido-
vou nugetou, knedličky plnené makovou náplňou, 
taštičky plnené mäsovo-zeleninovou náplňou oba-
ľované v strúhanke a sezame, taštičky plnené lís- 
tkovým špenátom a ricottou obaľované v strúhan-
ke a strúhaných mandliach, taštičky plnené para-
dajkou a mozarellou, pekárske a cukrárske výrob-
ky, cestá, cestá na koláče, cestoviny, noky, zmrzli-
ny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pe-
čiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prí-
sady; korenie, ľad, mrazené hotové jedlá a poloto-
vary z múky, príchute do potravín s výnimkou 
esencií a éterických olejov. 
31 - Zvieratá (živé), ovocie, zelenina, huby (čer-
stvé). 
35 - Obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo, obchodná správa; administratívne riadenie, 
veľkoobchodné a maloobchodné služby súvisiace 
s potravinami, predvádzanie tovaru, reklama rozši-
rovanie reklamných oznamov, rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros- 
pekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vy-
dávanie a aktualizovanie zvukovo-obrazových zá-
znamov a periodických a neperiodických publiká-
cií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie 
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo 
náborových textov, obchodné alebo podnikateľské 
informácie, komerčné informačné kancelárie, or-
ganizovanie audiovizuálnych predstavení na ko-
merčné a reklamné účely, organizovanie výstav na 
komerčné alebo reklamné účely, personálne pora-
denstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, po-
radenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií, pre-
nájom kancelárskych strojov a zariadení, marke-
tingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum, prieskum trhu, podpo-
ra predaja formou poskytovania zliav. 
 

39 - Doprava, sprostredkovanie dopravy, distribú-
cia tovaru, balenie. 
40 - Konzervovanie a zmrazovanie jedál, potravín 
a nápojov. 
41 - Výchovná, zábavná, školiaca, športová a kul-
túrna činnosť ako organizovanie spoločenských, 
športových, turistických, ekologických a kultúr-
nych akcií a slávností, usporadúvanie školení, na-
kladateľská a vydavateľská činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, čierna, červená 
(732) HO&PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227121 
(151) 12.2.2010 
(156) 24.8.2019 
(180) 24.8.2029 
(210) 5620-2009 
(220) 24.8.2009 
(442) 5.11.2009 
(450) 7.4.2010 

 9 (511) 16, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, papier, kartón, lepenka a výrobky 

z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach, periodické a neperiodické publikácie, 
plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, 
tlačené reklamné materiály pútače z papiera ale-
bo lepenky, lepiace pásky na kancelárske účely  
a použitie v domácnosti, písacie potreby, netex-
tilné etikety, stolové prestierania z papiera, pa-
pierové utierky, papierové obrúsky, papiernický 
tovar, obaly, baliaci papier, plastové fólie na ba-
lenie, nálepky, vrecia a vrecká z papiera alebo 
plastických materiálov, bublinové obaly z plas-
tických materiálov (na balenie). 
29 - Mäso, ryby, hydina, divina, mäsové extrak-
ty, výrobky z mäsa, pečeňové halušky, konzer-
vované mäso, konzervované, sušené alebo varené 
ovocie alebo zelenina, konzervované huby, ovoc-
ná dreň, kompóty, zemiakové hranolčeky, výrob-
ky zo zemiakov s prídavkom múky, výrobky zo 
zeleniny, kyslá kapusta, výrobky z ovocia, mra-
zené hotové jedlá a polotovary z mäsa a/alebo ze-
leniny, mrazené hotové jedlá a polotovary z ovo-
cia, mrazená zelenina alebo ovocie, mlieko a mlieč-
ne výrobky, syry, bryndza, rôsoly, džemy, mar-
melády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; 
vajcia, jedlé oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
múčne potraviny, múčne jedlá, halušky, špenáto-
vé halušky, zemiakové halušky, šúľance, zemia- 
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kové šúľance, zemiakové šúľance plnené mako-
vou náplňou, knedľa, zemiaková knedľa, karlo-
varská knedľa, múčne jedlá s prídavkom zemia-
kov, pirohy, pirôžky, zemiakovo bryndzové pi-
rohy, zemiakovo bryndzové pirohy s pažítkou, 
zemiakovo bryndzové pirohy s kôprom, pikantné 
bryndzové pirohy, zabíjačkové pirohy, pirôžky 
plnené slivkovým lekvárom, pirôžky plnené tva-
rohovou náplňou, knedličky, plnené pirohy a kned-
ličky, pirohy plnené mäsovou plnkou, pirohy ka-
pustové s lesnými hubami, pirohy plnené kvase-
nou kapustou s údeným mäsom, špenátové pi-
rohy plnené kuracím mäsom, knedličky plnené 
údeným mäsom, knedličky plnené slivkovým 
lekvárom, knedličky plnené jahodovou nátierkou, 
knedličky plnené čučoriedkovou nátierkou, kned-
ličky plnené arašidovou nugetou, knedličky pl-
nené makovou náplňou, taštičky plnené mäsovo-
zeleninovou náplňou obaľované v strúhanke a se- 
zame, taštičky plnené lístkovým špenátom a ri-
cottou obaľované v strúhanke a strúhaných man-
dliach, taštičky plnené paradajkou a mozarellou, 
pekárske a cukrárske výrobky, cestá, cestá na ko-
láče, cestoviny, noky, zmrzliny; med, melasový 
sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; 
ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie, ľad, 
mrazené hotové jedlá a polotovary z múky, prí-
chute do potravín s výnimkou esencií a éteric-
kých olejov. 
31 - Zvieratá (živé), ovocie, zelenina, huby (čer-
stvé). 
35 - Obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo, obchodná správa; administratívne riadenie, 
veľkoobchodné a maloobchodné služby súvisiace 
s potravinami, predvádzanie tovaru, reklama roz-
širovanie reklamných oznamov, rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, 
vydávanie a aktualizovanie zvukovo-obrazových 
záznamov a periodických a neperiodických pub-
likácií na reklamné účely, vydávanie a rozširova-
nie reklamných textov, vydávanie reklamných 
alebo náborových textov, obchodné alebo podni-
kateľské informácie, komerčné informačné kan-
celárie, organizovanie audiovizuálnych predsta-
vení na komerčné a reklamné účely, organizova-
nie výstav na komerčné alebo reklamné účely, 
personálne poradenstvo, pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej čin-
nosti, poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií, prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor 
zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, prieskum trhu, podpora predaja for-
mou poskytovania zliav. 
39 - Doprava, sprostredkovanie dopravy, distri-
búcia tovaru, balenie. 
40 - Konzervovanie a zmrazovanie jedál, potra-
vín a nápojov. 
41 - Výchovná, zábavná, školiaca, športová a kul-
túrna činnosť ako organizovanie spoločenských, 
športových, turistických, ekologických a kultúr-
nych akcií a slávností, usporadúvanie školení, 
nakladateľská a vydavateľská činnosť. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela, čierna 
(732) HO&PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227170 
(151) 16.3.2010 
(156) 8.10.2019 
(180) 8.10.2029 
(210) 1425-2009 
(220) 8.10.2009 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upra-

vené na lekárske účely. 

(540) ASTROX 
(550) slovná 
(732) Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D-12489 

Berlin, DE; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227182 
(151) 16.3.2010 
(156) 15.7.2019 
(180) 15.7.2029 
(210) 5526-2009 
(220) 15.7.2009 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 12, 16, 17, 24, 25, 35, 41 
(511) 12 - Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po 

zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach. 
16 - Brožované knihy, brožúry, časopisy, ceruzky, 
baliaci papier, držiaky na písacie potreby, farebné 
pásky, formuláre, fotografie, kalendáre, hárky pa-
piera, predmety z kartónu; kancelárske potreby  
s výnimkou nábytku, knihy, knižné záložky, lepia-
ce pásky na kancelárske účely a použitie v domác-
nosti, listový papier, nálepky, lepiace štítky, novi-
ny, obálky, obaly, papier do kopírovacích strojov, 
papierový tovar, pečiatky, perá, písacie potreby, 
plagáty, prospekty, príručky, publikácie, puzdrá na 
písacie potreby, reklamné tabule z papiera, kartónu 
a lepenky, samolepky pre domácnosť a na kance-
lárske účely, spisové obaly, stojany na perá a ce-
ruzky, tlačivá, vlajky (papierové), vzdelávacie  
a učebné potreby okrem prístrojov a zariadení, zá-
stavy (papierové), záložky do kníh, zošity, tlačené 
publikácie zamerané na výučbu jazykov. 
17 - Samolepky s výnimkou samolepiek na lekár-
ske účely alebo na použitie pre domácnosť. 
24 - Vlajky s výnimkou papierových, textílie a tex-
tilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
dach. 
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25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; čiapky, trič-
ká, bundy, košele. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce. 
41 - Vyučovanie, vzdelávanie, organizovanie a ve-
denie seminárov, školenie, vydávanie kníh, vydá-
vanie textov s výnimkou reklamných alebo nábo-
rových, vydavateľská činnosť, výchovné a školia-
ce služby, organizácia a realizácie vzdelávacích 
podujatí zameraných na rekvalifikáciu, zvyšovanie 
kvalifikácie a na rekvalifikáciu, na individuálne 
záujmy občanov. 

(540) vzdelávanie s tradíciou 
(550) slovná 
(732) Slovenský inštitút vzdelávania, Hurbanovo ná-

mestie 5, 811 03 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227183 
(151) 16.3.2010 
(156) 21.7.2019 
(180) 21.7.2029 
(210) 5532-2009 
(220) 21.7.2009 
(310) 2009700832 
(320) 22.1.2009 
(330) RU 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Dezodoranty a antiperspiranty na osobné po-

užitie. 

(540) XANLEIN 
(550) slovná 
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022, US; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227185 
(151) 16.3.2010 
(156) 5.8.2019 
(180) 5.8.2029 
(210) 5560-2009 
(220) 5.8.2009 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Televízna reklama; prenájom reklamnej plo-

chy; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
uverejňovanie a rozširovanie reklamných materiá-
lov. 
38 - Televízne vysielanie prostredníctvom káblo-
vej televízie, televízne vysielanie všetkých druhov 
programov; rozhlasové vysielanie; vysielanie káb-
lovej televízie; prenos signálu satelitom, šírenie 
elektronických informácií, tlačovín, časopisov, pe-
riodík, správ textových, zvukových a zvukovo-
obrazových v elektronickej podobe prostredníc-
tvom satelitov; spravodajské služby. 
41 - Výroba a tvorba televíznych programov, vý-
roba a tvorba televíznych programov o novinách 
zo sveta vedy, techniky, ekonomiky; výroba a tvor-
ba televíznych programov s informáciami o naj-
novšom dianí doma a vo svete, o nových techno-
lógiách a mobilnej komunikácie, s informáciami  
 

a zaujímavosťami o novinkách z oblastí softvérov 
a internetu; výroba audiovizuálnych programov; 
výroba nemoderovaných a moderovaných pro-
gramov z domova a zo sveta; informácii o novin-
kách v oblasti kultúry, zábavy, športu a vzdelávania; 
kinematografie; výroba nemoderovaných a mode-
rovaných publicistických, spravodajských a zábav-
ných programov; výroba videofilmov, organizo-
vanie zábavných, kultúrnych, športových a vzde-
lávacích podujatí; organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; požičiavanie filmových 
premietačiek a príslušenstva; služby filmových  
a nahrávacích štúdií; zverejňovanie textov okrem 
reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklam-
ných alebo náborových; prenájom audionahrávok; 
požičiavanie filmov; filmová tvorba; vydávanie 
kníh; časopisov, novín a iných periodických pub-
likácií; výchovno-zábavné klubové služby; organi-
zovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vede-
nie konferencií; organizovanie a vedenie kongre-
sov; informácie o výchove a vzdelávaní; informá-
cie o možnostiach rozptýlenia; informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služ-
by a zábava poskytované v prázdninových tábo-
roch; organizovanie lotérií; organizovanie živých 
vystúpení; živé predstavenia; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; pre-
nájom videopások; organizovanie a vedenie semi-
nárov; organizovanie a vedenie sympózií; tvorba 
videofilmov; strihanie videopások; usporadúvanie 
a prevádzkovanie nekomerčných výstav; informá-
cie o móde; reportérske služby; poradenské služby 
týkajúce sa uvedených služieb. 

(540) BAGO 
(550) slovná 
(732) C.E.N., s.r.o., Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, 

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

 
 

(111) 227232 
(151) 16.3.2010 
(156) 29.5.2019 
(180) 29.5.2029 
(210) 780-2009 
(220) 29.5.2009 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 10, 11, 35, 37, 39, 44 
(511) 10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely, an-

tikoncepčné prípravky s výnimkou chemických, 
podporné bandáže, lekárske banky, barly, ortope-
dické topánky, brušné korzety, pomôcky na čiste-
nie telových dutín, dávkovače piluliek, cumlíky, 
detské fľaše, fonendoskopy, chirurgické dlahy, 
elastické pančuchy na chirurgické účely, fyziote-
rapaeutické zariadenia, hydrostatické postele na 
lekárske účely, chirurgické prístroje a nástroje, 
chirurgické nite, chirurgické ihly, chrániče na prs-
ty na lekárske účely, chrániče sluchu, umelé chru-
py, implantáty chirurgické, inhalátory, injekčné 
striekačky na lekárske účely, irigátory, ihly na le-
kárske účely, kvapkadlá na lekárske účely, laryn-
goskopy, pomôcky na dojčenie, masážne prístroje, 
chirurgické rukavice, teplomery na lekárske účely, 
prístroje na meranie krvného tlaku, fľaše na lekár- 
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 ske účely, lekárske prístroje a nástroje, lyžice na 
odmeriavanie liečiv, podložky na lôžka, postele 
špeciálne vyrobené na lekárske účely, matrace na 
lekárske účely, misky na lekárske účely, posteľové 
misy, nábytok na lekárske účely, nádobky na apli-
káciu liekov, elastické nákolenníky, naslúchacie 
aparáty, naslúchadlá pre nedoslýchavých, nosidlá 
pre chorých, nože chirurgické, chirurgické odevy 
do operačných sál, odsávačky materského mlieka, 
ochranné podušky proti preležaninám, ortopedické 
pomôcky, elektricky vyhrievané pomôcky na le-
kárske potreby, protézy vlasové, rúška pre nemoc-
ničný personál, skalpely chirurgické, tampóny na 
lekárske účely, tampóny do uší na lekárske účely, 
fonometre na meranie krvného tlaku, vrecúška  
s ľadom na lekárske účely, ortopedické vložky do 
topánok, zubné prístroje a nástroje, podušky na 
dojčenie, lekárske endoskopické prístroje, zrkadlá 
na lekárske účely, lekárske a chirurgické stoly, 
lôžka a vozíky, lekárske a chirurgické kreslá a pos-
tele, zariadenie ordinácií patriace do tejto triedy. 
11 - Chirurgické, zubárske a lekárske lampy a svie-
tidlá, elektrické nízkotlakové autoklávy, bojlery, 
ohrievače vody, najmä na lekárske použitie, drezy, 
chladiace prístroje a zariadenia, chladiace zariade-
nia na chladenie tekutín, inhalačné prístroje s vý-
nimkou prístrojov na lekárske účely, sprchovacie 
kabíny, klimatizačné zariadenia, lampy na čistenie 
vzduchu od baktérií (germicídne), spaľovacie ko-
mory (baktericídne), sterilizátory, stropné svetlá, 
UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely, 
vetracie zariadenia, zariadenia na filtrovanie vzdu-
chu, zariadenia na dezinfikovanie. 
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť  
s liekmi, liečivami, zdravotníckym materiálom  
a potravinami, poradenské služby v podnikovom 
manažmente pri predaji tovarov a služieb, pora-
denstvo a manažment pre podniky, dekorácia a aran-
žovanie výkladov, obchodný manažment, spros-
tredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, 
organizovanie výstav na reklamné a obchodné úče-
ly, rozširovanie reklamných oznamov, predvádza-
nie tovaru, rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), 
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vy-
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, 
distribúcia vzoriek, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, prenájom reklamných materiálov, uve-
rejňovanie reklamných textov, vydávanie reklam-
ných alebo náborových textov, televízna reklama, 
reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier 
na propagáciu predaja, prenájom reklamných pries-
torov, prenájom reklamných plôch, podpora preda-
ja (pre tretie osoby), spracovanie textov, ponuka, 
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom 
katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podni-
kateľské informácie, reklamná a inzertná činnosť 
prostredníctvom telefónnej dátovej alebo infor-
mačnej siete, poskytovanie informácií a iných in-
formačných produktov reklamného charakteru, 
prenájom reklamných informačných a komunikač-
ných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťa-
hoch, služby riadenia ľudských zdrojov, zásielko-
vé reklamné služby. 
37 - Inštalácia, montáž, opravy a servis zariadení 
uvedených v triedach 10 a 11, čistenie exteriérov  
a interiérov, prenájom čistiacich strojov, inštalácia 
a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení,  
 

informácie o opravách, montáž a opravy vykuro-
vacích zariadení, montáž a opravy vzduchotech-
nických zariadení. 
39 - Balenie, skladovanie, preprava a expedícia 
tovaru, distribúcia tovaru na dobierku, doručova-
nie tovaru, doručovanie balíkov, distribúcia liekov 
a zdravotníckych pomôcok. 
44 - Lekáreň, lekárenské služby, farmaceutické 
služby, služby farmaceutov (príprava predpísaných 
liekov), farmaceutické poradenstvo, telemedicín-
ske služby, zdravotné strediská, poskytovanie lie-
čebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdra-
votníckom zariadení. 

(540) RADIX 
(550) slovná 
(732) RADIX spol. s r.o., Kremnička 36, 974 05 Ban-

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

 
 

(111) 227239 
(151) 16.3.2010 
(156) 17.7.2019 
(180) 17.7.2029 
(210) 1002-2009 
(220) 17.7.2009 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 35, 36, 38, 41, 43 
(511) 35 - Reklama, reklamná činnosť, propagačná čin-

nosť a inzertná činnosť včítane poskytovania uve-
dených služieb online (prostredníctvom počítačo-
vých a iných sietí); prezentácia služieb na internete 
zaradená do tejto triedy, maloobchodná činnosť  
s výrobkami z papiera, tlačovinami, najmä s kni-
hami, knihárskymi výrobkami, brožovanými kni-
hami, brožúrami, časopismi, katalógmi, prospek-
tmi, plagátmi, knihami nahranými na nosičoch 
zvukových nahrávok, časopismi nahranými na no-
sičoch zvukových nahrávok, kancelárskymi potre-
bami, papiernickým tovarom, školskými potreba-
mi, vzdelávacími a učebnými potrebami a pomôc-
kami, CD a DVD nosičmi, nosičmi optického záz-
namu, nosičmi elektronických záznamov, audio-
páskami, filmami, hudobnými nosičmi, elektronic-
kými knihami, hračkami, spoločenskými hrami, 
počítačovými hrami, počítačovými programami, 
oblečením, reklamnými predmetmi, kalendármi. 
36 - Vydávanie darčekových kupónov, šekov. 
38 - Poskytovanie prístupu na internet. 
41 - Činnosti v oblasti zábavy a kultúry, najmä or-
ganizovanie súťažných podujatí v recitácií, v lite-
rárnej tvorbe, v prednese poézie a prózy, organi-
zovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), 
organizovanie a vedenie prednášok a diskusných 
podujatí v oblasti kultúry, najmä literárnych, mi-
moškolské aktivity zamerané na vzdelávanie v ob-
lasti literatúry, literárne krúžky pre deti a mládež, 
výchovno-zábavné klubové služby, najmä organi-
zovanie a vedenie aktivít čitateľského klubu, orga-
nizovanie a vedenie autogramiád osobnosti z ob-
lasti kultúry a spoločenského života, informácie  
o možnostiach zábavy, organizovanie audiovizu-
álnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, 
najmä premietanie filmov v cudzom jazyku s cie-
ľom vzdelávať, organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav, hudobných koncertov, drama- 
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tických predstavení, prenájom spoločenských pries- 
torov s cieľom organizovania a vedenia podujatí  
v oblasti zábavy a kultúry, požičiavanie kníh, na-
hratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových 
záznamov. 
43 - Kaviarenské služby. 

(540) Palác kníh Panta Rhei 
(550) slovná 
(732) Bödök Ladislav, M. Corvina 1581/1, 932 01 Veľ-

ký Meder, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 227287 
(151) 16.3.2010 
(156) 5.8.2019 
(180) 5.8.2029 
(210) 5557-2009 
(220) 5.8.2009 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 1, 5 
(511) 1 - Chemikálie, prípravky na reguláciu rastu rast-

lín, poľnohospodárske chemikálie. 
5 - Farmaceutické prípravky, insekticídy, pesti-
cídy, fungicídy, herbicídy, miticídy a akaricídy. 

(540) THUNDERBOLT 
(550) slovná 
(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD., 19-8, Kyobashi 

1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227288 
(151) 16.3.2010 
(156) 5.8.2019 
(180) 5.8.2029 
(210) 5558-2009 
(220) 5.8.2009 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklamná a propagačná činnosť; reklama (on-

line) na počítačovej komunikačnej sieti, televízna 
reklama, prenájom reklamného času vo všetkých 
komunikačných médiách; odborné obchodné po-
radenstvo, poskytovanie obchodných a podnika-
teľských informácií; obchodné poradenstvo; prie-
skum trhu; prieskum verejnej mienky; reklamné 
oznamy; uverejňovanie reklamných textov; vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov; 
vydávanie a aktualizovanie reklamných textov, 
elektronická inzercia, online reklama; reklama  
a inzercia na internete, reklama a prezentácia vý-
robkov prostredníctvom internetového serveru  
a internetového portálu, prezentovanie výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod, vy-
hľadávacie služby na internete. 
38 - Televízne vysielanie; služby zabezpečujúce 
vstup do telekomunikačnej siete, poskytovanie te-
lekomunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do 
svetovej počítačovej siete, počítačová komuniká-
cia, poskytovanie priestoru na diskusiu na interne-
te, poskytovanie prístupu do databáz, komunikácia 
prostredníctvom optických káblov, komunikácia  
 

pomocou počítačových terminálov, elektronická 
pošta, telekonferenčné služby, prenosy správ a ob-
rázkových informácií pomocou počítačov, prenos 
signálov pomocou satelitu, televízne vysielanie, 
vysielanie káblovej televízie, telekomunikačné in-
formácie, poskytovanie telekomunikačných kaná-
lov na telenákupy, služby na internete (komuni-
kačné), šírenie elektronických informácií, tlačovín, 
časopisov, periodík, správ textových, zvukových  
a zvukovo-obrazových v elektronickej podobe, 
tiež prostredníctvom počítačovej siete internet  
a satelitov, výmena elektronických správ a infor-
mácií, šírenie audiovizuálnych diel, správ a infor-
mácií, ankiet a súťaží, šírenie informácií prostred-
níctvom komunikačných sietí, napríklad internetu 
alebo inej siete vrátane bezdrôtovej, káblovej, prí-
padne satelitnej, prevádzkovanie a zaisťovanie 
komunikačných služieb, ako sú diskusné skupiny 
v režime online, elektronická pošta, počítačová 
komunikácia, prenos správ a obrazových informá-
cií pomocou počítača, distribúcia informácií po-
mocou komunikácie medzi sieťami, telekomuni-
kačné služby spojené s prevádzkovaním interneto-
vého serveru, služby prenosu publikácií na nosi-
čoch prenášaných po sieti, telekomunikačné služ-
by spojené s prevádzkovaním internetového portá-
lu, poskytovanie prístupu k internetu, telekomuni-
kačné služby spojené so zriaďovaním a prevádz-
kou internetového pripojenia, sprostredkovanie 
prístupu užívateľom k internetu a zaisťovanie jeho 
prevádzky, služby na internete (komunikačné služ-
by, informačné služby v oblasti komunikácií, služ-
by internetových sieťových hier, sprostredkovanie 
pripojenia na internet, zaistenie priestoru pre osob-
né webové stránky), poskytovanie prístupov do 
počítačových databáz, poskytovanie prístupov  
k počítačovým serverom a sieťam. 
41 - Výroba a tvorba televíznych programov; vý-
roba a tvorba televíznych programov o novinkách 
zo sveta vedy, techniky, ekonomiky; výroba a tvor-
ba televíznych programov s informáciami o naj-
novšom dianí doma a vo svete, o nových techno-
lógiách a mobilnej komunikácie, s informáciami  
a zaujímavosťami o novinkách z oblastí softvérov 
a internetu; výroba audiovizuálnych programov; 
výroba nemoderovaných a moderovaných prog-
ramov z domova a zo sveta; informácii o novin-
kách v oblasti kultúry, zábavy, športu a vzdeláva-
nia, kinematografie; výroba a tvorba televíznych 
programov o počasí, o rekreáciách; výroba nemo-
derovaných a moderovaných publicistických, spra-
vodajských a zábavných programov; výroba vide-
ofilmov; organizovanie zábavných, kultúrnych, 
športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; požičiava-
nie filmových premietačiek a príslušenstva; služby 
filmových a nahrávacích štúdií; zverejňovanie tex-
tov okrem reklamných; vydávanie textov s výnim-
kou reklamných alebo náborových; prenájom au-
dionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; 
vydávanie kníh, časopisov, novín a iných perio-
dických publikácií; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; informácie o výchove a vzdelá-
vaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; in-
formácie o možnostiach zábavy; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov  
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zdravia; služby a zábava poskytované v prázdni-
nových táboroch; organizovanie lotérií, organizo-
vanie živých vystúpení; živé predstavenia; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; služby nahráva-
cích štúdií; prenájom videopások; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; tvorba videofilmov; strihanie videopások; 
usporadúvanie a prevádzkovanie nekomerčných 
výstav; informácie o móde; reportérske služby; po-
radenské služby týkajúce sa uvedených služieb. 

(540) TA3ireport.com 
(550) slovná 
(732) C.E.N., s.r.o., Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, 

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

 
 

(111) 227289 
(151) 16.3.2010 
(156) 5.8.2019 
(180) 5.8.2029 
(210) 5559-2009 
(220) 5.8.2009 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklamná a propagačná činnosť; reklama (on-

line) na počítačovej komunikačnej sieti, televízna 
reklama, prenájom reklamného času vo všetkých 
komunikačných médiách; odborné obchodné po-
radenstvo, poskytovanie obchodných a podnika-
teľských informácií; obchodné poradenstvo; prie-
skum trhu; prieskum verejnej mienky; reklamné 
oznamy; uverejňovanie reklamných textov; vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov; 
vydávanie a aktualizovanie reklamných textov, 
elektronická inzercia, online reklama; reklama  
a inzercia na internete, reklama a prezentácia vý-
robkov prostredníctvom internetového serveru  
a internetového portálu, prezentovanie výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod, vy-
hľadávacie služby na internete. 
38 - Televízne vysielanie; služby zabezpečujúce 
vstup do telekomunikačnej siete, poskytovanie te-
lekomunikačného pripojenia do svetovej počítačo-
vej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do 
svetovej počítačovej siete, počítačová komuniká-
cia, poskytovanie priestoru na diskusiu na interne-
te, poskytovanie prístupu do databáz, komunikácia 
prostredníctvom optických káblov, komunikácia 
pomocou počítačových terminálov, elektronická 
pošta, telekonferenčné služby, prenosy správ a ob-
rázkových informácií pomocou počítačov, prenos 
signálov pomocou satelitu, televízne vysielanie, 
vysielanie káblovej televízie, telekomunikačné in-
formácie, poskytovanie telekomunikačných kaná-
lov na telenákupy, služby na internete (komuni-
kačné), šírenie elektronických informácií, tlačovín, 
časopisov, periodík, správ textových, zvukových  
a zvukovo-obrazových v elektronickej podobe, 
tiež prostredníctvom počítačovej siete internet  
a satelitov, výmena elektronických správ a infor-
mácií, šírenie audiovizuálnych diel, správ a infor-
mácií, ankiet a súťaží, šírenie informácií prostred-
níctvom komunikačných sietí, napríklad internetu 
alebo inej siete vrátane bezdrôtovej, káblovej, prí-
padne satelitnej, prevádzkovanie a zaisťovanie  
 

komunikačných služieb, ako sú diskusné skupiny 
v režime online, elektronická pošta, počítačová 
komunikácia, prenos správ a obrazových informá-
cií pomocou počítača, distribúcia informácií po-
mocou komunikácie medzi sieťami, telekomuni-
kačné služby spojené s prevádzkovaním interneto-
vého serveru, služby prenosu publikácií na nosi-
čoch prenášaných po sieti, telekomunikačné služ-
by spojené s prevádzkovaním internetového portá-
lu, poskytovanie prístupu k internetu, telekomuni-
kačné služby spojené so zriaďovaním a prevádz-
kou internetového pripojenia, sprostredkovanie 
prístupu užívateľom k internetu a zaisťovanie jeho 
prevádzky, služby na internete (komunikačné služ-
by, informačné služby v oblasti komunikácií, služ-
by internetových sieťových hier, sprostredkovanie 
pripojenia na internet, zaistenie priestoru pre osob-
né webové stránky), poskytovanie prístupov do 
počítačových databáz, poskytovanie prístupov  
k počítačovým serverom a sieťam. 
41 - Výroba a tvorba televíznych programov; vý-
roba a tvorba televíznych programov o novinkách 
zo sveta vedy, techniky, ekonomiky; výroba a tvor-
ba televíznych programov s informáciami o naj-
novšom dianí doma a vo svete, o nových techno-
lógiách a mobilnej komunikácie, s informáciami  
a zaujímavosťami o novinkách z oblastí softvérov 
a internetu; výroba audiovizuálnych programov; 
výroba nemoderovaných a moderovaných pro-
gramov z domova a zo sveta; informácii o novin-
kách v oblasti kultúry, zábavy, športu a vzdeláva-
nia, kinematografie; výroba a tvorba televíznych 
programov o počasí, o rekreáciách; výroba nemo-
derovaných a moderovaných publicistických, spra-
vodajských a zábavných programov; výroba vide-
ofilmov; organizovanie zábavných, kultúrnych, 
športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; požičiava-
nie filmových premietačiek a príslušenstva; služby 
filmových a nahrávacích štúdií; zverejňovanie tex-
tov okrem reklamných; vydávanie textov s výnim-
kou reklamných alebo náborových; prenájom au-
dionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; 
vydávanie kníh, časopisov, novín a iných perio-
dických publikácií; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; informácie o výchove a vzdelá-
vaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; in-
formácie o možnostiach zábavy; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov 
zdravia; služby a zábava poskytované v prázdni-
nových táboroch; organizovanie lotérií, organizo-
vanie živých vystúpení; živé predstavenia; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; služby nahráva-
cích štúdií; prenájom videopások; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; tvorba videofilmov; strihanie videopások; 
usporadúvanie a prevádzkovanie nekomerčných 
výstav; informácie o móde; reportérske služby; po-
radenské služby týkajúce sa uvedených služieb. 

(540) iTA3.com 
(550) slovná 
(732) C.E.N., s.r.o., Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, 

SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  
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(111) 227310 
(151) 14.4.2010 
(156) 3.6.2019 
(180) 3.6.2029 
(210) 808-2009 
(220) 3.6.2009 
(442) 7.1.2010 
(450) 7.6.2010 

 9 (511) 5, 16, 35, 44 
(511) 5 - Liečivá; farmaceutické prípravky na ľudské 

použitie. 
16 - Tlačoviny; baliaci papier; brožúry; brožúrky; 
bublinové obaly z plastických materiálov (na bale-
nie); etikety s výnimkou textilných; grafické zob-
razenie; grafiky; kalendáre všetkých druhov; kar-
tón; lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; 
lepenkové alebo papierové obaly; lepenkové plat-
ne (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); 
obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; peri-
odické a neperiodické publikácie; plagáty; pred-
mety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo 
lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; reprodukcie; grafické tlačené reklamné 
materiály; umelohmotné fólie na balenie; vrecia  
z papiera alebo plastických materiálov; vrecká  
z papiera alebo plastických materiálov; propagač-
né predmety z papiera alebo z plastických hmôt  
v rámci tejto triedy, predovšetkým kalendáre, letá-
ky, plagáty, ceruzky, perá, kancelárske svorky. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; re-
klamná činnosť; maloobchodná činnosť s liekmi 
na humánne použitie; organizovanie audiovizuál-
nych predstavení na komerčné a reklamné účely; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pora-
denstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; pred-
vádzanie tovaru na reklamné účely a podporu pre-
daja; rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov 
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických  
a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširo-
vanie reklamných textov; vydávanie náborových 
textov. 
44 - Lekárske služby; poskytovanie lekárskej sta-
rostlivosti; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí. 

(540) POLYOXIDONIUM 
(550) slovná 
(732) MEDIGROUP s. r. o., Karadžičova 16, 811 09 

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

 
 

(111) 227345 
(151) 14.4.2010 
(156) 7.10.2019 
(180) 7.10.2029 
(210) 1417-2009 
(220) 7.10.2009 
(442) 7.1.2010 
(450) 7.6.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 41 
 
 
 
 

(511) 9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 
zvuku a/alebo obrazu; nosiče údajov s výnimkou 
papierových; záznamové médiá. 
16 - Tlačoviny, neperiodické publikácie, reklam-
né materiály papierové, fotografie, kalendáre, ro-
čenky. 
35 - Obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti 
kultúry. 
41 - Organizovanie kultúrnych podujatí; zábavná 
činnosť; umelecká činnosť; koncertná činnosť; 
vydávanie neperiodických publikácií s výnimkou 
reklamných. 

(540) Serenaders Sisters 
(550) slovná 
(732) Bartoš Juraj, Mgr., Pútnická 214/A, 841 06 Bra-

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

 
 

(111) 227361 
(151) 14.4.2010 
(156) 19.10.2019 
(180) 19.10.2029 
(210) 1485-2009 
(220) 19.10.2009 
(442) 7.1.2010 
(450) 7.6.2010 

 9 (511) 33, 35 
(511) 33 - Alkoholické nápoje - liehoviny. 

35 - Obchodný a podnikateľský prieskum trhu; 
marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); 
sprostredkovateľská činnosť (maloobchod a veľ-
koobchod) s tovarmi v oblasti alkoholických ná-
pojov - liehovín; reklamná a propagačná činnosť; 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačivá); rozširovanie 
vzoriek; predvádzanie tovaru na reklamné účely 
a podporu predaja. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, biela 
(732) ProfiTrade, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komár-

no, SK; 
 
 

(111) 227375 
(151) 14.4.2010 
(156) 23.10.2019 
(180) 23.10.2029 
(210) 1512-2009 
(220) 23.10.2009 
(442) 7.1.2010 
(450) 7.6.2010 
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 9 (511) 19, 35, 37 
(511) 19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového. 

35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pos-
kytovanie obchodných a podnikateľských infor-
mácií. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné 
informácie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna 
(732) SOAS a.s., Kláry Jarukovej 2, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
 
 

(111) 227401 
(151) 15.4.2010 
(156) 9.10.2019 
(180) 9.10.2029 
(210) 1439-2009 
(220) 9.10.2009 
(442) 7.1.2010 
(450) 7.6.2010 

 9 (511) 43 
(511) 43 - Reštauračné služby (strava); prenájom pre-

chodného ubytovania; rezervovanie prechodného 
ubytovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, červená, modrá 
(732) KIMEX Group s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice, 

SK; 
 
 

(111) 227440 
(151) 15.4.2010 
(156) 30.9.2019 
(180) 30.9.2029 
(210) 5717-2009 
(220) 30.9.2009 
(442) 7.1.2010 
(450) 7.6.2010 

 9 (511) 35, 38, 41, 42 
(511) 35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových sú-

boroch - pre zákazníkov; hospodárske, ekonomic-
ké predpovede; multimediálna reklama v počíta-
čovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného 
času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; 
prenájom reklamných plôch; online reklama v po-
čítačovej komunikačnej sieti; sprostredkovanie 
obchodu s tovarmi; konzultačná a poradenská čin-
nosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prie-
skum trhu; zasielanie reklamných materiálov zá-
kazníkom; zbieranie údajov do počítačových data- 
 

 báz; vedenie kartoték v počítači, administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; online in-
zercia, poskytovanie obchodných informácií a slu-
žieb v oblasti obchodu pomocou internetu, prezen-
tácia služieb na internete (reklama) pre tretie oso-
by, sprostredkovanie internetového obchodu s to-
varom, komerčné využitie internetu v oblastiach 
komerčných internetových médií a vyhľadávacích 
služieb, obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triedach 35, 38, 41, 42. 
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov pro-
gramov, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, 
spravodajské služby, prenájom prístrojov na pre-
nos správ, poskytovanie teletextových služieb (te-
lekomunikačné služby); poskytovanie audiotexto-
vých telekomunikačných služieb; elektronická poš-
ta, počítačová komunikácia, posielanie správ, pre-
nosy správ a obrazových informácií pomocou po-
čítača, komunikácia pomocou počítačových termi-
nálov, telekomunikačné služby poskytované pro-
stredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), 
elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom čase 
(prenos zvuku, obrazu, textu alebo iných dát alebo 
informácií), poskytovanie prístupu a pripojenia  
k telekomunikačným sieťam vrátane internetu, te-
lekomunikačný prenos elektronických tlačovín, ča-
sopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníc-
tvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej 
siete vrátane internetu. 
41 - Výroba a tvorba televíznych programov o no-
vých technológiách a mobilnej komunikácie, s in-
formáciami a zaujímavosťami o novinkách z ob-
lastí softvérov a internetu; výroba publicistických 
a spravodajských programov, výroba videofilmov, 
televízna zábava, reportérske služby; zverejňova-
nie textov okrem reklamných vrátane internetu; 
poskytovanie elektronických publikácií online (bez 
možnosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie 
elektronických publikácií; poskytovanie počítačo-
vých hier z počítačových sietí, prekladateľské 
služby, rekreácia (služby pre oddych), vydávanie 
(online) kníh a časopisov v elektronickej forme, 
poskytovanie služieb uvedených v triede 41 aj 
prostredníctvom internetu (online), poradenské  
a informačné služby v oblasti uvedených služieb  
v triede 41 prostredníctvom internetu; všetky uve-
dené služby tiež vrátane služieb poskytovaných 
prostredníctvom internetu, online a prostredníctvom 
interaktívnych počítačových služieb. 
42 - Odborná konzultačná a poradenská činnosť  
v oblasti vedy a výskumu, predpovede počasia 
prostredníctvom internetu; tvorba a údržba počíta-
čových stránok (webových) pre zákazníkov; hos-
ťovanie na počítačových stránkach (webových); 
programovanie internetových databázových sys-
témov a internetových aplikácií, vytváranie webo-
vých prezentácií pre zákazníkov (počítačové pro-
gramovanie), prenájom webových serverov, pro-
gramovanie internetových databázových systémov 
a internetových aplikácií, programovanie multi-
mediálnych aplikácií, vytváranie a modelovanie 
3D animácií, interaktívnych a grafických progra-
mov, počítačové animácie a vizualizácia; aktuali-
zovanie počítačových programov, inštalácia počí-
tačových programov, návrh počítačových systé-
mov, obnovovanie počítačových databáz, pora-
denské služby v oblasti počítačového hardvéru, 
poradenské služby v oblasti počítačového softvéru,  
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prenájom počítačového softvéru, prevod a konver-
zia počítačových programov a údajov, prieskum  
v oblasti využitia počítačov, servis počítačových 
programov, tvorba softvéru; poradenské a infor-
mačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 
42 prostredníctvom internetu. 

(540) TA3 
(550) slovná 
(732) C.E.N., s.r.o., Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, 

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

 
 

(111) 227441 
(151) 15.4.2010 
(156) 30.9.2019 
(180) 30.9.2029 
(210) 5718-2009 
(220) 30.9.2009 
(442) 7.1.2010 
(450) 7.6.2010 

 9 (511) 35, 38, 41, 42 
(511) 35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových sú-

boroch - pre zákazníkov; hospodárske, ekonomic-
ké predpovede; multimediálna reklama v počíta-
čovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného 
času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; 
prenájom reklamných plôch; online reklama v po-
čítačovej komunikačnej sieti; sprostredkovanie 
obchodu s tovarmi; konzultačná a poradenská čin-
nosť v oblasti obchodu; spracovanie textov; prie-
skum trhu; zasielanie reklamných materiálov zá-
kazníkom; zbieranie údajov do počítačových data-
báz; vedenie kartoték v počítači, administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; online in-
zercia, poskytovanie obchodných informácií a slu-
žieb v oblasti obchodu pomocou internetu, prezen-
tácia služieb na internete (reklama) pre tretie oso-
by, sprostredkovanie internetového obchodu s to-
varom, komerčné využitie internetu v oblastiach 
komerčných internetových médií a vyhľadávacích 
služieb, obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triedach 35, 38, 41, 42. 
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov pro-
gramov, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, 
spravodajské služby, prenájom prístrojov na pre-
nos správ, poskytovanie teletextových služieb (te-
lekomunikačné služby); poskytovanie audiotexto-
vých telekomunikačných služieb; elektronická poš-
ta, počítačová komunikácia, posielanie správ, pre-
nosy správ a obrazových informácií pomocou po-
čítača, komunikácia pomocou počítačových termi-
nálov, telekomunikačné služby poskytované pro-
stredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), 
elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom čase 
(prenos zvuku, obrazu, textu alebo iných dát alebo 
informácií), poskytovanie prístupu a pripojenia  
k telekomunikačným sieťam vrátane internetu, te-
lekomunikačný prenos elektronických tlačovín, 
časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníc-
tvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej 
siete vrátane internetu. 
41 - Výroba a tvorba televíznych programov o no-
vých technológiách a mobilnej komunikácie, s in-
formáciami a zaujímavosťami o novinkách z ob-
lastí softvérov a internetu; výroba publicistických 
a spravodajských programov, výroba videofilmov,  
 

televízna zábava, reportérske služby; zverejňova-
nie textov okrem reklamných vrátane internetu; 
poskytovanie elektronických publikácií online (bez 
možnosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie 
elektronických publikácií; poskytovanie počítačo-
vých hier z počítačových sietí, prekladateľské 
služby, rekreácia (služby pre oddych), vydávanie 
(online) kníh a časopisov v elektronickej forme, 
poskytovanie služieb uvedených v triede 41 aj 
prostredníctvom internetu (online), poradenské  
a informačné služby v oblasti uvedených služieb  
v triede 41 prostredníctvom internetu; všetky uve-
dené služby tiež vrátane služieb poskytovaných 
prostredníctvom internetu, online a prostredníc-
tvom interaktívnych počítačových služieb. 
42 - Odborná konzultačná a poradenská činnosť  
v oblasti vedy a výskumu, predpovede počasia 
prostredníctvom internetu; tvorba a údržba počíta-
čových stránok (webových) pre zákazníkov; hos-
ťovanie na počítačových stránkach (webových); 
programovanie internetových databázových sys-
témov a internetových aplikácií, vytváranie webo-
vých prezentácií pre zákazníkov (počítačové pro-
gramovanie), prenájom webových serverov, pro-
gramovanie internetových databázových systémov 
a internetových aplikácií, programovanie multi-
mediálnych aplikácií, vytváranie a modelovanie 
3D animácií, interaktívnych a grafických progra-
mov, počítačové animácie a vizualizácia; aktuali-
zovanie počítačových programov, inštalácia počí-
tačových programov, návrh počítačových systé-
mov, obnovovanie počítačových databáz, poraden-
ské služby v oblasti počítačového hardvéru, pora-
denské služby v oblasti počítačového softvéru, 
prenájom počítačového softvéru, prevod a konver-
zia počítačových programov a údajov, prieskum  
v oblasti využitia počítačov, servis počítačových 
programov, tvorba softvéru; poradenské a infor-
mačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 
42 prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, biela 
(732) C.E.N., s.r.o., Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, 

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

 
 

(111) 227450 
(151) 15.4.2010 
(156) 13.10.2019 
(180) 13.10.2029 
(210) 5755-2009 
(220) 13.10.2009 
(442) 7.1.2010 
(450) 7.6.2010 

 9 (511) 1, 5 
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(511) 1 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbi-
cídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny 
a parazitov, záhradnícke chemikálie s výnimkou 
fugicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov 
proti parazitom, chemikálie pre lesníctvo okrem 
fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov 
na ničenie parazitov, poľnohospodárske chemické 
prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, in-
sekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazi-
tov. 
5 - Fungicídy, herbicídy, insekticídy. 

(540) Fenifan 
(550) slovná 
(732) AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 

Kanianka, SK; 
 
 

(111) 227541 
(151) 17.5.2010 
(156) 21.8.2019 
(180) 21.8.2029 
(210) 5613-2009 
(220) 21.8.2009 
(442) 8.2.2010 
(450) 7.7.2010 

 9 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktic-

kej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, 
najmä vo forme tabletiek, dražé, kapsúl, mastí, 
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií, 
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zá-
sypov a práškových zmesí, roztokov, lekárskych 
čajových zmesí, vitamínových prípravkov, farma-
ceutické výrobky mimo veterinárnych, potraviny 
pre zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá; do-
plnok výživy, bylinné doplnky, diétne doplnky 
stravy, doplnky stravy všetko na liečebné účely, 
vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamí-
nové a minerálne doplnky, potravinové doplnky 
obsahujúce enzýmy, enzýmy na liečebné účely, 
hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny 
pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky na lie-
čebné účely, diétne potraviny upravené na lekár-
ske účely, doplnky výživové na lekárske účely, 
všetko v tejto triede. 
29 - Potravinové doplnky a doplnky stravy zo su-
rovín a tovarov patriacich do tejto triedy, doplnky 
výživové nie na lekárske účely zo surovín patria-
cich do tejto triedy; bylinné doplnky stravy, diétne 
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky výživy zo 
surovín a tovarov patriacich do tejto triedy; potra-
viny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina  
a zverina, mäsové výťažky, ovocie a zelenina kon-
zervované, sušené a zavárané, želé, džemy, zveri-
na, mäsové výťažky, ovocie a zelenina konzervo-
vané, sušené a zavárané, želé, džemy, vajcia, 
mlieko a mliečne výrobky, oleje a tuky jedlé, všet-
ko v rámci tejto triedy. 
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výži-
vové doplnky a potraviny pre zvláštnu výživu ob-
sahujúce látky rastlinného pôvodu; diétne doplnky, 
diétne doplnky stravy, doplnky výživy zo surovín 
a tovarov patriacich do tejto triedy; všetko patriace 
do tejto triedy. 

(540) PROIMUN 
(550) slovná 
 

(732) VALOSUN a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 
140 00 Praha 4, CZ; 

(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227563 
(151) 17.5.2010 
(156) 16.11.2019 
(180) 16.11.2029 
(210) 5852-2009 
(220) 16.11.2009 
(442) 8.2.2010 
(450) 7.7.2010 

 9 (511) 6, 14, 20, 28, 41 
(511) 6 - Umelecké diela z obyčajných kovov, kovové 

interiérové doplnky patriace do triedy 6. 
14 - Šperky. 
20 - Nábytok, dekoratívne ozdoby s výnimkou 
textilných patriace do triedy 20, umelecké diela  
z dreva, drevené interiérové doplnky patriace do 
triedy 20, záhradný nábytok, lavičky (nábytok). 
28 - Hračky, drevené preliezačky, kovové prelie-
začky. 
41 - Organizácia a vedenie odborných seminárov 
a workshopov. 

(540) NAOMAK 
(550) slovná 
(732) Hanula Michal, Mgr. art., J. Páričku 12, 034 01 

Ružomberok, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227594 
(151) 17.5.2010 
(156) 9.9.2019 
(180) 9.9.2029 
(210) 1267-2009 
(220) 9.9.2009 
(442) 8.2.2010 
(450) 7.7.2010 

 9 (511) 6, 20, 35, 37, 39, 40 
(511) 6 - Držadlá, rukoväte, kovové kľučky, kovové ve-

šiakové háčiky, stavebné kovanie, kovanie na ná-
bytok; príchytky (kolíky), kovové západky, drob-
ný železiarsky tovar. 
20 - Nábytok, nekovové kolíky, kancelársky náby-
tok, kovový nábytok, pulty, stoly, regály, stolové 
dosky, školský nábytok. 
35 - Reklama; účtovníctvo, zásobovacie služby pre 
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné pod-
niky). 
37 - Demolácia budov, izolovanie stavieb, izolo-
vanie proti vlhkosti, interiérové a exteriérové ma-
ľovanie a natieranie, stavebníctvo (stavebná čin-
nosť), štukovanie, sadrovanie. 
39 - Balenie tovaru, kamiónová nákladná doprava, 
preprava nábytku, prenájom automobilov, prená-
jom dopravných prostriedkov, skladovanie tovaru, 
služby v doprave a preprave, preprava a skladova-
nie odpadu. 
40 - Hobľovanie, obrábanie kovov, spracovanie 
dreva, zváranie. 

(540) INNA 
(550) slovná 
(732) Ján Kaščák - INNA, Budovateľská 1300/63, 093 01 

Vranov nad Topľou, SK; 
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(111) 227616 
(151) 17.5.2010 
(156) 22.10.2019 
(180) 22.10.2029 
(210) 1501-2009 
(220) 22.10.2009 
(442) 8.2.2010 
(450) 7.7.2010 

 9 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamné služby zamerané na propagáciu 

regionálnych gastronomických špecialít; reklamné 
služby zamerané na podporu cestovného ruchu. 
41 - Zábava; služby cestovného ruchu v oblasti 
zábavy a kultúrnej činnosti; kultúrna činnosť s ce-
loregionálnym zameraním; služby poskytované  
s cieľom poskytnúť zábavu; služby, ktorých záme-
rom je pobavenie, rozptýlenie a rekreácia osôb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, oranžová, čierna, tmavozelená 
(732) Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 

820 05 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227638 
(151) 18.5.2010 
(156) 20.11.2019 
(180) 20.11.2029 
(210) 1634-2009 
(220) 20.11.2009 
(442) 8.2.2010 
(450) 7.7.2010 

 9 (511) 37, 41, 42 
(511) 37 - Stavebný dozor, stavebné informácie. 

41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných 
alebo náborových, organizovanie a vedenie ško-
lení a seminárov, prekladateľské služby, písanie 
textov (okrem reklamných). 
42 - Chemické analýzy, projektovanie stavieb, 
skúšky materiálov, expertízy (inžinierske práce), 
kalibrácia, kontrola kvality, poradenstvo v oblasti 
úspory energie, výskum v oblasti životného pro-
stredia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá 
(732) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Stu-

dená 3, 821 04 Bratislava, SK; 
(740) Pálka Dušan, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 227639 
(151) 18.5.2010 
(156) 20.11.2019 
(180) 20.11.2029 
(210) 1635-2009 
(220) 20.11.2009 
(442) 8.2.2010 
(450) 7.7.2010 

 9 (511) 37, 41, 42 
(511) 37 - Stavebný dozor, stavebné informácie. 

41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných 
alebo náborových, organizovanie a vedenie ško-
lení a seminárov, prekladateľské služby, písanie 
textov (okrem reklamných). 
42 - Chemické analýzy, projektovanie stavieb, 
skúšky materiálov, expertízy (inžinierske práce), 
kalibrácia, kontrola kvality, poradenstvo v oblasti 
úspory energie, výskum v oblasti životného pro-
stredia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá 
(732) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Stu-

dená 3, 821 04 Bratislava, SK; 
(740) Pálka Dušan, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227684 
(151) 16.6.2010 
(156) 21.8.2019 
(180) 21.8.2029 
(210) 1186-2009 
(220) 21.8.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 5, 10, 35, 39, 44 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, dietetické, lekárnické, 

hygienické, dezinfekčné, zdravotne a iné výrobky 
na lekárske účely, a to farmaceutické prípravky, 
liečivá na ľudskú spotrebu, vitamíny, minerály  
a stopové prvky, diétne a nutričné prípravky a lie-
čivá, medicinálne a bylinné sirupy, výťažky z lie-
čivých bylín a kombinované prípravky z vitamí-
nov, minerálov, stopových prvkov a bylinných vý-
ťažkov, potravinové doplnky obohatené vitamínmi 
alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami, vita-
mínové prípravky, multivitamínové preparáty, mi-
nerály a multiminerálové preparáty, vitamínová  
a minerálna výživa vo forme koncentrátov, liečivé 
byliny, bylinné čaje, cukrovinky alebo pastilky, 
alebo tabletky, alebo tobolky, alebo kapsuly, alebo 
žuvačky s liečebnými prísadami, dietetické látky 
upravené na lekárske účely, minerálne vody a die-
tetické nápoje upravené na lekárske účely, potrava 
na lekárske účely, diétne a dietetické potraviny 
upravené na lekárske účely, potraviny pre batoľa-
tá, doplnky výživové na lekárske účely, proteínové 
koncentráty ako výživné prídavky k potravinám,  
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 balzamy, krémy a masti na lekárske účely, che-
mické prípravky na lekárske účely, liečivé oleje, 
oleje na lekárske účely, tuky na lekárske účely, 
liečivé soli, tinktúry na lekárske účely, náplasti, 
obväzový materiál, čistiace a dezinfekčné príprav-
ky na lekárske účely, prípravky slúžiace na staros-
tlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely, diagnos-
tické prípravky na lekárske účely, lekárničky (pl-
né), všetko na lekárske účely. 
10 - Zdravotnícke pomôcky, a to zdravotná obuv, 
ortopedické výrobky, bandáže, elastické pančuchy 
na chirurgické účely, barly, dlahy, elastické pan-
čuchy, dávkovače piluliek, lyžičky na odmeriava-
nie liečiv, cumlíky, detské fľaše, prístroje na lieče-
nie hluchoty, kondómy, teplomery na lekárske 
účely. 
35 - Reklamná a propagačná činnosť, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros- 
pekty, tlačivá, vzorky), vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch pre zákazníkov. 
39 - Distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok. 
44 - Farmaceutické poradenstvo, poskytovanie lie-
čebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdra-
votníckom zariadení, poradenstvo v oblasti zdravia 
a zdravej výživy, zdravotnícka starostlivosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) TRIO M.A., s.r.o., Hviezdoslavova 2110/31, 929 01 

Dunajská Streda, SK; 
 
 

(111) 227702 
(151) 16.6.2010 
(156) 3.12.2019 
(180) 3.12.2029 
(210) 1721-2009 
(220) 3.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 7, 12, 16, 35, 37, 42 
(511) 7 - Betónové miešačky (stroje); čistiace stroje; 

cestné stroje; nakladače; odmínovacie stroje; poľ-
nohospodárske a záhradné stroje; stroje na zemné 
práce; dopravníky; drviče; drviče odpadov; hnacie 
motory uvedených strojov s výnimkou hnacích 
motorov do pozemných vozidiel; hydraulické  
a pneumatické obvody uvedených strojov s vý-
nimkou hydraulických a pneumatických obvodov 
pozemných vozidiel; kosačky; kypriče (stroje); 
nakladacie výložníky; manipulátory; mechanizmy 
uvedených strojov s výnimkou mechanizmov do 
pozemných vozidiel; pracovné nástroje ako časti 
uvedených strojov; ručné nástroje a náradie na iný 
než ručný pohon; skrine alebo stojany ako časti 
strojov; snehové pulty; rýpadlá; vrtáky (stroje). 

12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi; 
diaľkovo ovládané vozidlá; vojenské vozidlá; hna-
cie motory do uvedených vozidiel; hydraulické  
a pneumatické obvody do uvedených vozidiel; 
mechanizmy uvedených vozidiel; pracovné nástro-
je ako časti uvedených vozidiel; kapoty vozidiel; 
karosérie dopravných prostriedkov; nárazníky vo-
zidiel; podvozky vozidiel; športové autá; traktory; 
zdvíhacie vozíky a zdvíhacie zariadenia. 
16 - Plagáty; albumy; obrazy; noviny; atlasy; lís- 
tky; mapy; katalógy; farebné pásky; fotografie; 
formuláre; tlačivá; kancelárske potreby s výnimkou 
nábytku; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačovi-
ny; publikácie; príručky; brožúry; prospekty; škol-
ské potreby; blahoprajné pohľadnice; písacie po-
treby. 
35 - Kancelárske práce; maloobchodné služby a veľ-
koobchodné služby so strojmi, motormi a hnacími 
strojmi, súkolesiami, prevodmi a ich časťami, po-
ľnohospodárskym náradím okrem náradia na ruč-
ný pohon, vozidlami, zariadeniami na pohyb po 
zemi, vode alebo vo vzduchu, výrobkami z papie-
ra, kartónu, tlačovinami, publikáciami, prospektmi 
a písacími potrebami; obchodná administratíva; 
obchodná správa; obchodný manažment; podpora 
predaja pre tretie osoby v oblasti strojov; motorov 
a hnacích strojov, súkolesí, prevodov a ich častí, 
poľnohospodárskeho náradia okrem náradia na 
ručný pohon, vozidiel, zariadení na pohyb po ze-
mi, vode alebo vo vzduchu, výrobky z papiera, 
kartónu, tlačovín, publikácií, prospektov a písacích 
potrieb, reklamné služby. 
37 - Opravy a údržba cestných strojov, naklada-
čov, odmínovacích strojov, poľnohospodárskych  
a záhradných strojov, strojov na zemné práce, do-
pravných prostriedkov na pohyb po zemi, odmí-
novacích vozidiel, vojenských vozidiel, ich častí, 
mechanizmov a pracovných nástrojov. 
42 - Grafický dizajn; inštalácia a aktualizácia počí-
tačových programov; kontrola kvality; priemysel-
ný dizajn; projektovanie v strojárstve; výskum a vý-
voj nových výrobkov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 

963 01 Krupina, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227703 
(151) 16.6.2010 
(156) 3.12.2019 
(180) 3.12.2029 
(210) 1722-2009 
(220) 3.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 7, 12, 16, 35, 37, 42 
(511) 7 - Betónové miešačky (stroje); čistiace stroje; 

cestné stroje; nakladače; odmínovacie stroje; po-
ľnohospodárske a záhradné stroje; stroje na zemné 
práce; dopravníky; drviče; drviče odpadov; hnacie  
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 motory uvedených strojov s výnimkou hnacích 
motorov do pozemných vozidiel; hydraulické a pneu-
matické obvody uvedených strojov s výnimkou 
hydraulických a pneumatických obvodov pozem-
ných vozidiel; kosačky; kypriče (stroje); naklada-
cie výložníky; manipulátory; mechanizmy uvede-
ných strojov s výnimkou mechanizmov do pozem-
ných vozidiel; pracovné nástroje ako časti uvede-
ných strojov; ručné nástroje a náradie na iný než 
ručný pohon; skrine alebo stojany ako časti stro-
jov; snehové pulty; rýpadlá; vrtáky (stroje). 
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi; 
diaľkovo ovládané vozidlá; vojenské vozidlá; hna-
cie motory do uvedených vozidiel; hydraulické  
a pneumatické obvody do uvedených vozidiel; 
mechanizmy uvedených vozidiel; pracovné nástro-
je ako časti uvedených vozidiel; kapoty vozidiel; 
karosérie dopravných prostriedkov; nárazníky vo-
zidiel; podvozky vozidiel; športové autá; traktory; 
zdvíhacie vozíky a zdvíhacie zariadenia. 
16 - Plagáty; albumy; obrazy; noviny; atlasy; lístky; 
mapy; katalógy; farebné pásky; fotografie; formu-
láre; tlačivá; kancelárske potreby s výnimkou ná-
bytku; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; 
publikácie; príručky; brožúry; prospekty; školské 
potreby; blahoprajné pohľadnice; písacie potreby. 
35 - Kancelárske práce; maloobchodné služby a veľ-
koobchodné služby so strojmi, motormi a hnacími 
strojmi, súkolesiami, prevodmi a ich časťami, po-
ľnohospodárskym náradím okrem náradia na ruč-
ný pohon, vozidlami, zariadeniami na pohyb po 
zemi, vode alebo vo vzduchu, výrobkami z papie-
ra, kartónu, tlačovinami, publikáciami, prospektmi 
a písacími potrebami; obchodná administratíva; 
obchodná správa; obchodný manažment; podpora 
predaja pre tretie osoby v oblasti strojov; motorov 
a hnacích strojov, súkolesí, prevodov a ich častí, 
poľnohospodárskeho náradia okrem náradia na 
ručný pohon, vozidiel, zariadení na pohyb po ze-
mi, vode alebo vo vzduchu, výrobky z papiera, 
kartónu, tlačovín, publikácií, prospektov a písacích 
potrieb, reklamné služby. 
37 - Opravy a údržba cestných strojov, naklada-
čov, odmínovacích strojov, poľnohospodárskych  
a záhradných strojov, strojov na zemné práce, do-
pravných prostriedkov na pohyb po zemi, odmí-
novacích vozidiel, vojenských vozidiel, ich častí, 
mechanizmov a pracovných nástrojov. 
42 - Grafický dizajn; inštalácia a aktualizácia počí-
tačových programov; kontrola kvality; priemysel-
ný dizajn; projektovanie v strojárstve; výskum a vý-
voj nových výrobkov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, oranžová 
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 

963 01 Krupina, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 227715 
(151) 16.6.2010 
(156) 14.12.2019 
(180) 14.12.2029 
(210) 1806-2009 
(220) 14.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Administratívne spracovanie obchodných ob-

jednávok, analýzy nákladov, príprava a vyhotove-
nie daňových priznaní, fotokopírovanie, fakturá-
cia, marketingové štúdie, obchodné alebo podnika-
teľské informácie, obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom, obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo, personálne poradenstvo, zbieranie 
údajov do počítačových databáz; poradenstvo pri 
vedení podnikov, posudzovanie efektívnosti v ob-
chodnej činnosti, prieskum trhu, reklama, vydáva-
nie a aktualizovanie reklamných materiálov, reví-
zia účtov, služby outsourcingu, účtovníctvo, vede-
nie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh. 
36 - Daňové odhady (služby), finančné poraden-
stvo, finančné informácie, spravovanie financií. 
38 - Elektronická pošta, komunikácia mobilnými 
telefónmi, počítačová komunikácia, poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete, služby poskyto-
vané elektronickými tabuľami (telekomunikačné 
služby); telekomunikačné informácie; televízne 
vysielanie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) SAHESA s.r.o., Prešovská 61, 821 02 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 227751 
(151) 16.6.2010 
(156) 15.12.2019 
(180) 15.12.2029 
(210) 5939-2009 
(220) 15.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 11, 14 
(511) 11 - Plynové grily, vodné filtre pre domácnosť, 

dezinfekčné prístroje na riad, boxy na ľad (s vý-
nimkou prenosných), chladničky na ľad, plynové 
sporáky, plynové horáky, plynové kohútiky, horá-
ky na kempovanie, pražiarne, pražiarne na slad, 
lávové kamene na použitie v griloch, žeraviace ho-
ráky, vodíkové horáky, germicídne horáky, benzí-
nové horáky, prenosné naftové pece na varenie, 
acetylénové horáky, horáky na alkohol, rúry, ole-
jové horáky, pece pre pekárov, kuchynské rúry, 
prenosné hlinené pece na varenie, zariadenie na 
údenie mäsa, benzínové horáky, záchodové misy, 
záchodové sedadlá, bidety, pisoáre, sprchy, spr-
chové kabíny, umývadlá na umývanie rúk (časti 
sanitárnych inštalácií), umývadlá, vane, obklady na  
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 vane, prefabrikované kúpeľne, sanitárna technika 
do kúpeľní, parné sauny na použitie v domácnos-
tiach, sauny na použitie v domácnostiach, plynové 
kotly, plynové sporáky, kotly pre domácnosť, ko-
zuby, zvlhčovače na vykurovanie, ohrievacie pan-
vice, uzávery radiátorov, radiátory, naftové pece, 
pece na uhlie, rýchlovarné ohrievače vody, teplo-
vzdušné vykurovacie zariadenie, teplovzdušné pe-
ce, ohrievače vody, vykurovacie zariadenie na ho-
rúcu vodu, parné vykurovanie, hrnce na oheň, ply-
nové chladničky, chladiace zariadenia, chladiace 
výmenníky, chladiace veže, chladiace nádrže, mraz-
ničky, klimatizácia, ventilátory, vetráky na ventilá-
tory, plynové lampy, plynové pančuchy, lampy  
v tvare glóbusu, držiaky na tienidlá, vzpery záves-
ných lámp, kryty lámp, reflektory, sklá lámp, ná-
drže na spracovanie odpadových vôd v domác- 
nosti, hydranty, nádrže na výkaly skladajúce sa  
z troch častí, zavlažovacie zariadenia, vodovodné 
kohútiky, vodné potrubie pre sanitárne zariadenie, 
fontány na pitie, inštalácie pre nakladanie s ex-
krementmi, okrasné fontány, solárne kolektory 
(vykurovanie), cyklické svetlá, svetlá na automo-
bily, svetlomety na automobily, smerové svetlá au-
tomobilov, zariadenia zabraňujúce oslneniu, roz-
mrazovače na automobily, klimatizácia na auto-
mobily, reflektory na automobily, ventilačné (kli-
matizačné) zariadenia a prístroje na automobily, 
vykurovanie na automobily, svetlá pre bicykle, za-
vlažovacie stroje na poľnohospodárske účely, za-
riadenia na čistenie plynu, sterilizátory vzduchu, 
zariadenia a prístroje na čistenie vzduchu, prístroje 
na dezodoráciu vzduchu, sterilizátory vody, zaria-
denia na úpravu vody, prístroje na sušenie potravín 
a organických materiálov, zariadenia na výrobu 
ľadu, prístroje na chladenie nápojov, pouličné lam-
py, bezpečnostné lampy na použitie v podzemí, 
germicídne lampy na čistenie vzduchu, neónové 
lampy, lucerny, lampy na dynamo, výbojkové 
lampy a ich súčasti, žiarivkové lampy, žiarivkové 
lampy a ich príslušenstvo, ultrafialové lampy (nie 
na lekárske účely), germicídne lampy, lustre, lam-
py na osvetlenie vodnej plochy, ortuťové lampy, 
svetlá do akvárií, bodové svetlá, oblúkové lampy, 
bezpečnostné lampy, svetlá na potápanie, rozpráv-
kové svetlá na slávnostnú výzdobu, infračervené 
žiarovky, vreckové baterky, svetlá na rybárske 
účely, stropné lustre, elektrické svetlá na vianočný 
stromček, štandardné lampy, svetlomety, umelé 
solárne lampy, reflektory, žiarivky, vreckové svet-
lomety, zvlhčovače, vysúšače vlasov, izbové chla-
diace zariadenia pre domácnosť, elektricky vy-
hrievané prikrývky, nie na lekárske účely, elek-
tricky vykurované vankúše, nie na lekárske účely, 
elektrické ventilátory, elektrické chladničky, elek-
trické chladiace vitríny, elektrické sporáky, elek-
tricky vyhrievané vaky na nohy, elektrické sušičky 
bielizne, elektrické tlakové nádoby na varenie, au-
toklávy (elektrické tlakové hrnce), elektrické za-
riadenie na výrobu vaflí, elektrické prístroje na vý-
robu jogurtu, elektrické ohrievače dojčenských 
fliaš, elektrické kanvice, elektrické kávovary, elek-
trické kávové filtre, elektrické kávovary na pre-
kvapkávanú kávu, elektrické fritovacie hrnce, elek- 
trické prúdové čerpadlá na svietiplyn, elektrické 
obliečky, elektrické ohrievače nôh, elektrické šál-
ky na kávu, elektrické sporáky, elektrické vysúša-
če, elektrické hriankovače, elektrické kuchynské  
 

 sporáky, elektrické pece pre domácnosť, elektricky 
vyhrievané koberce, mikrovlnné sporáky, ohrieva-
če do postele. 
14 - Budíky, riadiace hodiny, stopky, atómové ho-
diny, elektrické hodiny a hodinky, elektronické 
hodiny a hodinky, náramkové hodinky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) HYUNDAI CORPORATION, 226, Shinmunro-1ka, 

Jongno-gu, Seoul, KR; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227800 
(151) 16.6.2010 
(156) 3.12.2019 
(180) 3.12.2029 
(210) 1719-2009 
(220) 3.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 7, 12, 16, 35, 37, 42 
(511) 7 - Betónové miešačky (stroje); čistiace stroje; 

cestné stroje; nakladače; odmínovacie stroje; po-
ľnohospodárske a záhradné stroje; stroje na zem-
né práce; dopravníky; drviče; drviče odpadov; 
hnacie motory uvedených strojov s výnimkou 
hnacích motorov do pozemných vozidiel; hyd-
raulické a pneumatické obvody uvedených stro-
jov s výnimkou hydraulických a pneumatických 
obvodov pozemných vozidiel; kosačky; kypriče 
(stroje); nakladacie výložníky; manipulátory; 
mechanizmy uvedených strojov s výnimkou me-
chanizmov pre pozemné vozidlá; pracovné ná-
stroje ako časti uvedených strojov; ručné nástroje 
a náradie na iný než ručný pohon; skrine alebo 
stojany ako časti strojov; snehové pulty; rýpadlá; 
vrtáky (stroje). 
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi; 
diaľkovo ovládané vozidlá; vojenské vozidlá; 
hnacie motory do uvedených vozidiel; hydraulic-
ké a pneumatické obvody pre uvedené vozidlá; 
mechanizmy uvedených vozidiel; pracovné ná-
stroje ako časti uvedených vozidiel; kapoty vozi-
diel; karosérie dopravných prostriedkov; náraz-
níky vozidiel; podvozky vozidiel; športové autá; 
traktory; zdvíhacie vozíky a zdvíhacie zariadenia. 
16 - Plagáty; albumy; obrazy; noviny; atlasy; 
lístky; mapy; katalógy; farebné pásky; fotografie; 
formuláre; tlačivá; kancelárske potreby s výnim-
kou nábytku; grafické zobrazenia; pohľadnice; 
tlačoviny; publikácie; príručky; brožúry; pros-
pekty; školské potreby; blahoprajné pohľadnice; 
písacie potreby. 
35 - Kancelárske práce; maloobchodné služby  
a veľkoobchodné služby so strojmi, motormi  
a hnacími strojmi, súkolesiami, prevodmi a ich 
časťami, poľnohospodárskym náradím okrem ná-
radia na ručný pohon, vozidlami, zariadeniami na 
pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu, výrob-
kami z papiera, kartónu, tlačovinami, publiká-
ciami, prospektami a písacími potrebami; obchod-
ná administratíva; obchodná správa; obchodný  
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manažment; podpora predaja pre tretie osoby  
v oblasti strojov; motorov a hnacích strojov, 
súkolesí, prevodov a ich častí, poľnohospodár-
skeho náradia okrem náradia na ručný pohon, 
vozidiel, zariadení na pohyb po zemi, vode alebo 
vo vzduchu, výrobky z papiera, kartónu, tlačovín, 
publikácií, prospektov a písacích potrieb, re-
klamné služby. 
37 - Opravy a údržba cestných strojov, naklada-
čov, odmínovacích strojov, poľnohospodárskych 
a záhradných strojov, strojov na zemné práce, 
dopravných prostriedkov na pohyb po zemi, od-
mínovacích vozidiel, vojenských vozidiel, ich čas-
tí, mechanizmov a pracovných nástrojov. 
42 - Grafický dizajn; inštalácia a aktualizácia po-
čítačových programov; kontrola kvality; priemy-
selný dizajn; projektovanie v strojárstve; výskum 
a vývoj nových výrobkov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 

963 01 Krupina, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227801 
(151) 16.6.2010 
(156) 3.12.2019 
(180) 3.12.2029 
(210) 1720-2009 
(220) 3.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 7, 12, 16, 35, 37, 42 
(511) 7 - Betónové miešačky (stroje); čistiace stroje; 

cestné stroje; nakladače; odmínovacie stroje; po-
ľnohospodárske a záhradné stroje; stroje na zemné 
práce; dopravníky; drviče; drviče odpadov; hnacie 
motory uvedených strojov s výnimkou hnacích 
motorov do pozemných vozidiel; hydraulické  
a pneumatické obvody uvedených strojov s vý-
nimkou hydraulických a pneumatických obvodov 
pozemných vozidiel; kosačky; kypriče (stroje); 
nakladacie výložníky; manipulátory; mechanizmy 
uvedených strojov s výnimkou mechanizmov pre 
pozemné vozidlá; pracovné nástroje ako časti uve-
dených strojov; ručné nástroje a náradie na iný než 
ručný pohon; skrine alebo stojany ako časti stro-
jov; snehové pulty; rýpadlá; vrtáky (stroje). 
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi; 
diaľkovo ovládané vozidlá; vojenské vozidlá; hna-
cie motory do uvedených vozidiel; hydraulické  
a pneumatické obvody pre uvedené vozidlá; me-
chanizmy uvedených vozidiel; pracovné nástroje 
ako časti uvedených vozidiel; kapoty vozidiel; ka-
rosérie dopravných prostriedkov; nárazníky vozi-
diel; podvozky vozidiel; športové autá; traktory; 
zdvíhacie vozíky a zdvíhacie zariadenia. 
16 - Plagáty; albumy; obrazy; noviny; atlasy; lís- 
tky; mapy; katalógy; farebné pásky; fotografie; 
formuláre; tlačivá; kancelárske potreby s výnim-
kou nábytku; grafické zobrazenia; pohľadnice; tla- 
 

čoviny; publikácie; príručky; brožúry; prospekty; 
školské potreby; blahoprajné pohľadnice; písacie 
potreby. 
35 - Kancelárske práce; maloobchodné služby a veľ-
koobchodné služby so strojmi, motormi a hnacími 
strojmi, súkolesiami, prevodmi a ich časťami, poľ-
nohospodárskym náradím okrem náradia na ručný 
pohon, vozidlami, zariadeniami na pohyb po zemi, 
vode alebo vo vzduchu, výrobkami z papiera, kar-
tónu, tlačovinami, publikáciami, prospektami a pí-
sacími potrebami; obchodná administratíva; ob-
chodná správa; obchodný manažment; podpora 
predaja pre tretie osoby v oblasti strojov; motorov 
a hnacích strojov, súkolesí, prevodov a ich častí, 
poľnohospodárskeho náradia okrem náradia na 
ručný pohon, vozidiel, zariadení na pohyb po ze-
mi, vode alebo vo vzduchu, výrobky z papiera, 
kartónu, tlačovín, publikácií, prospektov a písacích 
potrieb, reklamné služby. 
37 - Opravy a údržba cestných strojov, naklada-
čov, odmínovacích strojov, poľnohospodárskych  
a záhradných strojov, strojov na zemné práce, do-
pravných prostriedkov na pohyb po zemi, odmí-
novacích vozidiel, vojenských vozidiel, ich častí, 
mechanizmov a pracovných nástrojov. 
42 - Grafický dizajn; inštalácia a aktualizácia počí-
tačových programov; kontrola kvality; priemysel-
ný dizajn; projektovanie v strojárstve; výskum  
a vývoj nových výrobkov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, oranžová 
(732) WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 

963 01 Krupina, SK; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227817 
(151) 16.6.2010 
(156) 16.12.2019 
(180) 16.12.2029 
(210) 1782-2009 
(220) 16.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 32 
(511) 32 - Nealkoholické pivo. 
(540) 

  
 

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

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

(111) 227832 
(151) 16.6.2010 
(156) 8.10.2019 
(180) 8.10.2029 
(210) 5742-2009 
(220) 8.10.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 7, 8, 35, 37, 40, 42 
(511) 7 - Stroje a obrábacie stroje; stroje na nanášanie 

farieb; stroje na nátery; stroje (zariadenia) na na-
nášanie práškových hmôt a práškových plastov; 
stroje na stlačený vzduch; vysokotlakové čistiace 
stroje (zariadenia); stroje (zariadenia) na pred-
úpravu povrchov tryskaním (pieskovaním); auto-
matické striekacie pištole ako stroje; pneumatické 
miešadlá; regulátory tlaku ako časti strojov; vzdu-
chové odlučovače; odsávacie steny na priemyselné 
účely; tlakové kompresory; dekontaminačné stroje 
(zariadenia); penogenerátory; stroje (zariadenia) 
na čistenie a dezinfekciu; motory a hnacie stroje 
okrem motorov do pozemných vozidiel; súkolesia, 
prevody a ich časti okrem súkolesí a prevodov do 
pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie 
okrem náradia na ručný pohon. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradia; ručné strieka-
cie a metalizačné pištole; ručné elektrokinetické 
pištole; ručná dekontaminačná technika; nožiarsky 
tovar a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, ho-
liace čepele; holiace strojčeky. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 7 a 8; veľkoobchodné 
a maloobchodné služby s materiálmi a zariade-
niami na povrchové úpravy a na predúpravu po-
vrchov tryskaním (pieskovaním), lakovacími bo-
xami a technologickými zariadeniami pri lakovní, 
dodávkami filtračných materiálov podlahových  
i stropných filtrov, a ochrannými prostriedkami  
a prípravkami na kov a drevo; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb v oblasti povrchovej 
úpravy a predúpravy povrchov tryskaním (piesko-
vaním) pre tretie osoby; zhromažďovanie (okrem 
dopravy) rôzneho tovaru (najmä uvedeného tova-
ru) pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, 
aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom ka-
talógov, korešpondenčného (zásielkového) preda-
ja, prostredníctvom internetu, teleshopingu alebo 
prostredníctvom iných komunikačných médií; re-
klama, rozhlasová a televízna reklama; reklamná 
činnosť; reklamné a inzertné služby; online rekla-
ma v počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie 
reklamných materiálov a inzertných materiálov; 
šírenie informácií reklamného, propagačného a ko-
merčného charakteru; kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom a vývozom; poradenstvo v obchodnej 
činnosti; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; podpora 
predaja pre tretie osoby; administratívne spraco-
vanie objednávok pre dodávateľskú činnosť na re-
alizáciu technologických pracovísk; administratív-
ne služby na zásielkový predaj; obchodné spros- 
tredkovanie služieb uvedených v triedach 37, 40 a 42. 
 

37 - Inštalácia strojov s mechanickým pohonom na 
všeobecné účely; nanášanie práškových plastov; 
vysokotlakové striekanie; úprava povrchov tryska-
ním (pieskovaním); natieranie; brúsenie materiá-
lov; interiérové maľovanie a exteriérové maľova-
nie; čistenie, chemické čistenie; čistenie automobi-
lov; čistenie vagónov; čistenie ciest; čistenie ko-
mínov; čistenie kotlov; čistenie okien; čistenie in-
teriérov; čistenie exteriérov a interiérov budov; 
povrchové čistenie exteriérov budov; prenájom 
stavebných strojov a zariadení; stavebné činnosti, 
asfaltovanie; stavebný dozor; murovanie, murár-
stvo; utesňovanie stavieb; demolácia budov; čis-
tiace práce; dláždičské práce; pokládka parkiet  
a podláh; montovanie lešení; čalúnenie, čalúnnické 
práce; čalúnnické opravy; údržba nábytku; reštau-
rovanie nábytku; izolačné práce; pokrývačské prá-
ce; klampiarske práce; inštalačné práce; tapetárske 
práce; lakovacie práce; glazovacie práce; sadrova-
cie práce; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; 
vŕtanie; nitovanie, pieskovanie; protihrdzová úpra-
va; inštalácia a opravy pecí; inštalácia, údržba  
a opravy strojných a priemyselných zariadení, ko-
vových výrobkov a zariadení, drevárskych výrob-
kov a zariadení; servisná činnosť. 
40 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti 
technológií úprav povrchov; spracovanie a úprava 
materiálov; mechanické alebo chemické spracova-
nie predmetov alebo anorganických a organických 
látok; rezanie materiálov; služby spojené so zaob-
chádzaním s materiálmi počas výroby látok alebo 
predmetov (okrem budov); služby spojené s reza-
ním, formovaním alebo leštením pomocou brúse-
nia alebo pokovovania; cínovanie; elektrolytické 
pokovovanie; galvanizácia; pozinkovanie; kalenie 
kovov; pokovovanie kovových materiálov; obrá-
banie kovov; odlievanie kovov; plátovanie; poko-
vovanie; popúšťanie kovov; zinkografia; výroba 
štočkov; chrómovanie kovov; kreslenie, rysovanie 
laserom ako úprava povrchu kovov; služby týka-
júce sa premeny predmetov alebo látok a akékoľ-
vek procesy majúce za následok premenu ich zá-
kladných vlastností; spájanie materiálov (pre tretie 
osoby); informácie o spracovaní a úprava materiá-
lov; vodovzdorná úprava látok a impregnácia lá-
tok; poskytovanie informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
42 - Projektová činnosť pri realizácii technologic-
kých pracovísk; vedecké služby v oblasti vývoja 
nových technológií; hosťovanie na webových 
stránkach a počítačových serveroch. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, biela 
(732) STEEL COLOR TECHNOLOGY, s.r.o., Trieda 

A. Hlinku 21, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Blaško Rastislav, Mgr., Pezinok, SK; 
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(111) 227841 
(151) 16.6.2010 
(156) 14.12.2019 
(180) 14.12.2029 
(210) 5937-2009 
(220) 14.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 41, 43 
(511) 41 - Služby v oblasti kultúry a zábavy; diskotéky; 

nočné kluby; prevádzkovanie priestorov s hracími 
automatmi; prevádzkovanie kasín; organizovanie 
kultúrnych, zábavných a spoločenských podujatí; 
organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizo-
vanie živých vystúpení; plánovanie a organizova-
nie večierkov; prevádzkovanie kultúrnych, spolo-
čenských a zábavných zariadení. 
43 - Služby barov; reštauračné služby; kaviarne; 
príprava a dodávka jedál na objednávku; ketering; 
bufety (rýchle občerstvenie); prevádzkovanie vý-
dajní stravy; hotelierske služby; prevádzkovanie 
hotelového ubytovania; poskytovanie prechodného 
ubytovania; prenájom prednáškových sál. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, biela, čierna 
(732) EUROVEA Hotel, s.r.o., Pribinova 12, 811 09 Bra-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227842 
(151) 16.6.2010 
(156) 14.12.2019 
(180) 14.12.2029 
(210) 5938-2009 
(220) 14.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 41, 43 
(511) 41 - Služby v oblasti kultúry a zábavy; diskotéky; 

nočné kluby; prevádzkovanie priestorov s hracími 
automatmi; prevádzkovanie kasín; organizovanie 
kultúrnych, zábavných a spoločenských podujatí; 
organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; organizo-
vanie živých vystúpení; plánovanie a organizova-
nie večierkov; prevádzkovanie kultúrnych, spolo-
čenských a zábavných zariadení. 

 

43 - Služby barov; reštauračné služby; kaviarne; 
príprava a dodávka jedál na objednávku; ketering; 
bufety (rýchle občerstvenie); prevádzkovanie vý-
dajní stravy; hotelierske služby; prevádzkovanie 
hotelového ubytovania; poskytovanie prechodného 
ubytovania; prenájom prednáškových sál. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená 
(732) EUROVEA Hotel, s.r.o., Pribinova 12, 811 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227868 
(151) 2.7.2010 
(156) 29.7.2019 
(180) 29.7.2029 
(210) 1063-2009 
(220) 29.7.2009 
(442) 5.11.2009 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 9, 16, 19, 20, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 
43, 44 

(511) 9 - Počítačový softvér, počítačový hardvér, elek-
tronické súčiastky, elektrické súčiastky, prístroje 
vedecké, námorné, geodetické, elektrické, najmä 
elektrické zabezpečovacie systémy a zariadenia, 
prístroje a nástroje fotografické, filmové, optické, 
prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontro-
lu, záchranu a prístroje na vyučovanie, prístroje na 
záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu, 
magnetické suporty zvukových záznamov, gramo-
fónové platne, automatické distribútory a mecha-
nizmy na mince, zapisovacie pokladnice, kalku-
lačné stroje, prístroje na spracovanie informácií, 
počítače (hardvér, softvér), hasiace prístroje. 
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-
žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, 
etikety s výnimkou textilných, fotografovanie, gra-
fické zobrazenie, grafiky, kalendáre všetkých dru-
hov, kartón, lepenka, kávové filtre papierové, kni-
hy, 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 
tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a ne-
periodické publikácie, plagáty, predmety z kartó-
nu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály,  
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umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera 
alebo plastických materiálov, vrecká z papiera 
alebo plastických materiálov, tlačivá a kancelárske 
potreby s výnimkou nábytku, umelohmotné fólie 
na balenie. 
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 ko-
vových, 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 kovo-
vých, plastové garážové brány, plastové rolety, 
cloniace a ochranné výrobky na okná a dvere, 
najmä medzisklené, exteriérové, vertikálne žalú-
zie, časti a diely týchto výrobkov - všetko z plas-
tov, dreva a iných nekovových materiálov, vonkaj-
šie rolety a žalúzie, časti a diely týchto výrobkov - 
všetko z plastov, dreva a iných nekovových mate-
riálov, žalúzie s výnimkou kovových, dosky a tyče 
z plastov (polotovary), hmoty tesniace, upchávko-
vé a izolačné, hadice, polotovary z plastických 
hmôt v tvare profilov a tvarovaných kusov pre ná-
bytkársky priemysel a na výrobu okien, profily 
vždy, úplne alebo čiastočne z plastických hmôt pre 
stavebníctvo, plastové rolety, debnenie s výnim-
kou kovového, dosky - stavebné drevo, latky, dre-
vené dyhy, drevené a plastové obloženie, drevo 
opracované, drevo opracované - stolárske, strešné 
krokvy, lišty s výnimkou kovových, mriežky s vý-
nimkou kovových, palisády s výnimkou kovo-
vých, podlahové dosky, schodiská s výnimkou ko-
vových, schodnice ako časti schodísk, drevotries-
kové dosky, hranoly, stavebný materiál nekovový, 
prírodný a umelý kameň, inzertné stĺpy s výnim-
kou kovových, reklamné stĺpy s výnimkou kovo-
vých, nekovové reklamné panely s výnimkou sve-
telných. 
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 záclo-
ny, závesy a žalúzie, kovanie na okná a dvere s vý-
nimkou kovového, schodišťové zábradlia, závory  
s výnimkou kovových, závesy a siete proti hmyzu. 
25 - Bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, 
gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, kombi-
nézy (oblečenie), kabáty, košele, krátke nohavice, 
kravaty, kovové časti na obuv a opasky, nohavice, 
nohavičky, oblečenie, opasky, plášte, polokošele, 
pokrývky hlavy, potné vložky, pulóvre, svetre, šat-
ky, šály, šaty, športové tričká a dresy, tielka, trič-
ká, vesty, body-bielizeň, chrániče uší (proti chla-
du, ako pokrývka hlavy), kovové časti na obuv  
a opasky, oblečenie pre motoristov, oblečenie z ko-
že, obuv, odevy, opasky, plavky, pleteniny (oble-
čenie), pletiarsky tovar, ponožky, rukavice, saká, 
sandále, spodná bielizeň, sukne, športová obuv, 
športové tričká a dresy. 
28 - Autíčka, automobilové modely, bazény ako 
objekty na hru a šport, biliardy, boby, topánky na 
korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, zariade-
nie na bowling, boxerské rukavice, korčule, činky, 
stolové hry, športové náradie, divadelné masky, 
šarkany, golfové vybavenie, gymnastické zariade- 
 

nia, telocvičné zariadenia, hokejky, hojdačky, kol-
ky, šachy, guľky na hranie, hračky, hry, hrkálky, 
stacionárne bicykle na cvičenie, kapsle do kapsľo-
vých pištolí, kolieskové korčule, kolobežky, báb-
ky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfovacie a vod-
né lyže, maňušky, lopty, ozdoby na vianočné 
stromčeky s výnimkou osvetľovacích telies a cuk-
roviniek, hokejky, golfové palice, lyžiarske palice, 
bábiky, plutvy, puky, športové rukavice bejzbalo-
vé, boxerské, golfové, hracie, lyžiarske, šermiar-
ske, siete ako športové potreby, skejtbordy, spolo-
čenské hry, stojany na vianočné stromčeky, via-
nočné stromčeky umelé, šachovnice, šípky (hra), 
terče, hracie karty, konfety, športový a hračkársky 
tovar zaradený v tejto triede, detské šúchačky  
a preliezky, detské ihriská, nafukovacie hrady a ih-
riská. 
35 - Maloobchodné služby v oblasti plastových  
a drevených okien a dverí a stavebníctva; veľko-
obchodné služby v oblasti plastových a drevených 
okien a dverí a stavebníctva; reklamná činnosť, 
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, ob-
chodná administratíva, kancelárske práce, kancelá-
rie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírova-
nie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumen-
tov, dokladov, nábor zamestnancov, organizovanie 
výstav na obchodné a reklamné účely, zbieranie 
údajov do počítačovej databázy, hospodárske ale-
bo ekonomické predpovede, prenájom kancelár-
skych strojov a zariadení, prenájom reklamných 
materiálov, prenájom reklamných priestorov, pre-
pisovanie, prieskum trhu, prenájom reklamných 
plôch, zásielkové reklamné služby, rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov, spracova-
nie textov, vydávanie reklamných materiálov, vy-
dávanie reklamných alebo náborových textov, vy-
lepovanie plagátov, analýzy nákupných cien, veľ-
koobchodných cien, automatizované spracovanie 
dát v administratíve, barterové operácie, komerčné 
informačné kancelárie, marketing, marketingové 
štúdie, obchodné administratívne služby, obchod-
né alebo podnikateľské informácie, obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum, obchodný manažment 
a podnikové poradenstvo, podpora predaja (pre 
tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných a prie-
myselných podnikov, pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti, poradenské služby v oblasti obchodného 
alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo v ob-
chodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií, poskytovanie pomoci 
pri riadení obchodných alebo priemyselných pod-
nikov, prieskum trhu, profesionálne obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo, sekretárske služby, 
spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzač-
ných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a me-
dzinárodnej úrovni, sprostredkovanie obchodu  
s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných 
textov, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s ve-
rejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, in-
štitúciami a spoločenským prostredím), zbieranie 
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach, obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 
37, 39, 40, 41, 42, 43 a 44. 
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie 
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné 
kancelárie, správa nehnuteľností, vedenie nájomných  
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domov, obstarávanie služieb spojených so správou 
nehnuteľností, sprostredkovanie finančných slu-
žieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnu-
teľnosti), finančný lízing, lízing motorových vozi-
diel, lízing strojov a zariadení, lízing spojený s fi-
nancovaním, predaj na splátky, zmenárenské služ-
by, úverové financovanie predaja, vydávanie kre-
ditných kariet, služby finančného manažmentu  
a účtovníckych sústav a správa hotovosti, poiste-
nie, oceňovanie umeleckých diel, organizovanie 
dobročinných zbierok, činnosť účtovných poradcov, 
vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie úverov. 
37 - Montáž, inštalácia a opravy okien, dverí  
a iných stavebných prvkov, údržba nábytku, reš-
taurovanie nábytku, vykonávanie inžinierskych, 
priemyselných, bytových a občianskych stavieb, 
prípravné a pomocné stavebné práce, montáž, kla-
denie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, 
izolovanie 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, prí-
pravné 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, klampiar-
stvo a inštalatérstvo, čalúnenie, čalúnnické práce, 
čalúnnické opravy, stavebné informácie, údržba 
nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž kuchyn-
ských zariadení, montáž nábytku a zariadení, mon-
táž a opravy vzduchotechnických zariadení, mon-
táž a opravy klimatizačných zariadení, montáž  
a opravy vykurovacích zariadení, montáž, klade-
nie, servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, rea-
lizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, exte-
riérové a interiérové maľovanie a natieranie, mon-
tovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce na 
strechách, stavebné informácie, dozor nad stavba-
mi, demolácia budov, tapetovanie, umelecká sto-
lárska výroba a opravy, utesňovanie stavieb a bu-
dov, inštalácia a opravy výťahov, prenájom nára-
dia a nástrojov, prenájom podlahárskych strojov, 
prenájom čistiacich strojov. 
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredko-
vanie prepravy, skladovanie prepravy, skladova-
nie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom 
automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava, do-
ručovanie tovaru, preprava nábytku, prepravné 
služby, dočasné uskladnenie a dodávanie nábytku, 
zariadenia, interiérového tovaru pre dom a rodinu 
a súvisiacich výrobkov, sprostredkovanie autobu-
sovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej 
dopravy, preprava turistov, informácie o doprave  
a preprave, rezervácia dopravy, rezervácie mieste-
niek, rezervácie zájazdov, sprevádzanie turistov, 
organizovanie výletov, organizovanie ciest, turis-
tické prehliadky, sprostredkovanie cestovných slu-
žieb, sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozi-
diel a iných dopravných prostriedkov, služby pos-
kytované výletnými loďami, poskytovanie pomoci 
pri doprave, sprevádzanie turistov, balenie a doru-
čovanie darčekových a umeleckých predmetov, 
distribúcia umeleckých predmetov, doručovacie 
služby, doručovanie tovaru, informácie o balení  
a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov, 
kuriérske služby, zabezpečovanie a sprostredko-
vanie balenia a doručovanie tovaru. 

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). 
41 - Činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu na 
kultúrne a zábavné účely, organizovanie športo-
vých podujatí a súťaží, organizovanie súťaží (ve-
domostných alebo zábavných), organizovanie 
predstavení (manažérske služby), hudobných a ta-
nečných produkcií, činnosť umeleckej a športovej 
agentúry, informácie o možnostiach zábavy, filmo-
vá tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, 
organizovanie a plánovanie večierkov, organizo-
vanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie 
konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, 
organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie 
a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuál-
nych predstavení na kultúrne a zábavné účely, čin-
nosť umeleckej a športovej agentúry, organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organi-
zovanie plesov, usporadúvanie koncertov, organi-
zovanie súťaží krásy, požičiavanie nahraných no-
sičov zvukových a zvukovo-obrazových zázna-
mov, prenájom hudobných nástrojov a hudobnej 
aparatúry, usporadúvanie divadelných, filmových, 
koncertných a iných predstavení, usporadúvanie 
koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vy-
davateľská činnosť s výnimkou vydávania reklam-
ných textov, vydávanie periodických a neperiodic-
kých publikácií s výnimkou reklamných, zverej-
ňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov, vý-
chovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) 
videofilmov, organizovanie živých vystúpení, živé 
predstavenia. 
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. 
43 - Barové služby, bufety (rýchle občerstvenie), 
hotelierske služby, jedálne a závodné jedálne, ka-
viarne, prevádzkovanie kempov, motelové služby, 
penzióny, poskytovanie prechodného ubytovania, 
prenájom prenosných stavieb, prenájom turistic-
kých stanov, reštaurácie (jedálne), samoobslužné 
reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia penzió-
nov, rezervácia prechodného ubytovania, turistické 
ubytovne, ubytovacie kancelárie (hotely, penzió-
ny), prenájom prechodného ubytovania. 
44 - Fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, aqua-
terapia, kadernícke salóny, parné kúpele, verejné 
kúpele na hygienu, lekárske služby, manikúra, ma-
sáže, ošetrovateľské služby, salóny krásy, zota-
vovne, poskytovanie doplnkových zdravotníckych 
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej staros-
tlivosti; prevádzkovanie zariadení slúžiacich na 
regeneráciu a rekondíciu v súvislosti s poskytova-
ním zdravotníckej starostlivosti, masáže, sanatória, 
verejné kúpele, zdravotná starostlivosť, zotavovne. 
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(540) MIRADOR 
(550) slovná 
(732) Ľubomír Svetlík - MIRADOR, Pletiarska 20, 969 01 

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

 
 

(111) 227882 
(151) 19.7.2010 
(156) 23.12.2019 
(180) 23.12.2029 
(210) 1831-2009 
(220) 23.12.2009 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie 

a brúsenie; prípravky na čistenie odtokov; mydlá; 
detergenty. 

(540) DUCK POWER WHITE & 
 BRIGHT 
(550) slovná 
(732) Duck Global Licensing AG (Duck Global Licen-

sing SA) (Duck Global Licensing Ltd) c/o Fis-
cher & Partner, Schulhausstrasse 9, 6052 Hergis-
wil, CH; 

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

(111) 227920 
(151) 19.7.2010 
(156) 1.2.2020 
(180) 1.2.2030 
(210) 113-2010 
(220) 1.2.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 37 
(511) 37 - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení; in-

štalácia a opravy klimatizačných zariadení; inšta-
lácia, údržba a opravy strojov; inštalácia a opravy 
vykurovacích zariadení. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(732) KLIMA TREND, spol. s r.o., Štúrova 165, 949 01 

Nitra, SK; 
 
 

(111) 227953 
(151) 19.7.2010 
(156) 12.1.2020 
(180) 12.1.2030 
(210) 5011-2010 
(220) 12.1.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 16, 30, 35, 39, 43 
(511) 16 - Papiernický tovar, oznámenia (papiernický 

tovar), lístky, mapy, nálepky na kancelárske po- 
 

 

 užitie alebo pre domácnosť, nálepky, lepiace štít-
ky, samolepky pre domácnosť a na kancelárske 
účely, štítky (papierové nálepky), vrecká z papie-
ra alebo plastických materiálov, obtlačky, výrob-
ky z kartónu, lepenky, ktoré patria do triedy 16, 
bublinové obaly z plastických materiálov (na ba-
lenie), lepenkové alebo papierové škatule, baliaci 
papier, lepenkové alebo papierové obaly na fľa-
še, umelohmotné fólie na balenie, papierové 
obrúsky, obrúsky (papierové prestieranie), papie-
rové obrusy, papierové prikrývky na stôl, stolové 
prestieranie z papiera, papierové obrúsky, utier-
ky, papierové podložky pod poháre, podložky 
pod pivové poháre, papierové podbradníky, pod-
bradníky, plagáty, pútače z papiera alebo lepen-
ky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo  
z lepenky, papierové vlajky, papierové klobúky. 
30 - Múka a prípravky vyrobené z obilnín, 
chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzliny, ľad, med, 
kvasnice, kypriaci prášok, soľ, horčica, ocot, ko-
renie, omáčky ako chuťové prísady, ochucovadlá 
a chuťové prísady, biele pečivo, sušienky, strú-
hanka, koláče, ryža, pizza, omáčky na pizzu, pl-
nená pizza s posypom, cesto na pizzu, cestovi- 
ny a plnené cestoviny, šalátové dresingy, pizza  
a prísady spojené s výrobou pizze, cestoviny, ho-
tové jedlá z uvedených surovín, cukrovinky, ká-
va, čaj, kakaové a čokoládové nápoje, dezerty, 
cukor, tapioka, kávové náhradky, cereálne potra-
viny, sirup z melasy, prášky do pečiva. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, ob-
chodné franchisingové služby, obchodné pora-
denské služby, reklama, propagačné služby, or-
ganizovanie, vykonávanie a riadenie predajných 
a propagačných motivačných akcií, distribúcia 
brožúr a prospektov, obstarávanie obchodných 
informácií; rozširovanie reklamných materiálov, 
informačné a poradenské služby súvisiace s uve-
denými službami. 
39 - Dovoz tovaru, sprevádzanie turistov. 
43 - Reštaurácie, bary, bistrá, kaviarne, vínne ba-
ry, hotelierske služby, poskytovanie hotelového 
ubytovania, stravovacie služby poskytované pen-
ziónmi, poskytovanie ubytovania v penziónoch, 
odnášanie a dodávanie jedál a nápojov, informá-
cie a poradenské služby súvisiace s uvedenými 
službami; zaisťovanie jedla objednávaného pros-
tredníctvom online počítačovej siete, príprava  
a dodávka jedál na objednávku do domu, služby 
kaviarní, kafetérií, jedální, reštaurácií, snackba-
rov a verejného stravovania a dodávky jedál na 
objednávku do domu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, čierna, biela 
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(732) GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava, 
SK; 

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

 
 

(111) 227988 
(151) 19.7.2010 
(156) 18.6.2019 
(180) 18.6.2029 
(210) 865-2009 
(220) 18.6.2009 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Toaletné mydlá, parfumy, voňavky, kozme-

tické prípravky, vonné olejčeky, vlasové vodič-
ky, prípravky na čistenie, starostlivosť a skrášľo-
vanie pokožky, pokožky hlavy a vlasov, deodo-
ranty a antiperspiranty na osobné použitie. 

(540) CYPRUS 
(550) slovná 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227989 
(151) 19.7.2010 
(156) 19.6.2019 
(180) 19.6.2029 
(210) 870-2009 
(220) 19.6.2009 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Toaletné mydlá, parfumy, voňavky, kozme-

tické prípravky, vonné olejčeky, vlasové vodič-
ky, prípravky na čistenie, starostlivosť a skrášľo-
vanie pokožky, pokožky hlavy a vlasov, deodo-
ranty a antiperspiranty na osobné použitie. 

(540) BAHAMAS 
(550) slovná 
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227992 
(151) 19.7.2010 
(156) 5.8.2019 
(180) 5.8.2029 
(210) 1107-2009 
(220) 5.8.2009 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 22, 25 
(511) 22 - Tašky a kabelky typu "tote" vyrobené z tex-

tilu. 
25 - Oblečenie, najmä košele, tričká, klobúky a mi-
kiny. 

(540) CHOCOLOVE 
(550) slovná 
(732) Creative Natural Products, Inc., P. O. Box 18357, 

80308-1357 Boulder, CO, US; 
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 228118 
(151) 19.8.2010 
(156) 9.12.2019 
(180) 9.12.2029 
(210) 1751-2009 
(220) 9.12.2009 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 3, 44 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; kozmetické prípravky 

na zoštíhlenie. 
44 - Plastická chirurgia; blefaroplastika; facelif-
ting; liposukcia; mammaplastika; lipofiling; rhino-
plastika; labioplastika; zdravotnícka starostlivosť; 
lekárske služby; dermatológia; mezoterapia; me-
zolift; služby kozmetických salónov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, biela 
(732) Esthetic, s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 228131 
(151) 19.8.2010 
(156) 7.1.2020 
(180) 7.1.2030 
(210) 21-2010 
(220) 7.1.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, knihy, ro-

čenky, prílohy, periodiká, obchodné a odborné 
publikácie a elektronické nosiče informácií všet-
kých druhov; nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu; 
elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky ší-
rené informačné materiály; magnetické a optické 
nosiče údajov; DVD disky; CD disky; záznamové 
disky; magnetické disky; optické disky; diapozití-
vy; zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, 
spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo 
dát; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapiso-
vanie CD alebo DVD diskov; nosiče zvukových  
a obrazových nahrávok; videokazety; počítače; no-
tebooky; periférne zariadenia počítačov; počítačo-
vý softvér; zariadenia na úpravu a spracovanie tex-
tu; prístroje a nástroje fotografické; informácie, 
údaje a databázy na elektronických, magnetických 
alebo optických nosičoch; informácie, údaje a da-
tabázy v elektronických, dátových a telekomuni-
kačných sieťach. 
16 - Tlačoviny; časopisy; noviny; publikácie; prí-
ručky; prospekty; periodiká; brožúry; knihy; obež-
níky; ročenky; prílohy a papierové nosiče infor-
mácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej  
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forme; reklamné a propagačné materiály patriace 
do tejto triedy; letáky; polygrafické výrobky všet-
kých druhov; fotografie; papierové etikety; formu-
láre; grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; 
plagáty; pohľadnice; pútače z papiera alebo lepen-
ky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; papierové vlajky; papierové zástavy; vzory 
najmä v oblasti módy. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť 
najmä v oblasti módy; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti najmä v oblasti módy; 
rozhlasová a televízna reklama najmä v oblasti 
módy; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
odborné obchodné poradenstvo; vydávanie a aktu-
alizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; pre-
nájom reklamných plôch a priestorov; prenájom 
reklamných plôch na internete; prenájom reklam-
ných plôch na webových stránkach; predvádzanie 
a prezentácia tovaru na reklamné účely; predvá-
dzanie a prezentácia modelov odevov, obuvi a od-
evných doplnkov na reklamné účely a podporu 
predaja; predvádzanie a prezentácia tovaru služ-
bou modeliek a modelov na reklamné účely a pod-
poru predaja, organizovanie a vedenie výstav, pre-
hliadok a iných podujatí najmä v oblasti módy na 
účely predaja a reklamy; prepisovanie a vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch (pre zá-
kazníkov); zbieranie a zoraďovanie údajov do po-
čítačových databáz, prieskum trhu; prieskum ve-
rejnej mienky; služby v oblasti marketingu; ob-
chodné rady a informácie spotrebiteľom; organi-
zovanie výstav na komerčné alebo reklamné úče-
ly; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; poskytovanie obchodných in-
formácií a služieb pomocou internetu; sprostred-
kovanie obchodu s tovarmi; maloobchodná a/alebo 
veľkoobchodná činnosť s tovarmi uvedenými  
v triedach 9 a 16; konzultačná činnosť v oblasti 
služieb uvedených v triede 35; obchodné spros-
tredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41; 
výroba rozhlasových a televíznych reklamných 
blokov; prezentácia a zverejňovanie rozhlasových 
a televíznych reklamných blokov; prezentácia  
a zverejňovanie rozhlasových a televíznych re-
klamných blokov na internete; výroba a zverejňo-
vanie audio- a audiovizuálnych diel súvisiacich  
s obchodnou činnosťou na reklamné účely; výroba 
a zverejňovanie fotografických diel súvisiacich  
s obchodnou činnosťou na reklamné účely; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách; 
uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie vzo-
riek tovarov; vydávanie a zverejňovanie reklam-
ných textov; zhromažďovanie a šírenie reklam-
ných informácií z oblasti módy prostredníctvom 
tlačených a elektronických prostriedkov; elektro-
nické publikačné a edičné služby s reklamnými 
alebo náborovými textami; poskytovanie uvede-
ných služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 
38 - Telekomunikačné služby; elektronická pošta; 
hlasová odkazová služba; počítačová komuniká-
cia; poskytovanie priestoru na diskusiu na interne-
te; poskytovanie prístupu do databáz; poskytova-
nie telekomunikačného pripojenia do svetovej po-
čítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných  
 

kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľské-
ho prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos 
správ a obrazových informácií pomocou počítača; 
rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; spra-
vodajské agentúry; poskytovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu; rozširovanie televízneho alebo rozhla-
sového vysielania prostredníctvom internetu alebo 
satelitu; šírenie elektronických novín, časopisov, 
kníh, databáz alebo iných údajov prostredníctvom 
internetu, satelitov, elektronických sietí. 
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časo-
pisov, ročeniek, príloh, periodík, textov, tlačovín 
všetkých druhov v papierovej a elektronickej for-
me; publikovanie článkov v papierovej a elektro-
nickej forme s výnimkou reklamných; vydávanie  
a zverejňovanie textov s výnimkou reklamných 
alebo náborových; elektronická edičná a publikač-
ná činnosť s výnimkou vydávania reklamných ale-
bo náborových textov; poskytovanie elektronických 
publikácií online; poskytovanie elektronických tex-
tov online; poskytovanie elektronických článkov 
online; poskytovanie elektronických fotografic-
kých diel online; poskytovanie elektronických au-
dio- a audiovizuálnych diel online; poskytovanie 
elektronických časopisov online; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie dielní na vý-
učbu; školenia; vyučovania; vzdelávania; praktic-
ký výcvik; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; podujatí; 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých 
vystúpení; umelecké módne agentúry; organizo-
vanie súťaží, výstav módnych prehliadok a vystú-
pení; organizovanie školení v oblasti imidžu; os-
tatné vzdelávanie v oblasti módy; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov, relácií a informač-
ných blokov najmä v oblasti módy; prezentácia  
a zverejňovanie rozhlasových a televíznych pro-
gramov, relácií a informačných blokov najmä  
v oblasti módy (okrem reklamných); prezentácia  
a zverejňovanie rozhlasových a televíznych pro-
gramov, relácií a informačných blokov najmä  
v oblasti módy na internete (okrem reklamných); 
tvorba a zverejňovanie textových informačných 
blokov najmä v oblasti módy; tvorba a zverejňo-
vanie fotografických diel najmä v oblasti módy; 
písanie a uverejňovanie textov, článkov najmä  
v oblasti módy (okrem reklamných); tvorba a zve-
rejňovanie audio- a audiovizuálnych diel najmä  
z oblasti módy v komunikačných prostriedkoch 
(okrem reklamných); vydávanie online kníh a ča-
sopisov v elektronickej forme; konzultačná čin-
nosť v oblasti služieb uvedených v triede 41; pos-
kytovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
42 - Poskytovanie informácií o móde; poradenská 
činnosť v oblasti módy a obliekania; poskytovanie 
informácií v oblasti módy a obliekania; poraden-
stvo v oblasti imidžu; poskytovanie informácií  
v oblasti imidžu; poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) marco mirelli, s.r.o., Dr. Töröka 1, 982 01 Torna-

ľa, SK; 
 
 

(111) 228170 
(151) 19.8.2010 
(156) 18.2.2020 
(180) 18.2.2030 
(210) 220-2010 
(220) 18.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

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

hrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v di-
gitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta, 
databázy, katalógy, programy v elektronickej po-
dobe; elektronické publikácie s možnosťou kopí-
rovania. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, papierové propagačné materiály, letáky, 
prospekty, pohľadnice, obálky, darčekové a re-
klamné predmety z papiera. 
41 - Organizovanie kultúrnych, spoločenských  
a zábavných podujatí; organizovanie koncertov, 
tanečných vystúpení, organizovanie speváckych, 
hudobných, slovesných a tanečných súťaží a po-
dujatí; organizovanie folklórnych festivalov a iných 
podujatí; organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie spoločenských večerov a plesov; organi-
zovanie divadelných predstavení; rozhlasová a te-
levízna zábava so zameraním na folklór; organizo-
vanie vedomostných súťaží z oblasti folklóru; 
vzdelávanie v oblasti folklóru; organizovanie vý-
stav z oblasti ľudovej kultúry a tvorby; poskyto-
vanie informácií z uvedených oblastí; vydávanie 
a zverejňovanie slovesnej a hudobnej tvorby, 
kníh, časopisov a iných materiálov tiež v elektro-
nickej forme s výnimkou reklamných a náboro-
vých textov; zaznamenávanie a reprodukcia zvu-
ku a/alebo obrazu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Bajan Vladimír, Ing., Lenárdova 2, 851 02 Brati-

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

 
 
 

(111) 228203 
(151) 19.8.2010 
(156) 24.8.2019 
(180) 24.8.2029 
(210) 5621-2009 
(220) 24.8.2009 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 16, 30, 35, 39, 40, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, papier, kartón, lepenka a výrobky 

z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach, periodické a neperiodické publikácie, 
plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, 
tlačené reklamné materiály pútače z papiera alebo 
lepenky, lepiace pásky na kancelárske účely a po-
užitie v domácnosti, písacie potreby, netextilné 
etikety, stolové prestierania z papiera, papierové 
utierky, papierové obrúsky, papiernický tovar, 
obaly, baliaci papier, plastové fólie na balenie, ná-
lepky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických 
materiálov, bublinové obaly z plastických materiá-
lov (na balenie). 
30 - Zemiakovo-bryndzové pirohy, zemiakovo-
bryndzové pirohy s pažítkou, zemiakovo-bryn-
dzové pirohy s kôprom, pikantné bryndzové piro-
hy. 
35 - Obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo, obchodná správa; administratívne riadenie, 
veľkoobchodné a maloobchodné služby súvisiace 
s potravinami, predvádzanie tovaru, reklama rozši-
rovanie reklamných oznamov, rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vy-
dávanie a aktualizovanie zvukovo-obrazových zá-
znamov a periodických a neperiodických publiká-
cií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie 
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo 
náborových textov, obchodné alebo podnikateľské 
informácie, komerčné informačné kancelárie, or-
ganizovanie audiovizuálnych predstavení na ko-
merčné a reklamné účely, organizovanie výstav na 
komerčné alebo reklamné účely, personálne pora-
denstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, po-
radenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií, pre-
nájom kancelárskych strojov a zariadení, marke-
tingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný 
alebo podnikateľský prieskum, prieskum trhu, 
podpora predaja formou poskytovania zliav. 
39 - Doprava, sprostredkovanie dopravy, distribú-
cia tovaru, balenie. 
40 - Konzervovanie a zmrazovanie jedál, potravín 
a nápojov. 
41 - Výchovná, zábavná, školiaca, športová a kul-
túrna činnosť ako organizovanie spoločenských, 
športových, turistických, ekologických a kultúr-
nych akcií a slávností, usporadúvanie školení, na-
kladateľská a vydavateľská činnosť. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene modrej, odtiene hnedej, biela, čierna, 

červená 
(732) HO&PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228205 
(151) 19.8.2010 
(156) 8.9.2019 
(180) 8.9.2029 
(210) 5665-2009 
(220) 8.9.2009 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 16, 30, 35, 39, 40, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, papier, kartón, lepenka a výrobky 

z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach, periodické a neperiodické publikácie, 
plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, 
tlačené reklamné materiály, pútače z papiera ale-
bo lepenky, lepiace pásky na kancelárske účely  
a použitie v domácnosti, písacie potreby, netex-
tilné etikety, stolové prestierania z papiera, pa-
pierové utierky, papierové obrúsky, papiernický 
tovar, obaly, baliaci papier, plastové fólie na ba-
lenie, nálepky, vrecia a vrecká z papiera alebo 
plastických materiálov, bublinové obaly z plas-
tických materiálov (na balenie). 
30 - Zemiakovo-bryndzové pirohy, zemiakovo-
bryndzové pirohy s pažítkou, zemiakovo-bryn- 
dzové pirohy s kôprom, pikantné bryndzové pi-
rohy. 
35 - Obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo, obchodná správa; administratívne riadenie, 
veľkoobchodné a maloobchodné služby súvisiace 
s potravinami, predvádzanie tovaru, reklama, 
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, 
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov, vydávanie a aktualizovanie zvukovo-obrazo-
vých záznamov a periodických a neperiodických 
publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozši-
rovanie reklamných textov, vydávanie reklam-
ných alebo náborových textov, obchodné alebo 
podnikateľské informácie, komerčné informačné 
kancelárie, organizovanie audiovizuálnych pred-
stavení na komerčné a reklamné účely, organizo-
vanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, 
personálne poradenstvo, pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej čin-
nosti, poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií, prenájom kancelárskych stro- 
 

jov a zariadení, marketingové štúdie, nábor za-
mestnancov, obchodný alebo podnikateľský prie-
skum, prieskum trhu, podpora predaja formou 
poskytovania zliav. 
39 - Doprava, sprostredkovanie dopravy, distri-
búcia tovaru, balenie. 
40 - Konzervovanie a zmrazovanie jedál, potra-
vín a nápojov. 
41 - Výchovná, zábavná, školiaca, športová a kul-
túrna činnosť ako organizovanie spoločenských, 
športových, turistických, ekologických a kultúr-
nych akcií a slávností, usporadúvanie školení, 
nakladateľská a vydavateľská činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene modrej, odtiene hnedej, biela, čierna, 

červená, zelená 
(732) HO&PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228263 
(151) 19.8.2010 
(156) 29.1.2020 
(180) 29.1.2030 
(210) 103-2010 
(220) 29.1.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 6, 7 
(511) 6 - Armatúry, fitingy (kovové) na potrubia na stla-

čený vzduch; klapky, ventily drenážnych rúrok; 
oceloliatina, oceľ na odliatky; potrubia kovové ús-
tredného kúrenia; kolená (kovové) ako ohyby po-
trubia; rúry kovové; ventily nie ako časti strojov; 
kovové ventily, klapky vodovodné; kovové rúry 
ústredného kúrenia; priemyselné armatúry - posú-
vače, ventily, klapky, klapky (uzatváracie, spätné) 
filtre, príruby, poistné ventily, kolená, redukcie, 
spojky, guľové kohúty z ocele, liatiny alebo zo 
zliatin kovov. 
7 - Odvádzače kondenzátu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ARMAT SLOVAKIA s.r.o., Vašinova 63, 949 01 

Nitra, SK; 
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(111) 228287 
(151) 19.8.2010 
(156) 4.2.2020 
(180) 4.2.2030 
(210) 5051-2010 
(220) 4.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 41, 43 
(511) 41 - Služby v oblasti kultúry a zábavy; diskotéky; 

nočné kluby; prevádzkovanie priestorov s hrací-
mi automatmi; prevádzkovanie kasín; organizo-
vanie kultúrnych, zábavných a spoločenských 
podujatí; organizovanie kultúrnych výstav; orga-
nizovanie predstavení (manažérske služby); or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; prevádzkovanie kul-
túrnych, spoločenských a zábavných zariadení. 
43 - Reštauračné služby; služby barov; kaviarne; 
príprava a dodávka jedál na objednávku; kete-
ring; bufety (rýchle občerstvenie); prevádzkova-
nie výdajní stravy; hotelierske služby; prevádz-
kovanie hotelového ubytovania; poskytovanie 
prechodného ubytovania; prenájom prednáško-
vých sál. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatohnedá, čierna 
(732) EUROVEA Hotel, s.r.o., Pribinova 12, 811 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228490 
(151) 20.9.2010 
(156) 16.6.2019 
(180) 16.6.2029 
(210) 5431-2009 
(220) 16.6.2009 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Magnetické a optické nosiče zvuku, obrazu  

a iných údajov; elektronické publikácie na nosi-
čoch; softvér na nosičoch; prístroje na záznam, 
prevod a reprodukciu zvuku, obrazu alebo iných 
údajov; počítače a ich komponenty; všetky uve-
dené tovary s výnimkou prístrojov, zariadení  
a softvéru na použitie pri výrobe, distribúcii a kon-
trole energie a elektriny. 
16 - Papier; lepenka; výrobky z papiera a lepen-
ky; periodické a neperiodické publikácie; časopi-
sy; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; pí-
sacie potreby; kancelárske potreby s výnimkou 
nábytku; katalógy; diáre; kalendáre; reklamné 
predmety z papiera a lepenky; mapy. 
 
 

35 - Maloobchodná činnosť s tlačovinami; orga-
nizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; 
reklama; reklamné činnosti; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných alebo náborových mate-
riálov; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verej-
nosťou; zbieranie a zoraďovanie údajov do počí-
tačových databáz. 
41 - Vzdelávanie; zábava; kultúrne a športové 
aktivity; vydavateľská a publikačná činnosť; us-
poradúvanie a organizovanie konferencií, kon-
gresov, seminárov a kurzov; usporadúvanie a or-
ganizovanie kultúrnych a vzdelávacích akcií. 

(540) SOLEN 
(550) slovná 
(732) SOLEN, s.r.o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 228519 
(151) 15.10.2010 
(156) 26.4.2020 
(180) 26.4.2030 
(210) 5299-2010 
(220) 26.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 32 
(511) 32 - Pivá; minerálky a sýtené vody a iné nealko-

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

(540) Relax - Miluj život 
(550) slovná 
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., Legionów 37, 

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

 
 

(111) 228677 
(151) 22.11.2010 
(156) 18.2.2020 
(180) 18.2.2030 
(210) 209-2010 
(220) 18.2.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 6, 19, 35, 41 
(511) 6 - Reklamné tabule, reklamné stĺpy z kovov. 

19 - Reklamné tabule z plastov. 
35 - Reklamná činnosť, poradenstvo pri vedení fi-
riem, organizovanie a príprava reklamných kam-
paní pre tretie osoby. 
41 - Vydavateľské činnosti s výnimkou vydáva-
nia reklamných a náborových textov, školiace 
činnosti. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, modrá, biela 
(732) MONDO - reklamná agentúra s. r. o., Radlinské-

ho 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SK; 
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(111) 228874 
(151) 15.12.2010 
(156) 12.3.2020 
(180) 12.3.2030 
(210) 5170-2010 
(220) 12.3.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 9, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-

tické, fotografické, kinematografické, optické, sig-
nalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzde-
lávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; 
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos 
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické no-
siče údajov, záznamové disky; predajné automaty 
a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti 
vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie 
stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počíta-
če; hasiace prístroje. 
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby. 
38 - Telekomunikačné služby. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
42 - Služby vedecké a technologické včítane vý-
skumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné 
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj po-
čítačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228875 
(151) 15.12.2010 
(156) 12.3.2020 
(180) 12.3.2030 
(210) 5171-2010 
(220) 12.3.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 9, 37, 38, 41, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-

tické, fotografické, kinematografické, optické, sig-
nalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzde-
lávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; 
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos 
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické no-
siče údajov, záznamové disky; predajné automaty 
a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti 
vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie 
stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počíta-
če; hasiace prístroje. 
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby. 
38 - Telekomunikačné služby. 
 
 

41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
42 - Služby vedecké a technologické včítane vý-
skumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné 
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj po-
čítačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228917 
(151) 16.12.2010 
(156) 17.12.2019 
(180) 17.12.2029 
(210) 5956-2009 
(220) 17.12.2009 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 17, 19 
(511) 17 - Plastové polotovary a bariéry. 

19 - Stavebný materiál nekovový, najmä plastové 
alebo gumové terénne oddeľovacie alebo vyme-
dzovacie prvky. 

(540) Neviditelný obrubník 
(550) slovná 
(732) NAKA - inter s.r.o., Místecká 97, 744 01 Fren-

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

 
 

(111) 229347 
(151) 16.2.2011 
(156) 12.1.2020 
(180) 12.1.2030 
(210) 5010-2010 
(220) 12.1.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 16, 30, 35, 39, 43 
(511) 16 - Papiernický tovar, oznámenia (papiernický 

tovar), lístky, mapy, nálepky na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť, nálepky, lepiace štít-
ky, samolepky pre domácnosť a na kancelárske 
účely, štítky (papierové nálepky), vrecká z papiera 
alebo plastických materiálov, obtlačky, výrobky  
z kartónu, lepenky, ktoré patria do triedy 16, bub-
linové obaly z plastických materiálov (na balenie), 
lepenkové alebo papierové škatule, baliaci papier, 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, ume-
lohmotné fólie na balenie, papierové obrúsky, 
obrúsky (papierové prestieranie), papierové obru-
sy, papierové prikrývky na stôl, stolové prestiera-
nie z papiera, papierové obrúsky, utierky, papiero-
vé podložky pod poháre, podložky pod pivové po-
háre, papierové podbradníky, plagáty, pútače z pa-
piera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo z lepenky, papierové vlajky, papie-
rové klobúky. 
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30 - Múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, 
pečivo a cukrovinky, zmrzliny, ľad, med, kvasni-
ce, kypriaci prášok, soľ, horčica, ocot, korenie, 
omáčky ako chuťové prísady, ochucovadlá a chu-
ťové prísady, biele pečivo, sušienky, strúhanka, 
koláče, ryža, pizza, omáčky na pizzu, plnená pizza 
s posypom, cesto na pizzu, cestoviny a plnené ces-
toviny, šalátové dresingy, pizza a prísady spojené  
s výrobou pizze, cestoviny, hotové jedlá z uvede-
ných surovín, cukrovinky, káva, čaj, kakaové a čo-
koládové nápoje, dezerty, cukor, tapioka, kávové 
náhradky, cereálne potraviny, sirup z melasy, práš-
ky do pečiva. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchod-
né franchisingové služby, obchodné poradenské 
služby, reklama, propagačné služby, organizova-
nie, vykonávanie a riadenie predajných a propa-
gačných motivačných akcií, distribúcia brožúr  
a prospektov, obstarávanie obchodných informá-
cií; rozširovanie reklamných materiálov, informač-
né a poradenské služby súvisiace s uvedenými 
službami. 
39 - Dovoz tovaru, sprevádzanie turistov. 
43 - Reštaurácie, bary, bistrá, kaviarne, vínne bary, 
hotelierske služby, poskytovanie hotelového uby-
tovania, stravovacie služby poskytované penzión-
mi, poskytovanie ubytovania v penziónoch, odná-
šanie a dodávanie jedál a nápojov, informácie a po-
radenské služby súvisiace s uvedenými službami; 
zaisťovanie jedla objednávaného prostredníctvom 
online počítačovej siete, príprava a dodávka jedál 
na objednávku do domu, služby kaviarní, kafetérií, 
jedální, reštaurácií, snackbarov a verejného stra-
vovania a dodávky jedál na objednávku do domu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, čierna, biela 
(732) GastroNet a.s., Liptovská 21, 821 09 Bratislava, 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 229597 
(151) 12.4.2011 
(156) 19.3.2020 
(180) 19.3.2030 
(210) 422-2010 
(220) 19.3.2010 
(442) 4.1.2011 
(450) 6.6.2011 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, 
tlačoviny, periodické a neperiodické tlačoviny, 
noviny, časopisy, knihy, brožúry, príručky, publi-
kácie, zošity, zoznamy, kalendáre, katalógy, plagá-
ty, prospekty, fotografie, knižné záložky, nálepky, 
obalové materiály z plastov, ktoré nie sú zahrnuté 
v iných triedach, plastikové obaly, vrecúška a taš-
ky ako obalové materiály, reklamné materiály  
z papiera patriace do triedy 16. 

 
 
 

35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredko-
vanie reklamy a propagácie, sprostredkovanie  
v oblasti obchodu s tovarmi, vydávanie reklamných 
materiálov, poradenstvo odborné obchodné, ob-
chodné sprostredkovanie v oblasti vydavateľskej 
činnosti. 
41 - Vydavateľská činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená 
(732) Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 

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

 
 

(111) 235240 
(151) 24.7.2013 
(156) 16.7.2019 
(180) 16.7.2029 
(210) 915-2012 
(220) 16.7.2009 
(310) 1177815 
(320) 12.3.2009 
(330) BX 
(442) 3.4.2013 
(450) 3.9.2013 

 10 (511) 1 
(511) 1 - Chemické a biochemické prípravky obsahujú-

ce účinnú látku mesalazín na výrobu farmaceu-
tických prípravkov a látok na liečenie zápalových 
črevných ochorení, chemické a biochemické prí-
pravky obsahujúce účinnú látku mesalazín na ve-
decké účely na liečenie zápalových črevných 
ochorení; suroviny obsahujúce účinnú látku me-
salazín pre farmaceutické prípravky na liečenie 
zápalových črevných ochorení. 

(540) SYNTESE 
(550) slovná 
(732) Ferring B.V., Polaris Avenue 144, NL - 2132 JX 

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

 
 

(111) 237607 
(151) 8.7.2014 
(156) 30.6.2019 
(180) 30.6.2029 
(210) 2262-2013 
(220) 30.6.2009 
(442) 2.4.2014 
(450) 4.9.2014 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Víno; koktaily a aperitívy na základe vína; 

liehoviny, najmä tequila; whisky; portské víno; 
likéry (okrem čajových likérov); alkoholické ná-
poje obsahujúce ovocie, najmä jablčné víno a hruš-
kové víno. 

(540) Samora 
(550) slovná 
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(732) MORENO GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 
Ottostr. 20/22, D-53332 Bornheim-Sechtem, DE; 

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

 
 

(111) 237922 
(151) 10.9.2014 
(156) 3.7.2019 
(180) 3.7.2029 
(210) 2260-2013 
(220) 3.7.2009 
(442) 3.6.2014 
(450) 4.11.2014 

 10 (511) 9, 28, 41 
(511) 9 - Nahraté počítačové programy na prevádzko-

vanie elektrických a elektronických aparátov na 
hracie a/alebo zábavné účely; aparáty na preruše-
nie automatov ovládaných po vhodení mincí  
a súčasti uvedených tovarov. 
28 - Elektrické a elektronické zábavné automaty 
uvádzané do činnosti vhodením mince, hracie au-
tomaty, lotériové automaty; elektrické a elektro-
nické zariadenia na hracie a zábavné účely alebo 
športové automaty; hracie a zábavné automaty; 
automaty a zariadenia uvedené v triede 28 tohto 
zoznamu v sieťovej prevádzke. 
41 - Prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie jack-
potového systému, na ktorom je pripojený jeden 
alebo viacero herných automatov (prevádzkova-
nie priestorov s hracími automatmi). 

(540) SPHINX 
(550) slovná 
(732) IGT Germany Gaming GmbH, Weseler Str. 253, 

48151 Muenster, DE; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 250105 
(151) 20.6.2019 
(156) 28.9.2018 
(180) 28.9.2028 
(210) 2468-2018 
(220) 28.9.1998 
(442) 1.3.2019 
(450) 5.8.2019 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Ryby; mäkkýše (neživé); konzervované mäk-

kýše; kraby (neživé); konzervované kraby. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) WALFOOD SA, 58, rue des Celtes, L-1318 Lu-

xembourg, LU; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
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Prevody a prechody práv na prihlášky ochranných známok 
 
 

(210) 5252-2016 
(731) Hokejový klub Poprad, a.s., Športová 1397/1, 058 01 

Poprad, SK; 
(770) HK Poprad, s.r.o., Štefánikova 6, 058 01 Poprad, 

SK; 
(580) 16.7.2019 

 
 

(210) 2623-2018 
(731) JAVORINA, výrobné družstvo, Továrenská 29, 

059 01 Spišská Belá, SK; 
(770) Čellár Leo, Ing., Šrobárova 15, 058 01 Poprad, SK; 
(580) 1.7.2019 

 
 

 
 
 
 

Prevody a prechody práv na ochranné známky 
 
 
 

(111) 109898 
(210) 17483 
(732) Schicht s.r.o., Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí 

nad Labem, CZ; 
(770) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ; 
(580) 19.6.2019 

 
 

(111) 110588 
(210) 2291 
(732) Edgerton Group, s.r.o., Bílinská 782/42, 419 01 

Duchcov, CZ; 
(770) VITRABLOK, s.r.o., Bílinská 42, 419 14 Duch-

cov, CZ; 
(580) 17.7.2019 

 
 

(111) 153898 
(210) 19378 
(732) Explosia a. s., , 532 17 Pardubice - Semtín, CZ; 
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 

Pardubice, Semtín, CZ; 
(580) 24.6.2019 

 
 

(111) 163360 
(210) 49565 
(732) Performance Sports Group Ltd, Suite 1700, Park 

Place, 666 Burrard Street, Vancouver, British 
Columbia, V6C 2X8, CA; 

(770) Bauer Hockey Corp., 60 rue Jean-Paul Cayer, 
Blainville, Québec J7C 0N9, CA; 

(580) 3.7.2019 
 
 

(111) 163360 
(210) 49565 
(732) 9990089 CANADA Inc., 60 Jean-Paul-Cayer 

Street, Blainville, Quebec, J7C 0N9, CA; 
(770) Performance Sports Group Ltd, Suite 1700, Park 

Place, 666 Burrard Street, Vancouver, British Co-
lumbia, V6C 2X8, CA; 

(580) 3.7.2019 
 
 
 
 

(111) 170675 
(210) 61531 
(732) Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, Orr-

ville, Ohio 44667, US; 
(770) Big Heart Pet Brands, LLC, One Strawberry La-

ne, Orrville, Ohio 44667, US; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 172266 
(210) 62862 
(732) ATNAHS PHARMA UK LIMITED, Suite 1, 3rd 

Floor 11-12 St. James's Square, London SW1Y 4LB, 
GB; 

(770) F. Hoffmann-La Roche AG, 124 Grenzacher-
strasse, CH-4002 Basel, CH; 

(580) 17.7.2019 
 
 

(111) 173256 
(210) 66369 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 

Bratislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 173867 
(210) 72129 
(732) Performance Sports Group Ltd, Suite 1700, Park 

Place, 666 Burrard Street, Vancouver, British Co-
lumbia V6C 2X8, CA; 

(770) Bauer Hockey Corp., 60 rue Jean-Paul Cayer, Blain-
ville, Québec J7C 0N9, CA; 

(580) 3.7.2019 
 
 

(111) 173867 
(210) 72129 
(732) 9990089 CANADA Inc., 60 Jean-Paul-Cayer 

Street, Blainville, Quebec J7C 0N9, CA; 
(770) Performance Sports Group Ltd, Suite 1700, Park 

Place, 666 Burrard Street, Vancouver, British Co-
lumbia V6C 2X8, CA; 

(580) 3.7.2019 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (prevody a prechody práv) 397 
 

(111) 175923 
(210) 638-93 
(732) Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, 

Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH; 
(770) The Concentrate Manufacturing Company of Ire-

land (also trading as Seven-Up International), an 
Irish corporation, Swan Building, 3rd Floor, 26 
Victoria Street, Hamilton HM12, BM; 

(580) 9.7.2019 
 
 

(111) 178381 
(210) 1846-94 
(732) Angelini Beauty S.p.A., Via Melchiorre Gioia, 8, 

20124 Milano, IT; 
(770) Procter & Gamble International Operations S.A., 

Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy 1, 
Geneva, CH; 

(580) 17.7.2019 
 
 

(111) 178787 
(210) 2477-94 
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 

Düsseldorf, DE; 
(770) Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku, To-

kyo 104-10, JP; 
(580) 2.7.2019 

 
 

(111) 179665 
(210) 2393-93 
(732) Fenestra Suomi Oy, Martinkyläntie 54, 01720 

Vantaa, FI; 
(770) Domus Yhtiöt Oy, Puusepänkatu 1, 32200 Loi-

maa, FI; 
(580) 14.6.2019 

 
 

(111) 179716 
(210) 1966-93 
(732) ATNAHS PHARMA UK LIMITED, Suite 1, 3rd 

Floor 11-12 St. James's Square, London SW1Y 4LB, 
GB; 

(770) F. Hoffmann-La Roche AG, 124 Grenzacher-
strasse, CH-4002 Basel, CH; 

(580) 17.7.2019 
 
 

(111) 183810 
(210) 3658-95 
(732) Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, Orr-

ville, Ohio 44667, US; 
(770) Big Heart Pet Brands, LLC, One Strawberry La-

ne, Orrville, Ohio 44667, US; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 185606 
(210) 2609-96 
(732) Centro Nacional de Investigaciones Cientificas, 

Ave 25 No. 15202 Esq a 158, Cubanacan, Playa, 
12100 Havana, CU; 

(770) Laboratorios DALMER S.A., 15819, Ave.25 
Playa, Havana City, CU; 

(580) 18.6.2019 
 
 

(111) 191120 
(210) 1316-98 
(732) Ardo Coordination Center NV, Wezestraat 61, 

8850 Ardooie, BE; 
(770) DIGROM INDUSTRIES N.V., Leenbosstraat 1, 

8550 Ardooie, BE; 
(580) 15.7.2019 

 
 

(111) 193100 
(210) 830-99 
(732) Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited), 2-4, 

Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JP; 
(770) Teijin Chemicals Limited, 2-1, Kasumigaseki 3- 

-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP; 
(580) 13.6.2019 

 
 

(111) 193532 
(210) 1431-99 
(732) ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Ln., Saint Helena, 

94574 California , US; 
(770) KODO Inc., 1500 Whitehall Ln., St. Helena, Ca-

lifornia 94574, US; 
(580) 17.6.2019 

 
 

(111) 193957 
(210) 3470-96 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 195489 
(210) 1442-99 
(732) AT Computers a.s., Těšínská 1970/56, Slezská 

Ostrava, 710 00 Ostrava, CZ; 
(770) Amorgos a.s., Nemocniční 987/12, 702 00 Mo-

ravská Ostrava, CZ; 
(580) 15.7.2019 

 
 

(111) 195598 
(210) 2223-99 
(732) TVN Spółka akcyjna (TVN S.A.), ul. Wiertnicza 

166, 02-952 Warszawa, PL; 
(770) TVN Media Spólka z ograniczona odpowiedzial-

noscia, Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, PL; 
(580) 9.7.2019 

 
 

(111) 196176 
(210) 1952-99 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 
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(111) 198816 
(210) 2844-2000 
(732) Arubin, s.r.o., Špitálska 45, 811 08 Bratislava, SK; 
(770) Morning Net, s. r. o., Pod Párovcami 7271/161, 

921 01 Piešťany, SK; 
(580) 17.6.2019 

 
 

(111) 199624 
(210) 104-99 
(732) Trestles IP Holdings, LLC, 1220 Washington St., 

West Newton, MA 02465, US; 
(770) South Cone, Inc., 5935 Darwin Court, Carlsbad, 

California 92008, US; 
(580) 4.7.2019 

 
 

(111) 199928 
(210) 105-99 
(732) Trestles IP Holdings, LLC, 1220 Washington St., 

West Newton, MA 02465, US; 
(770) South Cone, Inc., 5935 Darwin Court, Carlsbad, 

California 92008, US; 
(580) 4.7.2019 

 
 

(111) 203368 
(210) 3927-2001 
(732) Performance Sports Group Ltd, Suite 1700, Park 

Place, 666 Burrard Street, Vancouver, British 
Columbia V6C 2X8, CA; 

(770) Bauer Hockey Corp., 60 rue Jean-Paul Cayer, 
Blainville, Québec J7C 0N9, CA; 

(580) 3.7.2019 
 
 

(111) 203368 
(210) 3927-2001 
(732) 9990089 CANADA Inc., 60 Jean-Paul-Cayer 

Street, Blainville, Quebec J7C 0N9, CA; 
(770) Performance Sports Group Ltd, Suite 1700, Park 

Place, 666 Burrard Street, Vancouver, British Co-
lumbia V6C 2X8, CA; 

(580) 3.7.2019 
 
 

(111) 204292 
(210) 1182-2002 
(732) WERTHEIM Administration, s.r.o., Kračanská 

cesta 49, 929 01 Dunajská Streda, SK; 
(770) Wertheim, s.r.o., Kračanská cesta 49, 929 01 

Dunajská Streda, SK; 
(580) 17.6.2019 

 
 

(111) 206364 
(210) 2488-2002 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 
 
 
 
 

(111) 206894 
(210) 427-2003 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 207328 
(210) 1498-2003 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 209032 
(210) 2865-2003 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 209858 
(210) 1439-2003 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 213833 
(210) 1007-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 214129 
(210) 1100-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 214130 
(210) 1101-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 
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(111) 214312 
(210) 913-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 214318 
(210) 955-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 214597 
(210) 1420-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 215899 
(210) 2281-2005 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 16.7.2019 

 
 

(111) 216878 
(210) 494-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 217118 
(210) 1062-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 217459 
(210) 929-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 217578 
(210) 1115-2006 
(732) ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Ln., Saint Helena, 

94574 California , US; 
 
 

(770) KODO Inc., 1500 Whitehall Ln., St. Helena, Ca-
lifornia 94574, US; 

(580) 17.6.2019 
 
 

(111) 220264 
(210) 5269-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 220265 
(210) 5270-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 221040 
(210) 5692-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 222194 
(210) 5634-2007 
(732) Lévai Holding Kft., Ipari park út 12-14, H-2111 

Szada, HU; 
(770) Nutritional Research and Development Kft., Kis-

csikós köz 11, 1033 Budapest, HU; 
(580) 2.7.2019 

 
 

(111) 223468 
(210) 635-2008 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 223469 
(210) 636-2008 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 225467 
(210) 6437-2008 
(732) ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o., Pri starom letis- 

ku 18, 831 07 Bratislava, SK; 
(770) SVD group s.r.o., Staré grunty 36, 841 04 Brati-

slava, SK; 
(580) 3.7.2019 
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(111) 226490 
(210) 2271-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 226545 
(210) 742-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 226546 
(210) 744-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 226657 
(210) 5394-2009 
(732) ENTERPRISE INVESTORS s.r.o., Karadžičo- 

va 8/A, 821 08 Bratislava, SK; 
(770) Enterprise Investors sp. z o.o., Emilii Plater 53, 

00-113 Varšava, PL; 
(580) 13.6.2019 

 
 

(111) 227145 
(210) 5680-2009 
(732) Hodinový Manžel s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 

831 06 Bratislava, SK; 
(770) Ambasador spol. s r. o., Tajovského 34, 974 09 

Banská Bystrica, SK; 
(580) 19.6.2019 

 
 

(111) 227361 
(210) 1485-2009 
(732) ProfiTrade, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komár-

no, SK; 
(770) Pálenkáreň, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komár-

no, SK; 
(580) 15.7.2019 

 
 

(111) 227448 
(210) 5751-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 227449 
(210) 5752-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 227841 
(210) 5937-2009 
(732) EUROVEA Hotel, s.r.o., Pribinova 12, 811 09 

Bratislava, SK; 
(770) EUROVEA, a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(580) 9.7.2019 

 
 

(111) 227842 
(210) 5938-2009 
(732) EUROVEA Hotel, s.r.o., Pribinova 12, 811 09 

Bratislava, SK; 
(770) EUROVEA, a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(580) 9.7.2019 

 
 

(111) 228015 
(210) 28-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 

 
 

(111) 228287 
(210) 5051-2010 
(732) EUROVEA Hotel, s.r.o., Pribinova 12, 811 09 

Bratislava, SK; 
(770) EUROVEA, a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(580) 9.7.2019 

 
 

(111) 228519 
(210) 5299-2010 
(732) IP - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL; 
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 

34-650 Tymbark, PL; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 228839 
(210) 759-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 

 
 

(111) 228840 
(210) 760-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 
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(111) 228841 
(210) 761-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 

 
 

(111) 228842 
(210) 762-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 

 
 

(111) 228843 
(210) 763-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 

 
 

(111) 228844 
(210) 764-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 

 
 

(111) 228845 
(210) 765-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 

 
 

(111) 228852 
(210) 815-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 

 
 

(111) 228853 
(210) 816-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 

 
 

(111) 228854 
(210) 817-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 25.7.2019 

 
 
 
 
 
 

(111) 228855 
(210) 818-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 25.7.2019 

 
 

(111) 228966 
(210) 1071-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 25.7.2019 

 
 

(111) 229055 
(210) 745-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 

 
 

(111) 229056 
(210) 746-2010 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 26.7.2019 

 
 

(111) 229352 
(210) 5208-2010 
(732) LIVELLO s. r. o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 

Bratislava, SK; 
(770) ZST a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 230027 
(210) 1996-2010 
(732) Arubin, s.r.o., Špitálska 45, 811 08 Bratislava, SK; 
(770) Morning Net, s. r. o., Pod Párovcami 7271/161, 

921 01 Piešťany, SK; 
(580) 8.7.2019 

 
 

(111) 232046 
(210) 1672-2011 
(732) Arubin, s.r.o., Špitálska 45, 811 08 Bratislava, SK; 
(770) Morning Net, s. r. o., Pod Párovcami 7271/161, 

921 01 Piešťany, SK; 
(580) 8.7.2019 

 
 

(111) 232348 
(210) 1873-2011 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 
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(111) 232355 
(210) 1872-2011 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 232524 
(210) 1639-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 232651 
(210) 1774-2011 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 234191 
(210) 1034-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 234192 
(210) 1036-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 234269 
(210) 977-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 234869 
(210) 1094-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 235500 
(210) 279-2013 
(732) Malý gazda s.r.o., Hradisko 46, 090 42 Radoma, SK; 
(770) Ševcová Zuzana, Ing., Hradisko 46, 090 42 Ra-

doma, SK; 
(580) 19.6.2019 

 
 

(111) 235582 
(210) 1803-2012 
(732) Arubin, s.r.o., Špitálska 45, 811 08 Bratislava, SK; 
(770) Morning Net, s. r. o., Pod Párovcami 7271/161, 

921 01 Piešťany, SK; 
(580) 17.6.2019 

 
 

(111) 236191 
(210) 5349-2013 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 236192 
(210) 5350-2013 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 236371 
(210) 5385-2013 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 237951 
(210) 335-2014 
(732) T-J s.r.o., Brnianska 3717/29, 811 04 Bratislava, 

SK; 
(770) J - K, s.r.o., Vajanského nábr. 10, 811 02 Brati-

slava, SK; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 238986 
(210) 5461-2014 
(732) ORBIS IN, s.r.o., Ondavská 4, 821 08 Bratislava, 

SK; 
(770) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(580) 16.7.2019 

 
 

(111) 238988 
(210) 5463-2014 
(732) ORBIS IN, s.r.o., Ondavská 4, 821 08 Bratislava, 

SK; 
(770) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(580) 16.7.2019 

 
 

(111) 240259 
(210) 27-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 25.7.2019 
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(111) 240478 
(210) 234-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240479 
(210) 235-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240480 
(210) 236-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240481 
(210) 237-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240482 
(210) 238-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240485 
(210) 243-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 

10 - Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240486 
(210) 244-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240487 
(210) 245-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 
 
 
 
 

(111) 240488 
(210) 246-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240489 
(210) 247-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240490 
(210) 248-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240491 
(210) 249-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240492 
(210) 250-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240493 
(210) 251-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240494 
(210) 252-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 240641 
(210) 221-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 25.7.2019 
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(111) 240642 
(210) 222-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 25.7.2019 

 
 

(111) 240643 
(210) 223-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 25.7.2019 

 
 

(111) 240644 
(210) 224-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 25.7.2019 

 
 

(111) 240645 
(210) 225-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 25.7.2019 

 
 

(111) 240646 
(210) 226-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 25.7.2019 

 
 

(111) 240647 
(210) 227-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240648 
(210) 229-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240649 
(210) 231-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 
 
 
 
 

(111) 240650 
(210) 232-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240651 
(210) 233-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 24.7.2019 

 
 

(111) 240828 
(210) 599-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 242077 
(210) 1556-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 16.7.2019 

 
 

(111) 242078 
(210) 1557-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 242095 
(210) 1781-2015 
(732) Dolphin Slovakia, s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 

Ivanka pri Dunaji, SK; 
(770) PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, 

SK; 
(580) 17.6.2019 

 
 

(111) 242286 
(210) 1833-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 242287 
(210) 1834-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 
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(111) 242288 
(210) 1835-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 242290 
(210) 1838-2015 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 243047 
(210) 5512-2015 
(732) LifeScan IP Holdings, LLC, 360 North Crescent 

Drive, Beverly Hills, California, 90210, US; 
(770) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Pla-

za, New Brunswick, New Jersey 08933, US; 
(580) 19.6.2019 

 
 

(111) 243226 
(210) 237-2016 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 243227 
(210) 238-2016 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 243453 
(210) 622-2016 
(732) Luxury Eyewear SK, s.r.o., Pri Suchom mlyne 

3900/31, 811 04 Bratislava, SK; 
(770) Dušan Osúch - DUOS, I. Bukovčana 6, 841 08 

Bratislava, SK; 
(580) 17.7.2019 

 
 

(111) 243573 
(210) 2093-2015 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 
 
 
 
 

(111) 243574 
(210) 2094-2015 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(770) Život Publishing, a.s., Prievozská 14, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 243658 
(210) 761-2016 
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(770) ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(580) 25.7.2019 

 
 

(111) 247042 
(210) 2031-2017 
(732) TC Tower A1 s. r. o., Mlynské Nivy 16 , 821 09 

Bratislava, SK; 
(770) HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava, SK; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 247324 
(210) 1345-2017 
(732) TRECOL SYSTEM s.r.o., Novosady 426/1, 664 48 

Moravany, CZ; 
(770) LKM Consult s.r.o., Jaroslava Foglara 863/7, 639 00 

Brno - Štýřice, CZ; 
(580) 16.7.2019 

 
 

(111) 247354 
(210) 2037-2017 
(732) T-J s.r.o., Brnianska 3717/29, 811 04 Bratislava, 

SK; 
(770) J - K, s.r.o., Vajanského nábr. 10, 811 02 Bratisla-

va, SK; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 247903 
(210) 230-2018 
(732) Hokejový klub Poprad, a.s., Športová 1397/1, 

058 01 Poprad, SK; 
(770) HK Poprad, s.r.o., Štefánikova 6, 058 01 Poprad, 

SK; 
(580) 16.7.2019 

 
 

(111) 248319 
(210) 2780-2017 
(732) Chrysso business Club družstvo, Popradská 56, 

040 01 Košice, SK; 
(770) chrysso s. r. o., Haburská 49 F, 821 01 Bratisla-

va, SK; 
(580) 18.6.2019 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 110588 
(210) 2291 
(732) VITRABLOK, s.r.o., Bílinská 782/42, 419 01 Du-

chcov, CZ; 
(580) 17.7.2019 

 
 

(111) 151261 
(210) 29347 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 17.6.2019 
 
 

(111) 152895 
(210) 8759 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 17.6.2019 
 
 

(111) 153898 
(210) 19378 
(732) Explosia a.s., Semtín 107, 530 02 Pardubice, CZ; 
(580) 24.6.2019 

 
 

(111) 156143 
(210) 32597 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 17.6.2019 
 
 

(111) 157738 
(210) 38997 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 17.6.2019 
 
 

(111) 157962 
(210) 40366 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 17.6.2019 
 
 

(111) 159149 
(210) 43092 
(732) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 
(580) 2.7.2019 

 
 
 
 
 
 

(111) 159379 
(210) 40517 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 17.6.2019 
 
 

(111) 163360 
(210) 49565 
(732) Bauer Hockey Ltd., 60 Jean-Paul-Cayer Street, 

Blainville, Quebec J7C 0N9, CA; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 163775 
(210) 50165 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 17.6.2019 
 
 

(111) 164264 
(210) 51212 
(732) Momentive Performance Materials Inc., 260 Hud-

son River Road, Waterford, NY 12188, US; 
(580) 17.7.2019 

 
 

(111) 164749 
(210) 51315 
(732) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon Dri-

ve, Miami, FL 33126, US; 
(580) 2.7.2019 

 
 

(111) 167586 
(210) 56398 
(732) Huntsman International LLC, 10003 Woodloch 

Forest Drive, The Woodlands TX 77380, US; 
(580) 18.6.2019 

 
 

(111) 167701 
(210) 56361 
(732) MDI CO., LTD., 24-1, Higashi-ueno 2-chome, 

Taito-ku, Tokyo, JP; 
(580) 23.7.2019 

 
 

(111) 167972 
(210) 56373 
(732) Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood 

Cliffs, NJ 07632, US; 
(580) 14.6.2019 

 
 

(111) 167974 
(210) 56472 
(732) Iconix Luxembourg Holdings SARL, 42-44, ave-

nue de la Gare, L-1610 Luxembourg, LU; 
(580) 26.6.2019 
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(111) 168575 
(210) 56365 
(732) Elkem ASA, Drammensveien 169, 0277 Oslo, NO; 
(580) 8.7.2019 

 
 

(111) 169396 
(210) 57879 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 17.6.2019 
 
 

(111) 169503 
(210) 59709 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 17.6.2019 
 
 

(111) 170675 
(210) 61531 
(732) Big Heart Pet Brands, LLC, One Strawberry La-

ne, Orrville, Ohio 44667, US; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 173298 
(210) 65165 
(732) Gruner + Jahr GmbH, Am Baumwall 11, 20459 

Hamburg, DE; 
(580) 2.7.2019 

 
 

(111) 173867 
(210) 72129 
(732) Bauer Hockey Ltd., 60 Jean-Paul-Cayer Street, 

Blainville, Quebec J7C 0N9, CA; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 174880 
(210) 69803 
(732) PROCTER & GAMBLE HEALTH LIMITED, 

The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, 
KT13 OXP, GB; 

(580) 3.7.2019 
 
 

(111) 175923 
(210) 638-93 
(732) The Concentrate Manufacturing Company of Ire-

land (also trading as Seven-Up International), an 
Irish corporation, Swan Building, 3rd Floor, 26 
Victoria Street, Hamilton HM12, BM; 

(580) 9.7.2019 
 
 

(111) 179294 
(210) 69106 
(732) EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT, 

7 place Henri Dunant, 63000 CLERMONT-FER-
RAND, FR; 

(580) 17.6.2019 
 
 

(111) 182181 
(210) 2334-95 
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 

Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
IE; 

(580) 24.6.2019 
 
 

(111) 183810 
(210) 3658-95 
(732) Big Heart Pet Brands, LLC, One Strawberry La-

ne, Orrville, Ohio 44667, US; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 186996 
(210) 2730-96 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 18.6.2019 
 
 

(111) 193064 
(210) 740-99 
(732) Reťkovský Miroslav, Ing., Žatevná 3278/14, 841 01 

Bratislava, SK; 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 193189 
(210) 1025-99 
(732) Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood 

Cliffs, NJ 07632, US; 
(580) 14.6.2019 

 
 

(111) 193536 
(210) 1483-99 
(732) Citigroup Inc., a Delaware corporation, 388 Green-

wich Street, New York, New York 10013, US; 
(580) 14.6.2019 

 
 

(111) 193637 
(210) 1490-99 
(732) Limited Dashöfer Holding, Nicolaou Pentadro-

mos Center, Block A, Office 208, Agia Zoni & 
Thessaloniki str., 3025 Limassol, CY; 

(580) 25.6.2019 
 
 

(111) 193654 
(210) 1624-99 
(732) SPUR a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 

Zlín, CZ; 
(580) 18.6.2019 

 
 

(111) 193689 
(210) 1620-99 
(732) Pesquera Trans Antartic S.A., Cerro El Plomo 

5630, Of. 503, Las Condes Santiago, CL; 
(580) 14.6.2019 
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(111) 194233 
(210) 2054-99 
(732) THE RAND CORPORATION, 1776 Main Street, 

Santa Monica, CA 90401, US; 
(580) 2.7.2019 

 
 

(111) 194746 
(210) 2758-99 
(732) SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shi-

ba, Minato-ku, Tokyo, JP; 
(580) 20.6.2019 

 
 

(111) 194747 
(210) 2759-99 
(732) SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shi-

ba, Minato-ku, Tokyo, JP; 
(580) 20.6.2019 

 
 

(111) 194748 
(210) 2760-99 
(732) SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shi-

ba, Minato-ku, Tokyo, JP; 
(580) 20.6.2019 

 
 

(111) 194749 
(210) 2761-99 
(732) SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shi-

ba, Minato-ku, Tokyo, JP; 
(580) 20.6.2019 

 
 

(111) 195208 
(210) 3376-99 
(732) WM. Wrigley Jr. Company, 1132 West Black-

hawk Street, Chicago, Illinois 60622, US; 
(580) 25.6.2019 

 
 

(111) 195795 
(210) 1504-99 
(732) Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood 

Cliffs, NJ 07632, US; 
(580) 15.7.2019 

 
 

(111) 198427 
(210) 2382-99 
(732) Bushman Company a.s., Lazarská 1719/5, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, CZ; 
(580) 19.7.2019 

 
 

(111) 199478 
(210) 1095-2001 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 18.6.2019 
 
 
 
 
 
 

(111) 201799 
(210) 1412-99 
(732) BRF Singapore Foods PTE. LTD., 8, Marina 

Boulevard, # 05-02, Marina Bay Financial Cen-
tre, 018981 Singapore, SG; 

(580) 25.6.2019 
 
 

(111) 203368 
(210) 3927-2001 
(732) Bauer Hockey Ltd., 60 Jean-Paul-Cayer Street, 

Blainville, Quebec J7C 0N9, CA; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 205409 
(210) 3036-2002 
(732) Gruner + Jahr GmbH, Am Baumwall 11, 20459 

Hamburg, DE; 
(580) 2.7.2019 

 
 

(111) 205776 
(210) 42-2003 
(732) Hakle Markenhaus GmbH, Bonner Str. 201, 40589 

Düsseldorf, DE; 
(580) 15.7.2019 

 
 

(111) 207095 
(210) 798-2003 
(732) WERA NOVA s.r.o., Jankovcova 1587/8, 170 00 

Praha 7, Holešovice, CZ; 
(580) 28.6.2019 

 
 

(111) 216040 
(210) 5248-2006 
(732) EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT, 

7 place Henri Dunant, 63000 Clermont-Ferrand, 
FR; 

(580) 14.6.2019 
 
 

(111) 217879 
(210) 5929-2006 
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 

Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
IE; 

(580) 24.6.2019 
 
 

(111) 219327 
(210) 6426-2006 
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 

Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
IE; 

(580) 24.6.2019 
 
 

(111) 220084 
(210) 5262-2007 
(732) JUMP soft a.s., Fazuľová 7, 811 07 Bratislava, SK; 
(580) 16.7.2019 
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(111) 222220 
(210) 6280-2007 
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 

Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
IE; 

(580) 24.6.2019 
 
 

(111) 222859 
(210) 123-2008 
(732) CS - SALVUS spol. s r.o., Bátovská cesta 6023/13, 

934 01 Levice, SK; 
(580) 17.7.2019 

 
 

(111) 223592 
(210) 5413-2008 
(732) ANEKO SK, a.s., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté 

Moravce, SK; 
(580) 13.6.2019 

 
 

(111) 225333 
(210) 2276-2008 
(732) O.K.S. Precision Machining, s. r. o., Rozkvet 

2084/177-33, 017 01 Považská Bystrica , SK; 
(580) 20.6.2019 

 
 

(111) 225640 
(210) 5093-2009 
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 

Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
IE; 

(580) 24.6.2019 
 
 

(111) 225723 
(210) 21-2009 
(732) Bližnák Peter, Mgr. art., Sládkovičova 32, 900 01 

Modra, SK; 
(580) 25.6.2019 

 
 

(111) 225801 
(210) 2293-2008 
(732) Alfa construction, s.r.o., Moyzesova 24, 040 01 

Košice, SK; 
(580) 17.6.2019 

 
 

(111) 226448 
(210) 753-2009 
(732) Alfa construction, s.r.o., Moyzesova 24, 040 01 

Košice, SK; 
(580) 17.6.2019 

 
 

(111) 226466 
(210) 5325-2009 
(732) MaDe spol. s r.o., Pratecká 868/10b, Tuřany, 620 00 

Brno, CZ; 
(580) 17.7.2019 

 
 
 
 
 

(111) 226651 
(210) 5373-2009 
(732) Národný ústav certifikovaných meraní vzdeláva-

nia, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava, SK; 
(580) 25.6.2019 

 
 

(111) 226774 
(210) 963-2009 
(732) TATRAPRIM s.r.o., Vrbov 344, 059 72 Vrbov, SK; 
(580) 9.7.2019 

 
 

(111) 226832 
(210) 908-2009 
(732) TEXO group s.r.o., Dolná 6A, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
(580) 16.7.2019 

 
 

(111) 227120 
(210) 5619-2009 
(732) HO&PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 

Poprad, SK; 
(580) 2.7.2019 

 
 

(111) 227121 
(210) 5620-2009 
(732) HO&PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 

Poprad, SK; 
(580) 2.7.2019 

 
 

(111) 227272 
(210) 1329-2009 
(732) DATASUN s.r.o., ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté 

Moravce, SK; 
(580) 28.6.2019 

 
 

(111) 227287 
(210) 5557-2009 
(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD., 19-8, Kyobashi 

1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP; 
(580) 20.6.2019 

 
 

(111) 227310 
(210) 808-2009 
(732) MEDIGROUP s. r. o., Karadžičova 16, 811 09 

Bratislava, SK; 
(580) 15.7.2019 

 
 

(111) 227345 
(210) 1417-2009 
(732) Bartoš Juraj, Mgr., Pútnická 214/A, 841 06 Bra-

tislava, SK; 
(580) 14.6.2019 

 
 

(111) 227653 
(210) 1805-2009 
(732) apex Banská Bystrica s.r.o., 29. augusta 23, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
(580) 17.7.2019 
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(111) 227868 
(210) 1063-2009 
(732) Ľubomír Svetlík - MIRADOR, Pletiarska 20, 969 01 

Banská Štiavnica, SK; 
(580) 9.7.2019 

 
 

(111) 228203 
(210) 5621-2009 
(732) HO&PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 

Poprad, SK; 
(580) 2.7.2019 

 
 

(111) 228205 
(210) 5665-2009 
(732) HO&PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 

Poprad, SK; 
(580) 2.7.2019 

 
 

(111) 228519 
(210) 5299-2010 
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., Legionów 37, 

34-100 Wadowice, PL; 
(580) 3.7.2019 

 
 

(111) 235166 
(210) 1774-2012 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 19.6.2019 
 
 

(111) 235347 
(210) 5140-2013 
(732) Sleep Centrum s.r.o., Kolovečská 1938/2, Sto-

důlky, 155 00 Praha 5, CZ; 
(580) 13.6.2019 

 
 

(111) 236954 
(210) 1285-2013 
(732) SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, 

SK; 
(580) 18.6.2019 

 
 

(111) 237922 
(210) 2260-2013 
(732) IGT Germany Gaming GmbH, Weseler Str. 253, 

48151 Muenster, DE; 
(580) 9.7.2019 

 
 

(111) 240819 
(210) 566-2015 
(732) Peter Hadvab PIETTRO VERONNI, Hlavná 72/41, 

059 11 Hozelec, SK; 
(580) 17.7.2019 

 
 
 
 
 

(111) 242450 
(210) 2338-2015 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 20.6.2019 
 
 

(111) 242503 
(210) 1904-2015 
(732) WERA NOVA s.r.o., Jankovcova 1587/8, 170 00 

Praha 7, Holešovice, CZ; 
(580) 28.6.2019 

 
 

(111) 242504 
(210) 1905-2015 
(732) WERA NOVA s.r.o., Jankovcova 1587/8, 170 00 

Praha 7, Holešovice, CZ; 
(580) 28.6.2019 

 
 

(111) 242505 
(210) 1906-2015 
(732) WERA NOVA s.r.o., Jankovcova 1587/8, 170 00 

Praha 7, Holešovice, CZ; 
(580) 28.6.2019 

 
 

(111) 245365 
(210) 2616-2016 
(732) SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, 

SK; 
(580) 18.6.2019 

 
 

(111) 246557 
(210) 1026-2017 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 18.6.2019 
 
 

(111) 246558 
(210) 1029-2017 
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Lit-

tle Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674, US; 

(580) 18.6.2019 
 
 

(111) 247643 
(210) 2767-2017 
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 

Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
IE; 

(580) 24.6.2019 
 
 

(111) 248727 
(210) 1207-2018 
(732) Diant s. r. o., Šrobárova 2668/19 , 058 01 Pop-

rad, SK; 
(580) 9.7.2019 
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Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 
 
 

(111) 111076 
(210) 5339 
(732) ČZ a.s., Sluneční náměstí č.p. 2540/5, CZ-158 00 

Praha 5, CZ; 
(791) ČZ Řetězy, s.r.o., Tovární 202, 386 01 Strakoni-

ce, CZ; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 7.12.2004 
(580) 18.7.2019 

 
 

(111) 111077 
(210) 5342 
(732) ČZ a.s., Sluneční náměstí č.p. 2540/5, CZ-158 00 

Praha 5, CZ; 
(791) ČZ Řetězy, s.r.o., Tovární 202, 386 01 Strakoni-

ce, CZ; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 7.12.2004 
(580) 17.7.2019 

 
 
 

(111) 245273 
(210) 1932-2016 
(732) Bolfa Róbert, Budovateľská 101, 941 07 Veľký 

Kyr, SK; 
(791) KYRNET s.r.o., Novozámocká 156, 941 07 Veľ-

ký Kýr, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.6.2019 
(580) 16.7.2019 

 
 

(111) 249271 
(210) 1927-2018 
(732) Davis & Morgan properties a.s., Račianska 88 B, 

831 02 Bratislava, SK; 
(791) Davis & Morgan a.s., Grösslingová 17, 811 09 

Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.3.2019 
(580) 15.7.2019 

 
 

 
 
 
 

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 
 
 

(111) 111076 
(210) 5339 
(732) ČZ a.s., Sluneční náměstí č.p. 2540/5, CZ-158 00 

Praha 5, CZ; 
(791) ČZ Řetězy, s. r. o., Tovární 202, 386 01 Strako-

nice, CZ; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 26.1.1999 
(580) 18.7.2019 

 
 

(111) 111077 
(210) 5342 
(732) ČZ a.s., Sluneční náměstí č.p. 2540/5, CZ-158 00 

Praha 5, CZ; 
(791) ČZ Řetězy, s. r. o., Tovární 202, 386 01 Strako-

nice, CZ; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 26.1.1999 
(580) 17.7.2019 

 
 

(111) 111078 
(210) 2449 
(732) ČZ a.s., Sluneční náměstí č.p. 2540/5, CZ-158 00 

Praha 5, CZ; 
(791) ČZ Řetězy, s. r. o., Tovární 202, 386 01 Strako-

nice, CZ; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 26.1.1999 
(580) 18.7.2019 

 
 

(111) 163279 
(210) 49954 
(732) ČZ a.s., Sluneční náměstí č.p. 2540/5, CZ-158 00 

Praha 5, CZ; 
(791) ČZ Řetězy, s. r. o., Tovární 202, 386 01 Strako-

nice, CZ; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 26.1.1999 
(580) 17.7.2019 

 
 

(111) 163279 
(210) 49954 
(732) ČZ a.s., Sluneční náměstí č.p. 2540/5, CZ-158 00 

Praha 5, CZ; 
(791) ŠKODA, automobilový koncern, Mladá Boleslav, 

CZ; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 30.6.1991 
(580) 17.7.2019 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 
 
 

(111) 173256 
(210) 66369 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 178913 
(210) 74101 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 183849 
(210) 335-96 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 186535 
(210) 3121-98 
(732) DUEL - PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 

Bratislava 2, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 186536 
(210) 3122-98 
(732) DUEL - PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 

Bratislava 2, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 187552 
(210) 1935-97 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 187927 
(210) 1931-97 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 187928 
(210) 1932-97 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 187930 
(210) 1937-97 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 192683 
(210) 3049-98 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 193957 
(210) 3470-96 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 196176 
(210) 1952-99 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 
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(111) 203602 
(210) 1188-2002 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 206364 
(210) 2488-2002 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 206850 
(210) 1722-2003 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 206894 
(210) 427-2003 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 207328 
(210) 1498-2003 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 209032 
(210) 2865-2003 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 
 
 

(111) 209858 
(210) 1439-2003 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 211161 
(210) 3366-2003 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 211162 
(210) 3367-2003 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 211578 
(210) 5003-2004 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 211598 
(210) 5069-2004 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 211726 
(210) 2292-2004 
(732) W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 

1719/4, 140 00 Praha 4, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 

114 07 Praha 1, CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 27.5.2019 
(580) 21.6.2019 
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(111) 211727 
(210) 2293-2004 
(732) W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 

1719/4, 140 00 Praha 4, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 

114 07 Praha 1, CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 27.5.2019 
(580) 21.6.2019 

 
 

(111) 214129 
(210) 1100-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 214312 
(210) 913-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 214318 
(210) 955-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 214597 
(210) 1420-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 214671 
(210) 5854-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 
 
 

(111) 215519 
(210) 6184-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 215765 
(210) 6142-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 215766 
(210) 6143-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 215767 
(210) 6144-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 216616 
(210) 2294-2004 
(732) W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 

1719/4, 140 00 Praha 4, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 

114 07 Praha 1, CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 27.5.2019 
(580) 21.6.2019 

 
 

(111) 216878 
(210) 494-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 
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(111) 217102 
(210) 848-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 217118 
(210) 1062-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 217312 
(210) 847-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 217459 
(210) 929-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 217803 
(210) 5258-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 217804 
(210) 5261-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 
 
 

(111) 217805 
(210) 5262-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 217806 
(210) 5263-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 218026 
(210) 5256-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 218027 
(210) 5257-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 218028 
(210) 5259-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 218385 
(210) 5972-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 
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(111) 218386 
(210) 5973-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 218388 
(210) 6017-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 218389 
(210) 6018-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 218853 
(210) 1884-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 220264 
(210) 5269-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 220265 
(210) 5270-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 
 
 

(111) 221040 
(210) 5692-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 221112 
(210) 1157-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 221114 
(210) 1162-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 221493 
(210) 1159-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 221869 
(210) 1153-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 222001 
(210) 1158-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 
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(111) 222002 
(210) 1160-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 222003 
(210) 1163-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 222679 
(210) 5159-2008 
(732) Nové Vajnory s.r.o., Palisády 50, 811 06 Brati-

slava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Nordic Investors Group a.s., Hvězdova 1716/2b, 

Nusle, 140 00 Praha 4, CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 14.7.2016 
(580) 18.6.2019 

 
 

(111) 222680 
(210) 5160-2008 
(732) Nové Vajnory s.r.o., Palisády 50, 811 06 Brati-

slava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Nordic Investors Group a.s., Hvězdova 1716/2b, 

Nusle, 140 00 Praha 4, CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 14.7.2016 
(580) 18.6.2019 

 
 

(111) 223468 
(210) 635-2008 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 223469 
(210) 636-2008 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 
 
 

(111) 224329 
(210) 5374-2008 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 225472 
(210) 6444-2008 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 226042 
(210) 5150-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 226044 
(210) 5152-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 226046 
(210) 5154-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 226048 
(210) 5156-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 
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(111) 226050 
(210) 5158-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 226052 
(210) 5160-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 226054 
(210) 5162-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 16.7.2019 

 
 

(111) 226490 
(210) 2271-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 226545 
(210) 742-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 226673 
(210) 5484-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 26.7.2019 

 
 
 
 

(111) 227113 
(210) 5583-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 227448 
(210) 5751-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 227449 
(210) 5752-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 228779 
(210) 5582-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 229144 
(210) 5291-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 

11, 811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 229364 
(210) 5413-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 
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(111) 229743 
(210) 5747-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 229744 
(210) 5748-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 230203 
(210) 5659-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 230665 
(210) 5327-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 231169 
(210) 5319-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 231170 
(210) 5320-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 
 
 

(111) 231790 
(210) 1156-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 231964 
(210) 5346-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 232466 
(210) 5601-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 232467 
(210) 5602-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 232471 
(210) 5660-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 232472 
(210) 5661-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 
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(111) 232473 
(210) 5662-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 232474 
(210) 5663-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 232524 
(210) 1639-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 233255 
(210) 5107-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 233256 
(210) 5108-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 233681 
(210) 5311-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 
 
 

(111) 233682 
(210) 5312-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 233956 
(210) 5333-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 233983 
(210) 5523-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 233984 
(210) 5524-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 234039 
(210) 1133-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 234191 
(210) 1034-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 
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(111) 234192 
(210) 1036-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 12.7.2019 

 
 

(111) 234269 
(210) 977-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 234453 
(210) 5653-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 234539 
(210) 5624-2012 
(732) Nové Vajnory s.r.o., Palisády 50, 811 06 Brati-

slava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Nordic Investors Group a.s., Hvězdova 1716/2b, 

Nusle, 140 00 Praha 4, CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 14.7.2016 
(580) 17.6.2019 

 
 

(111) 234869 
(210) 1094-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 235649 
(210) 5136-2013 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 
 
 

(111) 235650 
(210) 5138-2013 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 235654 
(210) 5193-2013 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 238360 
(210) 5092-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 238987 
(210) 5462-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 239151 
(210) 5286-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 239361 
(210) 5459-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 
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(111) 239362 
(210) 5460-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 240138 
(210) 5285-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 242221 
(210) 1814-2015 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 243402 
(210) 501-2016 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 243573 
(210) 2093-2015 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 243574 
(210) 2094-2015 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 
 
 

(111) 245246 
(210) 311-2016 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 245736 
(210) 156-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 245963 
(210) 463-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 245964 
(210) 464-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 247426 
(210) 2595-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 247613 
(210) 2395-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 
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(111) 247614 
(210) 2403-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 11.7.2019 

 
 

(111) 247615 
(210) 2411-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

(111) 247616 
(210) 2432-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 9.7.2019 

 
 

(111) 247991 
(210) 2736-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 20.6.2019 
(580) 10.7.2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 
 
 

(111) 230027 
(210) 1996-2010 
(732) Arubin, s.r.o., Špitálska 45, 811 08 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Dražobné družstvo, Ružová dolina 7, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 26.4.2019 
(580) 5.4.2018 

 
 

(111) 232046 
(210) 1672-2011 
(732) Arubin, s.r.o., Špitálska 45, 811 08 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Dražobné družstvo, Ružová dolina 7, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 26.4.2019 
(580) 5.4.2018 

 
 

(111) 238348 
(210) 5034-2014 
(732) FOKUS očná optika a.s., Vajnorská 142, 832 57 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 27.12.2018 
(580) 30.12.2014 
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Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 2675-2018 
(220) 12.12.2018 
(800) 1 474 900, 12.12.2018 

 
 

(210) 260-2019 
(220) 9.2.2019 
(800) 1 471 223, 12.2.2019 

 
 

(210) 385-2019 
(220) 20.2.2019 
(800) 1 473 315, 20.2.2019 

 
 

(111) 222565 
(210) 550-2008 
(220) 20.3.2008 
(800) 1 473 278, 26.3.2019 

 
 

(111) 248010 
(210) 171-2018 
(220) 22.1.2018 
(800) 1 474 647, 2.4.2019 

 
 

(111) 248346 
(210) 397-2018 
(220) 16.2.2018 
(800) 1 476 032, 9.4.2019 

 
 
 
 
 

(111) 248727 
(210) 1207-2018 
(220) 31.5.2018 
(800) 1 474 045, 25.2.2019 

 
 

(111) 250109 
(210) 2377-2018 
(220) 2.11.2018 
(800) 1 472 240, 21.1.2019 

 
 

(111) 250112 
(210) 2651-2018 
(220) 7.12.2018 
(800) 1 471 890, 15.3.2019 

 
 

(111) 250173 
(210) 1551-2018 
(220) 10.7.2018 
(800) 1 471 855, 10.12.2018 

 
 

(111) 250190 
(210) 2653-2018 
(220) 7.12.2018 
(800) 1 473 588, 7.12.2018 

 
 

(111) 250193 
(210) 2652-2018 
(220) 7.12.2018 
(800) 1 474 648, 7.12.2018 

 
 

 
 
 
 
 

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) 
 
2298-2015 
2064-2018 
2326-2018 
    75-2019 
  306-2019 
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Zamietnuté prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) 
 
1543-2014 
1654-2015 
1968-2017 
 
 
 
 
 

Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 
 
 

(111) 196792 
(210) 723-2001 
(220) 5.3.2001 
(580) 14.3.2016 

 7 (511) 6, 12, 37, 39, 42 
(511) 6 - Tlakové nádoby, fľaše a zásobníky na plyn. 

12 - Autocisterny na prepravu plynu. 
37 - Montáž, opravy plynových zariadení. 
39 - Plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov 
plynnými médiami, propánom, butánom a ich 
zmesami. 
42 - Kontrola plynových zariadení. 

 
 

(111) 221889 
(210) 2101-2007 
(220) 15.11.2007 
(580) 18.3.2015 

 9 (511) 4, 6, 37, 39 
(511) 4 - Skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach. 

6 - Zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skva-
palnený plyn. 
37 - Konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zá-
sobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skva-
palnený plyn. 
39 - Prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn  
a cisterien na skvapalnený plyn. 

 
 

(111) 222351 
(210) 2100-2007 
(220) 15.11.2007 
(580) 18.3.2015 

 9 (511) 4, 6, 37, 39 
(511) 4 - Skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach. 

6 - Zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skva-
palnený plyn. 
37 - Konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zá-
sobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skva-
palnený plyn. 
39 - Prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn  
a cisterien na skvapalnený plyn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 229217 
(210) 938-2010 
(220) 10.6.2010 
(580) 26.2.2016 

 9 (511) 4, 6, 37, 39 
(511) 4 - Skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach. 

6 - Zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skva-
palnený plyn, plynová armatúra k zásobníkom na 
skvapalnený plyn a fľašiam na skvapalnený plyn. 
37 - Konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba 
zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na 
skvapalnený plyn, plnenie tlakových nádob, fliaš 
a zásobníkov plynnými médiami, propánom, bu-
tánom a ich zmesami. 
39 - Prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn. 

 
 

(111) 229218 
(210) 939-2010 
(220) 10.6.2010 
(580) 26.2.2016 

 9 (511) 4, 6, 37, 39 
(511) 4 - Skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach. 

6 - Zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skva-
palnený plyn, plynová armatúra k zásobníkom na 
skvapalnený plyn a fľašiam na skvapalnený plyn. 
37 - Konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zá-
sobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skva-
palnený plyn, plnenie tlakových nádob, fliaš a zá-
sobníkov plynnými médiami, propánom, butánom 
a ich zmesami. 
39 - Prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn. 

 
 

(111) 229219 
(210) 940-2010 
(220) 10.6.2010 
(580) 26.2.2016 

 9 (511) 4, 6, 37, 39 
(511) 4 - Skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach. 

6 - Zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skva-
palnený plyn, plynová armatúra k zásobníkom na 
skvapalnený plyn a fľašiam na skvapalnený plyn. 
37 - Konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zá-
sobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skva-
palnený plyn, plnenie tlakových nádob, fliaš a zá-
sobníkov plynnými médiami, propánom, butánom 
a ich zmesami. 
39 - Prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn. 
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(111) 237568 
(210) 1576-2013 
(220) 2.9.2013 
(580) 2.9.2013 

 10 (511) 35 
(511) 35 - Podpora predaja online na počítačových sie-

ťach a internete pre tretie osoby; maloobchodné 
alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými a 
zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi po-
trebami. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
  94083 17.11.2018 
  99125 13.11.2018 
  99452 03.12.2018 
105916 23.12.2018 
113474 03.12.2018 
153703 16.12.2018 
153709C 18.11.2018 
153716 01.12.2018 
153803 30.12.2018 
158498 05.11.2018 
158761 27.12.2018 
164070 28.11.2018 
164090 24.11.2018 
164246 06.11.2018 
164489 14.12.2018 
167220 07.11.2018 
167333 29.11.2018 
167336 28.12.2018 
167423 07.12.2018 
168038 28.11.2018 
169301 08.12.2018 
177793 26.07.2018 
185292 02.11.2018 
185787 26.11.2018 
185788 26.11.2018 
185793 04.12.2018 
185796 17.12.2018 
186537 09.12.2018 
187279 21.12.2018 
187632 21.12.2018 
187656 11.12.2018 
191322 06.11.2018 
191336 11.11.2018 
191337 11.11.2018 
191340 11.11.2018 
191705 11.11.2018 
191706 02.11.2018 
191966 05.11.2018 
191969 06.11.2018 
191970 06.11.2018 
191972 06.11.2018 
191980 06.11.2018 
191982 06.11.2018 
191997 19.11.2018 
191998 19.11.2018 
191999 20.11.2018 
192001 20.11.2018 

192004 23.11.2018 
192008 26.11.2018 
192015 27.11.2018 
192024 27.11.2018 
192036 04.12.2018 
192046 16.12.2018 
192051 17.12.2018 
192074 23.11.2018 
192223 09.11.2018 
192224 10.11.2018 
192232 13.11.2018 
192233 13.11.2018 
192240 16.11.2018 
192245 17.11.2018 
192246 17.11.2018 
192249 17.11.2018 
192251 18.11.2018 
192267 23.11.2018 
192272 24.11.2018 
192273 24.11.2018 
192281 25.11.2018 
192290 27.11.2018 
192291 27.11.2018 
192305 01.12.2018 
192306 01.12.2018 
192308 04.12.2018 
192309 04.12.2018 
192315 08.12.2018 
192321 09.12.2018 
192322 09.12.2018 
192324 10.12.2018 
192331 10.12.2018 
192343 11.12.2018 
192353 14.12.2018 
192363 14.12.2018 
192364 14.12.2018 
192367 14.12.2018 
192368 14.12.2018 
192369 14.12.2018 
192370 14.12.2018 
192371 14.12.2018 
192373 14.12.2018 
192374 14.12.2018 
192384 18.12.2018 
192398 21.12.2018 
192483 07.12.2018 
192484 07.12.2018 

192685 10.12.2018 
192899 09.11.2018 
193166 11.12.2018 
193167 11.12.2018 
193170 17.12.2018 
193172 18.12.2018 
193318 22.12.2018 
193319 22.12.2018 
193320 22.12.2018 
193570 02.11.2018 
193576 04.11.2018 
193968 16.11.2018 
193974 18.12.2018 
193975 19.12.2018 
194131 11.11.2018 
194253 15.12.2018 
194254 15.12.2018 
194505 15.12.2018 
194657 05.11.2018 
194658 30.11.2018 
194659 30.11.2018 
194660 30.11.2018 
194661 30.11.2018 
194662 30.11.2018 
195141 24.11.2018 
195832 23.11.2018 
196148 23.11.2018 
196149 23.11.2018 
196789 08.12.2018 
197050 09.11.2018 
197062 17.11.2018 
197980 13.11.2018 
200271 18.12.2018 
204018 10.12.2018 
223102 16.05.2018 
224806 21.11.2018 
224863 05.11.2018 
224865 20.11.2018 
224866 21.11.2018 
224928 24.11.2018 
224930 24.11.2018 
224931 24.11.2018 
224932 28.11.2018 
224933 14.11.2018 
225008 11.11.2018 
225011 11.11.2018 
225012 11.11.2018 

225128 03.11.2018 
225129 03.11.2018 
225130 04.11.2018 
225131 04.11.2018 
225134 04.11.2018 
225135 05.11.2018 
225149 11.11.2018 
225157 13.11.2018 
225162 14.11.2018 
225163 19.11.2018 
225166 20.11.2018 
225167 20.11.2018 
225168 20.11.2018 
225169 20.11.2018 
225170 24.11.2018 
225171 25.11.2018 
225172 26.11.2018 
225173 26.11.2018 
225174 26.11.2018 
225219 07.11.2018 
225221 27.11.2018 
225222 28.11.2018 
225291 10.11.2018 
225293 12.11.2018 
225295 14.11.2018 
225296 14.11.2018 
225297 19.11.2018 
225298 19.11.2018 
225299 19.11.2018 
225300 19.11.2018 
225301 19.11.2018 
225302 19.11.2018 
225303 19.11.2018 
225304 19.11.2018 
225305 19.11.2018 
225308 26.11.2018 
225311 28.11.2018 
225368 25.11.2018 
225369 25.11.2018 
225375 22.05.2018 
225376 22.05.2018 
225390 06.11.2018 
225391 11.11.2018 
225392 11.11.2018 
225393 12.11.2018 
225394 12.11.2018 
225395 12.11.2018 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (oznámenia - ochranné známky) 427 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141)
 
225396 18.11.2018 
225397 18.11.2018 
225433 12.11.2018 
225434 12.11.2018 
225435 14.11.2018 
225436 19.11.2018 
225437 19.11.2018 
225438 19.11.2018 
225439 21.11.2018 
225440 21.11.2018 
225441 24.11.2018 
225442 25.11.2018 
225443 25.11.2018 
225444 26.11.2018 

225458 05.12.2018 
225459 05.12.2018 
225467 16.12.2018 
225497 18.11.2018 
225519 18.11.2018 
225540 10.11.2018 
225541 13.11.2018 
225544 18.11.2018 
225545 18.11.2018 
225546 18.11.2018 
225548 19.11.2018 
225549 19.11.2018 
225550 27.11.2018 
225551 27.11.2018 

225580 13.11.2018 
225581 13.11.2018 
225582 13.11.2018 
225583 13.11.2018 
225669 06.11.2018 
225670 11.11.2018 
225671 11.11.2018 
225672 10.11.2018 
225673 10.11.2018 
225676 18.11.2018 
225677 18.11.2018 
225678 18.11.2018 
225679 20.11.2018 
225680 20.11.2018 

225709 06.11.2018 
225816 13.11.2018 
225930 06.11.2018 
225931 24.11.2018 
226091 07.11.2018 
226092 10.11.2018 
226093 10.11.2018 
226418 25.11.2018 
226714 07.11.2018 
226820 20.11.2018 
227873 11.11.2018 
228489 10.11.2018 
244954 25.04.2019

 
 
 
 
 
 
 
 

Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 193523 
(210) 1407-99 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Motorové vozidlá a ich časti. 
(580) 2.7.2019 

 
 

(111) 243283 
(210) 2178-2013 

 10 (511) 9, 35, 42, 45 
(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, záznamové disky; kompak-
tné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitál-
nych záznamov; mechanizmy mincových prístro-
jov; registračné pokladnice, počítacie stroje, za-
riadenia na spracovanie údajov, počítače; počíta-
čové programy; hasiace prístroje. 

35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru. 
45 - Právne služby; bezpečnostné služby na 
ochranu osôb a majetku; osobné a sociálne služ-
by poskytované tretími osobami na uspokojova-
nie potrieb jednotlivcov. 

(580) 23.7.2019 
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Zmeny adries 
 
 

(111) 250402 
(210) 309-2019 
(740) FROLKOVIČ Legal s.r.o., Bratislava, SK; 
(580) 18.7.2019 

 
 

(111) 250403 
(210) 310-2019 
(740) FROLKOVIČ Legal s.r.o., Bratislava, SK; 
(580) 18.7.2019 

 
 

(111) 250404 
(210) 334-2019 
(740) FROLKOVIČ Legal s.r.o., Bratislava, SK; 
(580) 18.7.2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Opravy mien 
 
 

(111) 242868 
(210) 2064-2015 
(732) BOOS - TRADE s.r.o., Trieda SNP 5, 040 11 

Košice, SK; 
 Vestník č. 4/2016 - s. 128 
 Vestník č. 9/2016 - s. 250 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

ÚRADNÉ OZNAMY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   8 - 2019 - SK (úradné oznamy) 431 
 
 
 OZNAM 
 
 
 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon 
činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí pa-
tentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na 5. a 6. november 2019. 
 Žiadosť o odborné skúšky sa podáva v úrade písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrde-
ním o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku  
(§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.). 
 
Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najneskôr do 4. októbra 2019 na adresu: 
 
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica. 
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